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أثر استخدام أنموذج التعلم ذي المعنى في تنمية مهارات التواصل 
الرياضي في مجال الرياضيات للصف األول الثانوي في اليمن 

د. فاطمة يحي الذارحي                اأ.د. عالل بن العزمية                    

الملخص :
هتتدف هذا البحث اإىل معرفتتة اأثر اأمنوذج التعلم ذي املعنى "ا�شتتراتيجية املنظمات املتقدمة" يف تنمية 

مهارات التوا�شل الريا�شي يف جمال الريا�شيات لل�شف الأول الثانوي يف اليمن .  
ولتحقيق هذا الهدف مت بناء اختبار مقايي�س مهارات التوا�شل الريا�شي، وبعد التاأكد من �شدق الأدوات 
وثباتهتتا طبتتق على عينة مكونة من ) 100( تلميتتذة، ومت توزيعها اإىل جمموعتني؛  حيتتث تعر�شت املجموعة 
التجريبية اإىل التدري�س با�شتخدام اأمنوذج  التعلم ذي املعنى )ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة(، واملجموعة 
ال�شابطتتة مت تدري�شهتتا بالطربقتتة املعتتتادة ) التقليديتتة(،  كمتتا مت مراعاة تكافتتوؤ املجموعتتتني يف التح�شيل 
العلمتتي؛ حيتتث مت تطبيق الختبتتار التح�شيلي القبلي على املجموعتني وقد اأثبتتت تكافوؤ املجموعتني، وقد مت 
ا�شتختتدام الربنامتتج الإح�شائي ) SPSS( يف مرحلة تقنني الأدوات واختبتتار الفر�شيات. وتو�شل البحث اإىل 
ما يلي من النتائج؛ حيث تفوقت تلميذات املجموعة التجريبية التي در�شت با�شتخدام ا�شراتيجية املنظمات 
املتقدمتتة علتتى تلميذات املجموعتتة ال�شابطة التتتي در�شتتت بالطريقة املعتتتادة يف مهارات التوا�شتتل الريا�شي 
املقا�شتتة يف هذا البحث، وهي : مهارة معرفة املفتتردات الريا�شية، والتربير للحلول وال�شتنتاجات الريا�شية، 
ومهارة �شرح العالقات الريا�شية وتو�شيحها بفهم الآخرين ومتثيل العالقات ب�شور خمتلفة، ومهارة ا�شتخدام 

لغة الريا�شيات للو�شف.

الكلمات املفتاحية :اأمنوذج التعلم ذي املعنى، ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة، مهارات التوا�شل الريا�شي.
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The Impact of Using a Meaningful Learning Model in the 
Development of Math Communication Skills for the First Grade 

Secondary School, Yemen

Abstract

The aim of this research was to know the impact of the meaningful learning 
model ,Advanced organizing strategy’ in developing math communication 
skills for the first grade of secondary school in Yemen.

To achieve this goal, a tool was designed to test math communication 
skills. After making sure of the validity and reliability of the test, it was applied 
to a sample of (100) female pupils, who were distributed into two groups; 
the first was the experimental group which was taught by using a meaningful 
learning model (advanced organizing strategy), and the control group which 
was taught by the traditional method. Also, an achievement pre-test of the 
pupils’ competence in the two groups was conducted to make sure they had 
equal competence. The statistical software (SPSS) was used during the design 
phase of the tools and testing of the hypotheses. The study revealed the 
following results: the pupils of the experimental group who were taught using 
the advanced organizing strategy  outperformed the  pupils in the control 
group who were taught using the traditional method. Both the groups were 
taught the math communication skills under question in this research which 
include the skills of knowing math vocabulary, justifying problem solutions 
and math inferences, explaining and clarifying the mathematical relationships  
in others’ understanding, representing the  relations in different ways, and 
the skill of using the Mathematics language for description.

Keywords : A meaningful learning model , Advanced organizing strategy 
, math communication skills.
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المقدمة:
اإن مرحلة  تنمية القدرات واملهارات واملعلومات تتطلب خربات تعليمية اإن�شائية واإنتاجية، وهذا يتطلب 
فتترة طويلة من املمار�شتتة والتعلم؛ وبالتايل فاملراجعة املنظمة لعنا�شر املوقتتف التعليمي ومتغرياته، وقيا�س 
مهارات الطالب ُتعّد من الأمور املهمة لتحقيق الأهداف بعيدة املدى. وهذا يتطلب من املعلم اأن ي�شاعد الطالب 

دائما على ا�شتخدام املهارات واملفردات واملفاهيم التي اكت�شبوها حديثًا يف املواقف التعليمية املختلفة.
وقد جاء عن قنديل ) 1993، 13(  اأن )Clark( يرى اأن للربية دورا يف مواجهة حتدي  ثورة املعلومات 
وعمليات الت�شال فهي تنمي النزعة الأبي�شتمولوجية لدى اإن�شان الغد؛ بحيث يدرك كيف تعمل اآليات تفكريه، 
وذلتتك بجعلتته واعيًا باأمناط التفكري املختلفة، وذا قدرة علتتى التفاعل مع العوامل الرمزية وامللمو�شة دون اأن 
يفقتتد ال�شلتتة التتتي تربط بينهما؛ باأن يكتتون هدف الربية هو خلتتق اإن�شان متميز متم�شتتك بهويته احل�شارية 
وبقيمتته، قتتادر علتتى التوا�شل مع الآخر، ويتقبتتل الواقع املختلف عن واقعتته والراأي املغاير لراأيتته. وقد اأ�شار 
روفائيتتل )2001، 36( اإىل التقريتتر ال�شادر من منظمة اليون�شكو) Unicco( حتتول تعليم الريا�شيات للقرن 
احلتتادي والع�شريتتن اإىل بع�س الروؤى امل�شتقبلية لتدري�س الريا�شيات، كذلتتك اأ�شار التقرير ال�شادر عن جمل�س 
البحتتث القومتتي بالوليات املتحدة )NRC( عام )1989م( اإىل الق�شايتتا املتعلقة مب�شتقبل تعليم الريا�شيات 
وكيفيتتة عالجهتتا. اإن الريا�شيات عن�شر حاكم فيما يجري حاليتتًا – وفيما هو متوقع م�شتقباًل من م�شتحدثات 
علميتتة وتكنولوجيتتة؛ ولذلك فاإن مناهج الريا�شيات وتربوياتها لبد واأن تتجاوب مع معطيات التطور وتخلع 
عنهتتا رداءهتتا التقليدي، فالتالميذ يف حاجتتة اإىل ريا�شيات اأكرث نفعًا يف م�شالكهتتم املعي�شية، وي�شهم تعلمها يف 

 .)4 - اإعدادهم ملواجهة حتديات امل�شتقبل )عبيد ، 1998، 3 
وتنمتتو مهتتارات التوا�شل الريا�شي-  �شاأنها �شاأن كل املعارف-  تدريجيًا؛ مبعنى اأنها تتدرج يف النمو، ولذلك 
ينبغي التدرج يف �شياغة اأهداف تنميتها وبراجمها مبا يتنا�شب مع العمر العقلي، والنمو املعريف للفرد، فاملهارات 
التتتي ميكن تنميتها يف مرحلتتة الرو�شة تختلف قطعًا عنها يف املرحلة الثانويتتة، ففي مرحلة الرو�شة ي�شعب 
تنمية مهارات التوا�شل الريا�شي القرائية والكتابية على �شبيل املثال، بينما تعّد هذه املهارات مثالية للنمو يف 
املرحلة الثانوية لكتمال الن�شج اللغوي، والإدراك العقلي للمفردات، والقدرة على توظيفها بطريقة منا�شبة 
وموجهة، وعلى الرغم من اأنه ل ميكن و�شع حدود فا�شلة للمهارات التي ميكن تنميتها يف مرحلة من املراحل؛ 

اإل اأن التدرج يفر�س نف�شه ليتوافق مع قدرات  املتعلمني وطاقاتهم. 
التعلم ذو املعنى وتنمية مهارات التوا�شل الريا�شي:  

تعتتد نظريتتة التعلم ذي املعنتتى "نظرية اأزوزبل" يف التعلم اللفظي ذي املعنى متتن اأبرز النظريات املعرفية 
التتتي �شاهمتتت تطبيقاتها الربويتتة يف ت�شهيل تعليم املفاهيم، وحت�شني تعلمها؛ حيث يقتترر "اأوزوبل" اأن الدور 
الأ�شا�شتتي للمعلتتم هتتو اأن يتتزود الطالب باملعلومتتات واملعارف اجلديتتدة بطريقة متكنهم من ربط هتتذا املفاهيم 
اجلديتتدة ببنيتهتتم املعرفية )عراقي ، 1999 ، 14(، واأثرت "نظرية اأوزوبل" وتطبيقاتها على الربية ب�شفة 
عامة وعلى املناهج وطرق التدري�س ب�شفة خا�شة، ولعل اأبرز تاأثرياتها يكمن يف حتويل م�شار عملية التعلم من 
احلفتتظ وال�شتظهتتار اإىل التعلم ذي املعنى، فالنظرية تركز بوؤرة اهتمامها علتتى دور املفاهيم يف كفاءة التعلم 

ذي املعنى )النجدي واآخرون،2007، 424(.
وترجع نظرية "اأوزوبل" للتعلم اللفظي القائم على املعنى باأ�شولها اإىل عامل علم النف�س املعريف املعا�شر 
اأوزوبل" )David Ausubel(  الذي حاول من خالل هذه النظرية تف�شري كيف يتعلم الأفراد املادة  "ديفيد 
االلفظيتتة املنطوقتتة واملقتتروءة، ويرى "اأوزوبتتل" اأن املتعلتتم ي�شتقبل املعلومتتات ويربطهتتا باملعرفة واخلربات 
املكت�شبتتة  ال�شابقتتة، وبهذه الطريقة تاأخذ املعلومات ال�شابقة معنى خا�شًا لديه وعلى ذلك؛ فاإن �شرعة التعلم 

وفاعليته تعتمدان على عدة عوامل اأهمها: 
- متتدى ارتباط املعلومات اجلديتتدة باملعلومات ال�شابقة داخل البناء املعريف للفرد: يرى "اأوزوبل" اأن التعلم 
متتن اأنتتواع الن�شاط العقلتتي املعريف فيه يتفاعتتل التمثيل املعتتريف الداخلي للمعلومات واخلتتربات ال�شابقة 
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واملعلومتتات اجلديتتدة، وهتتذا التفاعل هو الذي يوؤثتتر على تعلتتم املعلومات اجلديدة؛ وعلتتى ذلك تختلف 
النتائتتج باختتتالف متتدى ارتباط قتتدرة املتعلم على اإحتتداث ارتباط بتتني املعلومات اجلديتتدة واملعلومات 
ال�شابقتتة، فكلمتتا كان الرتباط بينهما ارتباطتتًا حقيقًا ومنطقيًا وذا معنى كان تاأثتتري التعلم ال�شابق على 
التعلتتم الالحتتق اإيجابيًا، اأمتتا اإذا كان هذا الرتباط تع�شفيتتًا اأو اعتباطيًا وع�شوائيتتًا )Arbitrary( كان 

التعلم اأقل فاعلية واأكرث قابلية للفقد اأو الن�شيان.
- تنظيتتم املعلومتتات وترابطها داخل البنتتاء املعريف للفرد: يتتوؤدي تنظيم املعلومات وترابطهتتا داخل البناء 
املعتتريف للفتترد اإىل حمايتتة الفكرة اجلديدة متتن الفقد والن�شيتتان ال�شريتتع، فالأفكار التي يتتتم تنظيمها 
بو�شعها يف عالقة ارتباطية مع الأفكار الأخرى تكون اأقل عر�شة للن�شيان من الأفكار التي تو�شع مبعزل 

.)124 - عن غريها من الأفكار )اأبو ريا�س ، 2007 ، 122 
فاعلية تدري�س الريا�شيات باأمنوذج التعلم ذي املعنى "ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة":

 ،  ) 1987، اأبتتو زينتتة  اآختترون )  "اأوزوبتتل"  وباحثتتون  نتائتتج درا�شتتات عديتتدة قتتام بهتتا  اأبتتدت  لقتتد 
)Lawton,1977( فعاليتتة اأمنتتوذج التعلتتم ذي املعنى يف الكت�شتتاب والحتفاظ والنتقتتال، وقد تبدت هذه 
الفاعليتتة لتتدى تعليم متتواد درا�شية متنوعتتة وبخا�شة يف الدرا�شتتات العلمية والإن�شانية؛ حيتتث ي�شود الكثري 
منهتتا متتن املفاهيم العامتتة والغام�شة، ويبدو اأن هذا الأمنتتوذج  مالئم لتخطيط املناهج واملتتواد الدرا�شية التي 
تنطتتوي علتتى بنيتتة داخلية منطقية ي�شتتار النتقال فيها متتن الأفكار الأكتترث �شموًل وعموميتتة وجتريدًا اإىل 
الأفتتكار الأقتتل �شموًل وعموميتتة وجتريدًا وحتى الو�شتتول اإىل احلقائق املحتتددة. اإن امل�شكلتتة الرئي�شة التي 
تواجتته املعلتتم  لدى هذا الأمنوذج هي م�شكلة اختيتتار وتخطيط املنظمات املتقدمة  التي يقوم عليها التعلم ذي 
املعنتتى اأ�شاًل. فاملنظمتتات متنوعة )�شارحة، مقارنة( وتقتتدم باأ�شكال خمتلفة )حما�شتترات، مناق�شات، اأفالم، 
جتتتارب، قتتراءات،...( لتتذا يجب اأن يتوافتتر لدى املعلم خربات ومهتتارات خا�شة وحمددة متكنتته من الختبار 
املنظم املتقدم املنا�شب، وتخطيطه وتقدميه بال�شكل الذي يحقق الأهداف املرجوة منه، لذا ي�شتح�شن تدريب 
املعلمتتني علتتى هذه املهتتارات، لتمكنهم  من اختيتتار املنظمات املتقدمتتة وتخطيطها وتعليمهتتا ) ن�شواتي، 1991، 
- 154( اإّنتته ل يهتتم اأن تقتتدم املتتادة الدرا�شيتتة  558(.  ويتترى اأوزوبتتل ) Ausubel(  وعبيتتد )2004، 153 
بالعر�تتس املبا�شتتر اأو بطريقة الكت�شاف )علمًا باأنه انتقد طريقة الكت�شاف كثريًا( ولكن املهم اأن يكون التعلم 
التتذي يكت�شبتته التلميذ ذا معنى لتته )Meaningful(، واأن املعلتتم اأو الكتاب املدر�شي يقدمتته بطريقة جتعله 
يح�تتس وي�شتوعتتب معنى ماهو م�شتهدف بتته اأن يتعلمه، واأن املعنى يكت�شب من كون املتعلتتم يعالج املعلومات التي 
تقتتدم اإليه وترتقتتي ببنيته املعرفية؛ بحيث متتزج املعلومات اجلديدة مبا�شبتتق اأن تعلمه وتعيد تكوين بنيته 

املعرفية بحيث يزداد معرفة وفهمًا.
وت�شتتري العديد متتن الدرا�شات التي اأجريت با�شتختتدام اأمنوذج التعلم ذي املعنتتى "ا�شراتيجية املنظمات 
املتقدمتتة" بفاعليتهتتا على تنمية مهارات علمية تعليمية وتنمية قدرات ريا�شية وعلمية، ومن هذه الدرا�شات 
درا�شة  ال�شادق )1990( ، وقد اأ�شفرت النتائج لهذه الدرا�شة عن تفوق وعلى وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني 
متو�شطتتي درجتتات املجموعة التجريبية وال�شابطتتة يف الختبار البعدي ل�شالح املجموعتتة التجريبية، وكان 
متتن اأهم التو�شيات لهتتذه الدرا�شة ا�شتختتدام ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة يف تدري�تتس مقررات الريا�شيات 
وتدري�س املقررات الدرا�شية الأخرى، ودرا�شة ر�شوان )2001( التي هدفت اإىل التعرف على اأثر اأمنوذج منظم 
اخلتتربة املتقتتدم لتدري�س وحتتدة حل املعتتادلت واملتباينات يف الأعتتداد احلقيقية �شمن متتادة اجلرب يف عالج 
الأخطتتاء ال�شائعة  لدى تالميتتذ وتلميذات ال�شف الثالث الإعدادي، واأثبتتتت الدرا�شة اأثر ال�شراتيجية يف 
عتتالج الأخطتتاء ال�شائعة عند حل املعادلت واملتباينات، ودرا�شة ال�شيد)2001( التي هدفت اإىل التعرف على 
اأثر ا�شتخدام ت�شميم تعليمي قائم على تكنولوجيا الهايربميديا وفق "اأمنوذج اأوزوبل" للمنظمات املتقدمة يف 
التح�شيل املعريف وتعلم املهارات العلمية يف مقرر تكنولوجيا التعليم لدى طالب امل�شتوى الثالث بكلية الربية 
جامعتتة عتتني �شم�س، وقد بينت الدرا�شة فاعلية الأمنوذج يف تنمية املهارات العلمية والتح�شيل املعريف املرجو 
متتن البحتتث،  ودرا�شتتة ت�شنغ انغ لتتني )Tseng Wang Lin,2002( كما اأ�شفرت نتائجها علتتى فاعلية التعليم 
با�شتخدام املنظمات املتقدمة، ودرا�شة غليون ) 2002( هدفت اإىل التعرف على مدى فاعلية ا�شتخدام اأمنوذج 
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"اأوزوبتتل" وطريقتتة الكت�شاف املوجه لتدري�س مادة الكيمياء علتتى التح�شيل ومهارات التفكري العلمي لدى 
طتتالب ال�شف الثامن من التعليم الأ�شا�شي، وقتتد اأ�شفرت نتائج الدرا�شة فيما يخ�س اأمنوذج "اأوزوبل" بفاعلية 
"اأمنوذج اأوزوبل" يف تنمية مهارات التفكري العلمي والتح�شيل، ودرا�شة ) Lee.Peiyan,2004( التي هدفت 
اإىل اأثر ا�شتخدام �شور الفيديو كمنظمات متقدمة على فهم ال�شتماع، واأظهرت النتائج فاعلية ال�شراتيجية 
يف التعلتتم وجتتاء هذا البحث �شمتتن �شل�شلة الدرا�شات العلمية يف ا�شتختتدام ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة يف 

تنمية مهارات التوا�شل الريا�شي.
املحاور الأ�شا�شية لنظرية التعلم ذي املعنى " نظرية اأوزوبل"

اعتمدت نظرية " اأوزوبل" التعلم ذي املعنى على عدة حماور متثل املحددات العامة للنظرية ومن هذه املحاور 
ما يلي:

 )Meaning ( : 1 - املعنى
يتترى "اأوزوبتتل" اأن ال�شيء ل يكون له معنى عندما ي�شتثري فينتتا ا�شتجابات مرتبطة باأ�شياء اآخرى، واإمنا 
يكتتون لتته معنى عندما يثري �شورة يف حمتوى الوعي مكافئة لل�شيء باملثل، واأن املعنى ال�شيكولوجي يتحقق لأي 
مفهتتوم عندمتتا يكون معتتادًل اأو مكافئًا لفكرة موجودة �شلفتتًا يف العقل )فطيم واجلمتتال،1988، 207 - 208(. 

ودرا�شة )Cavallo , 1996 ,276-277( التي ترى اأن التعلم ذا املعنى له عدة مميزات منها: 
- ي�شاعتتد علتتى بقتتاء املعلومتتات والأفكار ملتتدة طويلة يف العقتتل، ويطور من الأفتتكار واملفاهيم التتتي يكت�شبها 
املتعلمون، كما يعطي دافعية للمتعلمني، ويزيد من كفاءتهم يف تعلم املزيد من املعلومات، ويدفعهم للبحث 
عتتن امل�شكالت اجلديتتدة من خالل الأ�شئلة والربط الذهني للمعلومات، كما ي�شهم يف زيادة ميول املتعلمني 

واجتاهاتهم نحو املادة الدرا�شية ب�شكل اأكرث فعالية. 
- اإذا حتتدث ن�شيتتان للتعلتتم ذي املعنى فاإن املفاهيم الأ�شا�شية تفقد بع�تتس عنا�شرها الفرعية؛ لكن تظل هذه 
املفاهيتتم حمتفظتتة باملعاين اجلديدة التي اكت�شبهتتا وبذلك ت�شتمر يف اأداء دورهتتا املهم يف ت�شهيل دخول 

معلومات جديدة �شمن البنية  املعرفية للمتعلم، ويطرح "اأوزوبل" عدة مميزات للتعلم ذي املعنى منها: 
- ي�شاعتتد علتتى الحتفاظ باأغلتتب املعلومات والأفكار التتتي تعلمها املتعلمون لفرة زمنيتتة طويلة، ويرفع من 

كفاءة املتعلم يف حالة ا�شتقبال املعلومات اجلديدة.
- ينمتتي املفاهيتتم بطريقة مت�شلة من خالل فهم خريطة املفاهيم �شاملتتة وم�شنفة، وذلك ما اأكدته درا�شات 

عديدة منها درا�شة )م�شطفى ، 1998، 72(.
 كما جند اأن )اأبو زينة ، 2003، 151( اأكد على �شرورة اأن تكون املادة املتعلمة ذات معنى للمتعلم ، اإل اأنه و�شع 

معيارين مهمني لبد من توافرهما يف املادة التعليمية حتى تكون ذات معنى : 
ӽ  املعيتتار الأول : ويتعلتتق باملعنى املنطقي للمادة الذي يتحدد مبجموعة متتن املفاهيم والعالقات التي تربط

هتتذه املفاهيتتم لتكتتون بنيته منطقية واحتتدة، وميكن ربطها فيمتتا بعد وبطريقة غتتري ع�شوائية بالأفكار 
واملفاهيم املوجودة ببنية الفرد املعرفية.

ӽ  املعيتتار الثتتاين : ويتعلق باملعنتتى ال�شيكولوجي للمادة، وهو عبتتارة عن خربة �شخ�شيتتة معرفية لدى الفرد
تظهتتر عندمتتا تت�شل الرمتتوز واملفاهيم ببع�شهتتا بع�شا، ومن ثتتم ت�شتوعب يف البناء املعتتريف الذي يحتوي 
علتتى اخللفية املنا�شبتتة للمادة، ويعني ذلك اأن ظهتتور املعنى ال�شيكولوجي ليعتمد علتتى املادة ذات املعنى 
املنطقي، بل يعتمد على وجود خربات �شابقة يف البناء املعريف للفرد ترتبط باملادة التعليمية اجلديدة.   
ويذكتتر "اأوزوبتتل" اأن التعلتتم اللفظي هو اأكتترث اأمناط التعلم يف املدرا�تتس؛ ولذا فاإن الهتمتتام بق�شية املعنى يف 
التعلم اللفظي ي�شبح له ما يربره نظريًا وتطبيقيًا، ويبزغ املعنى يف وعينا عندما ي�شتثري يف هذا الوعي املكافئة 
لتته، مثتتل اأي مفهتتوم ل يكت�شب معنتتاه اإل اإذا كان موجودًا من قبتتل يف العقل؛ وعلى �شوء ذلتتك يعرف "اأوزوبل" 
املعنى باأنه: خربة �شعورية متمايزة بدقة وحمددة بو�شوح تنبثق لدى الفرد حني تتفاعل العالمات والرموز 
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واملفاهيتتم والوظائتتف املرتبطة مب�شمون املعنتتى، ويتم ا�شتيعابها ومتثلها يف البناء املعتتريف للفرد )اأبو ريا�س و 
عبد احلق، 2007، 253(.

- البنية املعرفية اأو البناء املعريف :  2

لقتتد اأوىل "اأوزوبتتل" اهتمامتتًا خا�شتتًا ملفهتتوم البنيتتة املعرفية عنتتد املتعلم؛ مبينتتًا اأن لكل فتترد ركيزة من 
املعلومتتات واخلتتربات ت�شكل ن�شيجًا معرفيًا متميتتزًا يختلف من �شخ�س اإىل اآخر، وهتتذه البنية املعرفية تتميز 

بالثبات والو�شوح والي�شر يف املعاجلة التي متثل كركيزة فكرية لتعلم لحق )دحالن ، 2003 ، 35(.
وميكتتن القتتول "باأن كفاية البنيتتة املعرفية وثباتها وو�شوحهتتا وخ�شائ�شها التنظيميتتة وكذلك قابليتها 
للتحويتتل وال�شتدعتتاء، توؤثتتر يف دقتتة املعتتاين اجلديتتدة وو�شوحها علتتى نحو حا�شم، فتتاإن كانت هتتذه البنية 
وا�شحتتة وثابتتتة ومنظمة على نحو منا�شب وتنطوي علتتى اأفكار ذات عالقة وثيقة باملتتادة التعليمية مو�شوع 
التعلتتم؛ �شتتكون معاين ومفاهيم جيدة ودقيقة ووا�شحة وثابتة، و�شتحتفظ هذه البنية بكينونتها امل�شتقلة، 

. )24 - و)توافر بنيتها( اأي قابليتها لال�شتدعاء وال�شتخدام يف الأو�شاع املنا�شبة " )بختار ، 2006 ،23 
ويق�شتتد بالبينتتة املعرفية تلك النظم اأو الأجهزة التي حتلل املعلومات املتاحتتة لها والتي توؤدي كل الوظائف، 
مثتتل: الإدراك، والرميتتز، والفهم اللغوي، وحل امل�شكالت، والتحكم يف ال�شتجابتتة النهائية )اأبو ريا�س، عبد 
احلتتق، 2007، 252(. وعلتتى ذلتتك يتترى "اأوزوبتتل" اأن البنية املعرفيتتة تتكون متتن مفاهيم واأفتتكار �شبه ثابتة 
ومنظمتتة بدرجتتة ما يف وعتتي املتعلم اأو �شعوره، ويفر�تتس اأن طبيعة هذا التنظيتتم ذو طبيعة هرمية متدرجة 
تكون فيها املفاهيم والأفكار والق�شايا الأكرث �شموًل اأو عمومية يف القمة، واملفاهيم الأكرث تخ�ش�شًا اأو نوعية 
يف القاعتتدة ) Ausubel &al,1978(، وي�شريكليفتتورد )Clifford,1981( اإىل اأن دور البنيتتة املعرفيتتة يف 

التعلم املعريف يبدو من خالل : 
- اإعطاء الفكرة اأو املادة اجلديدة معنى اإ�شافيًا يتحدد يف �شوء خ�شائ�س البنية املعرفية. 

- تخفي�س احتمالية فقدان اأو ن�شيان الفكرة اجلديدة عن طريق ارتباطها بغريها. 
- جعتتل الفكتترة اأو املادة اجلديتتدة اأكرث قابلية لال�شرجاع عندما ت�شبح جزءًا متتن املحتوى الدائم املعريف 

للفرد )اأبو ريا�س و عبد احلق، 2007، 252(.  
3 - طبيعة العالقات التي تن�شاأ بني املعلومات ال�شابقة واملعلومات اجلديدة :

تاأختتذ العالقة التي تن�شاأ بني املعلومات ال�شابقة واملعلومات اجلديدة عدة اأ�شكال اأو �شور تتوقف عليها درجة 
فاعلية التعلم اأو ال�شور التي تاأخذها هذه العالقة ميكن اأن تكون : 

اأ- عالقتتة توافقية : اأطلق عليها "اأوزوبل" التعلم التوافقي )Combinatorial Learning(، ويقوم هذا 
النمط من التعلم عندما يتعني تعلم مبداأ جديد ي�شعب اإيجاد ارتباط بينه وبني غريه من املفاهيم املاثلة 
يف البنتتاء املعريف للفتترد؛ �شواء اأكان ذلك يف م�شتتتوى اأكرث عموميتتة )Subordinate Learning(  من 
اخلا�س على العام ) اأزرق – اأخ�شر – اأحمر- ........( حيث تندرج حتت مفهوم اللون اأو الألوان اأو اأقل 

عمومية من العام اإىل اخلا�س. 
ب- عالقتتة التكامل )Integrative Relationsip(: وتكون هذه العالقة عندما يقوم املتعلم باإحداث نوع 
متتن التكامل بتتني املعلومات ال�شابقة واملعلومتتات اجلديدة، بحيث ي�شبح البناء املعتتريف للفرد اأكرث تكاماًل 
ومنتتوًا وتطتتورًا، ويحدث هذا بالن�شبة لكل فرع اأو جمتتال من جمالت املعرفة اأو مادة اأو مقرر من املقررات 

الدرا�شية.
جتتت-  عالقتتة ارتباطيتتة ) Relationship Correlative(: وتعني وجود ارتباط بتتني املعلومات ال�شابقة 
واملعلومتتات اجلديتتدة، مثل: العالقتتات التي تن�شاأ بني العلوم املختلفة مع بع�شهتتا )اأبو ريا�س و عبد احلق، 
2007، 253(. كمتتا نوؤكتتد من ختتالل ما �شبق اأن التعلتتم ذا املعنى يجب اأن يبداأ متتن املفاهيم الأكرث �شموًل 
وعموميتتة، ويتجتته اإىل املعلومتتات ذات ال�شلة بالتفا�شيل واجلزئيتتات اأو الأكرث تخ�شي�شتتًا، واأن اأي تعلم 
جديد يكت�شبه املتعلم يكون عدمي الفائدة مامل يتم دجمه يف البناء املعريف به، فعملية دمج اخلربات معًا 
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ي�شاعتتد املتعلتتم على حتقيق التعلم ذي املعنى؛ الأمر الذي ي�شاعد علتتى الحتفاظ به لفرة اأطول، ونقل 
اأثتتره اإىل مواقف جديدة، ولكي ي�شتطيع املعلم حتقيق هذا النوع من التعلم يرى "اأوزوبل" ال�شتعانة مبا 

اأ�شماه املنظمات املتقدمة. 
 )Advance Organizers( :) ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة )امل�شبقة اأو التمهيدية

ت�شتند املنظمات املتقدمة يف فل�شفتها النظرية على اأفكار ومبادئ نظرية "اأوزوبل"  يف التعلم ذي املعنى؛ 
حيتتث يعتتد مفهوم املنظمتتات املتقدمة من املفاهيم املهمتتة والأ�شا�شيتتة يف نظرية "اأوزوبل" للتعلتتم القائم على 
املعنتتى، فهتتو يتترى اأن الفتترد يولد ولديه بنيتتة معرفية متمايتتزة وغري وا�شحتتة املعامل، ثم تتمايتتز ت�شنيفات 
هتتذه البنيتتة وتزداد و�شوحًا با�شتختتدام اأ�شاليب تربوية تي�شر عملية تنظيم املفاهيتتم واملعارف اجلديدة مع 
املفاهيتتم واملعتتارف ال�شابقتتة واملتوافتترة يف بنيته املعرفيتتة، ويتم هذا التي�شتتري با�شتخدام املنظمتتات املتقدمة 
التتتي هي مبثابتتة اجل�شر الذي يربتتط املفاهيم واملعتتارف اجلديدة بركيزتهتتا الأ�شا�شية املالئمتتة �شمن بنيته 
املعرفيتتة )هطيتتف، 2009، 90(. وتعرف "باأنها عبارة عن جمموعة من الأفكار التي يقدمها املعلم، وتكون على 
درجتتة عاليتتة متتن التجريد والعمومية؛ بحيتتث ت�شتوعب مو�شوعًا معينتتًا " )اأبو ريا�تتس ، 2007، 121(، و"هي 
�شيغتتة �شفوية اأو حتريرية تقدم قبل املادة املتتراد تعلمها، وتكون على درجة عالية من التجريد والعمومية" 

)خطابية ، 2011 ،279( . 
وتتمايتتز املنظمتتات امل�شبقتتة اأو التمهيديتتة يف منطني، همتتا : منط املنظمتتات ال�شارحة، ومنتتط املنظمات 

املقارنة، ومييز "اأوزوبل" بني هذين النمطني من املنظمات امل�شبقة على النحو الآتي : 
)Explanative Advance Organizers( منط املنظمات ال�شارحة -

وي�شتختتدم هتتذا النمط حني تكون املتتادة املراد تعلمها جديدة متامًا وغري ماألوفتتة للمتعلم؛ تزود املتعلم ببناء 
ت�شوري ملو�شوع التعلم بحيث ميكن ربطة بتفا�شيل ذلك املو�شوع. 

 )Comparative Advance Organizers( منط املنظمات املقارنة -
وي�شتخدم هذا النمط حني تكون املادة مو�شوع التعلم ماألوفة للمتعلم، ومن خ�شائ�س هذا النمط: 

ӽ .ي�شاعد املتعلم على اإيجاد تكامل بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم امل�شابهة لها يف البناء املعريف للفرد 
ӽ  .ت�شاعد املتعلم على التمييز بني الأفكار اجلديدة والأفكار القدمية املوجودة يف بنائه املعريف 

- التلقي وال�شتقبال )Reseption( : هو ا�شتقبال املتعلم ملعلومات مرتبطة م�شاغة يف مادة لفظية مقروءة 
اأو م�شموعة اأومرئية. 

- الكت�شاف )Discovery(: هو اكت�شاف املتعلم ملا بني املفاهيم اأو الأفكار من عالقات اأو م�شامني اأو ت�شمينات 
وا�شتخال�تتس املعتتاين اأو الأفكار متتن عالقات اأو م�شامتتني اأو ت�شمينات. وا�شتخال�س املعتتاين اأو النتائج اعتمادًا 
على اأ�شلوبه اخلا�س وب�شورة م�شتقلة  )Independently(  )اأبو ريا�س و عبد احلق ، 2007، -254 255( .

ونرى اأن هذا الأمنوذج ي�شاعد يف ربط مادة الريا�شيات باحلياة العملية ورفع م�شتوى الفهم وحت�شني اجتاهات 
املتعلمتتني نحو املتتادة، وي�شاعد يف تنمية مهتتارات تعليمية مهمة، وتعليم القتتدرات النقدية كالتفكري يف حتليل 
امل�شكالت احلياتية، وزيادة القدرة على تطبيق املعارف يف مواقف جديدة ، كما يحقق جميع الأهداف املرجوة 
لتعليتتم الريا�شيتتات للمعلم، ويحقق احتياجات املتعلمني، ويقوم على تاأ�شي�تتس فهم عميق للمفاهيم الريا�شية، 
كمتتا ي�شاعتتد يف التوا�شتتل الريا�شي بتتني املتعلمني واأقرانهتتم، ويقوم على توفتتري مواقف للمتعلمتتني ت�شاعدهم 
علتتى تطويتتر قدراتهم، ويحقق الأمنتتوذج تنمية اجتاهات اإيجابيتتة نحو مادة الريا�شيات متتن خالل التفاعل 
الإيجابتتي متتع املتتادة العلمية ومتتع املعلم واملتعلمتتني، وزيادة حما�تتس املتعلمني، ويحقق الأمنتتوذج جمموعة من 
اأمناط التعلم من تعلم ذاتي، وتعلم بالكت�شاف، وبالتايل يحقق بيئة مدر�شية م�شتقبلية. ويت�شح مما �شبق اأن 
التوا�شتتل الريا�شتتي يوؤدي دورًا حيويًا يف تعليم الريا�شيات وتعلمتته، حيث يحتاج التالميذ اإىل تكامل وتف�شري 
وتربيتتر اأفكارهم وحلولهم �شفهيًا وكتابيًا، والتوا�شتتل يدفعهم للتفكري يف ماهية املفاهيم والعمليات الريا�شية 
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ومدلولتهتتا، والتتذي ينتج عنه عتتادة فهم اأو�شح واأعمتتق لالأفكار الريا�شيتتة؛ اأ�شف لذلتتك اأن تنمية التوا�شل 
الريا�شتتي لتتدى التالميتتذ ي�شجعهم علتتى الدخول يف حتتوارات تفاعلية حتتول مو�شوعات الريا�شيتتات، وبذلك 
تتعتتدد طتترق تو�شيل الأفكار الريا�شية بينهم وبني زمالئهم ومعلميهتتم؛ الأمر الذي ينمي تفكريهم الريا�شي، 
ويزيتتد متتن قابليتهم لتعلتتم الريا�شيات، وي�شهتتم يف فك التعقيد املرتبط بتتني فكر العديد متتن التالميذ وتعلم 
الريا�شيتتات ومفاهيمهتتا وجتريداتهتتا، وهتتذه الأهمية ت�شتتري اإىل �شرورة حتتث معلمي الريا�شيتتات على تهيئة 
الفر�تتس لتالميذهتتم لتنميتتة التوا�شل الريا�شتتي اأثناء عمليتي التعلتتم والتقومي با�شتخدام مهتتارات التوا�شل 

املختلفة واملتنوعة.
الريا�شي:  التوا�شل  مهارات  2– تنمية 

ي�شتتري لبتتان و�ش�شتتران )Lappan&Schran,1989,15 (اإىل اأن التوا�شل الريا�شي يت�شمتتن قدرة التلميذ 
علتتى القراءة والكتابتتة وال�شتماع والتحدث والتمثيل حول الأفكار والعالقتتات الريا�شية؛ م�شتخدمًا يف ذلك 

لغة الريا�شيات املقروءة واملكتوبة وفهمها وتو�شيحها لالآخرين.
ويت�شمتتن معيتتار التوا�شل الريا�شي بح�شب املجل�س الوطني ملعلمتتي الريا�شيات يف الوليات املتحدة الأمريكية 

)NCTM,2000,P60( اأن يتمكن التالميذ من:
- تنظيم التفكري الريا�شي من خالل عمليات الت�شال املختلفة وتعزيزه.   1

- اإي�شال الأفكار الريا�شية بطريقة مرابطة ووا�شحة اإىل زمالئهم ومعلميهم والآخرين.  2
3 - حتليل حلول الآخرين الريا�شية وا�شراتيجيات تفكريهم وتقوميها.

ا�شتختتدام لغتتة الريا�شيات للتعبري عن الأفكار الريا�شية بدقة، ويعنتتي التوا�شل الريا�شي: قدرة املتعلم على 
ا�شتختتدام لغة الريا�شيتتات )Language of Mathematics( مبا حتويه من رمتتوز وم�شطلحات وتعبريات 

للتعبري عن الأفكار والعالقات وفهمها وتو�شيحها لالآخرين.
وتعتتد املهتتارات باأنواعها اإحدى جوانب التعلم الأ�شا�شية يف تدري�س املقتتررات الدرا�شية املختلفة ب�شفة عامة، 
ويف الريا�شيتتات ب�شفتتة خا�شة؛ حيتتث اإّن اكت�شاب املهارات الريا�شية يعد هدفًا رئي�شتتا من اأهداف تعلمها؛ فهي 
ت�شاعتتد املتعلتتم على فهم الأفتتكار واملفاهيم،والبنية الريا�شيتتة )الوكيل ومتتراد ،  2006( ول تقت�شر املهارات 
الريا�شيتتة علتتى مهارات العتتد واإجراء العملية احل�شابية؛ بتتل ظهر الهتمام مبهتتارات التوا�شل الريا�شي منذ 
 ،)NCTM,1989(  شتتدور وثيقة م�شتويات املنهج والتقومي عن املجل�تتس القومي الأمريكي ملعلمي الريا�شيات�
وتتعتتدد اأ�شتتكال التوا�شتتل الريا�شي اإىل: ال�شتمتتاع، والقراءة، والتحتتدث، والكتابة، والتمثيتتل؛ وذلك ح�شب 
ت�شنيتتف املجل�س القومي ملعلمتتي الريا�شيات )NCTM,2000( اإذ يتم يف التوا�شتتل الريا�شي توظيف مهارات 
اللغة من حيث: القراءة، والكتابة، والتحدث، وال�شتماع، بالإ�شافة اإىل مهارة الرجمة الريا�شية با�شتخدام 
لغتتة الريا�شيتتات املقروءة واملكتوبة؛ الأمر التتذي ي�شاعد الطالب على فهم الريا�شيتتات وتوظيفها يف املواقف 

الريا�شية واحلياتية )الرفاعي ، 2001 ، 65( .
ومن هنا جاءت �شرورة توعية معلمي الريا�شيات باأهمية توظيف الأن�شطة املعنية بتنمية التوا�شل الريا�شي 
امل�شمنتتة يف املقتتررات املطتتورة ب�شكل م�شتمر، مع توفري اجلتتو النف�شي الآمن كي يتمكن الطتتالب من التعبري عن 
اإجاباتهم دون تردد العناية بتنمية مهارات التوا�شل الريا�شي لدى الطالب يف املراحل املختلفة اأثناء عملية 
التعليم، وتدريب معلمي الريا�شيات على ت�شميم اختبارات لقيا�س مهارات التوا�شل الريا�شي مبراحل التعليم 
املختلفتتة، مع �شتترورة الركيز يف برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة على اإك�شابهم مهارات ا�شتخدام اأ�شاليب 

التدري�س التي ت�شاعد على تنمية التوا�شل الريا�شي ومهاراته لدى التالميذ.
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2 - اأ- مهارة معرفة املفردات الريا�شية :  -  1
يف هذه املهارة يتم تنمية مهارات تذكر التلميذ املفاهيم وامل�شطلحات الريا�شية امل�شتخدمة، فقد اأ�شار قنديل 
والإمتتام )1997، 118( اإىل اأ�شلتتوب من اأ�شاليب تنمية مهتتارات التوا�شل الريا�شي وهو املدخل اللغوي، ويق�شد 
بتته تهيئة مواقف تعليميتتة تتيح للتلميذ فر�شًا ل�شتخدام اأن�شطة القتتراءة والكتابة وال�شتماع كاأدوات لفهم 
الن�شو�تتس الريا�شيتتة، وو�شائتتل للتعبري عتتن الأفكار التتتي تكونت لديه حتتول املفاهيم والعالقتتات الريا�شية، 

وبذلك فاإن هذا املدخل يوظف م�شتويات اللغة الأربعة يف التوا�شل الريا�شي، كالتايل: 
- القراءة مع الفهم لن�شو�س ريا�شية من الكتاب املدر�شي �شواء اأكانت ن�شو�شًا لفظية اأم رمزية.

- الكتابة بلغة الريا�شيات حول ما يقراأه التلميذ اأو فكرة اأو مو�شوع اآخر يختاره املعلم.
- التحدث بلغة الريا�شيات من خالل املناق�شات ال�شفية والتعبري عن الأفكار التي يقراأها التلميذ اأو ي�شتمع 

لها من املعلم والزمالء.
- ال�شتماع مع الفهم اإىل املعلم اأثناء ال�شرح اأو اإىل الزمالء اأثناء النقا�س.

وقتتد اأ�شتتار بتتدوي )2007 ( اإىل اأن ي�شتختتدم التلميتتذ م�شطلحتتات وكلمتتات الريا�شيتتات القائمة علتتى البنية 
املعرفية ال�شابقة )تعلم ذي معنى( وذلك: 

- اأن يتمثتتل التلميتتذ الأفتتكار الريا�شيتتة املتنوعتتة ويربطها، مثتتل: ال�شور، والكلمتتات، والأعتتداد، والرموز، 
واجلداول، والأ�شكال الهند�شية، والنماذج، والر�شوم البيانية. 

- اأن يفهتتم التلميتتذ الريا�شيات من خالل قراءة  ن�شو�س عن الريا�شيات ويو�شح ذلك لالآخرين، وال�شلوكيات 
املحتتددة يف هتتذه  املهتتارة  تتمثل يف معرفتتة التلميذ ملفردات لغتتة الريا�شيات من رموز واألفتتاظ، واأن يعلل 

اختياره معلومات ريا�شية تنا�شب موقف اأو فكرة ريا�شية. 
واأ�شار عي�شوي واملنري) 2008 ، 58 ( اإىل اأن مهارات التوا�شل الريا�شي تدعم منو املفاهيم واملهارات الريا�شية 
ومهتتارات اأخرى متنوعة لدى املتعلمني، مثل املهارات الجتماعية، ومهارات حل امل�شكالت الريا�شية، واملفاهيم 
الريا�شية، والتفكري الإبداعي، والقدرة على احلل البتكاري للم�شكالت، هذا اإىل جانب اأن للتوا�شل الريا�شي 
دورًا مهمتتًا يف م�شاعتتدة التالميتتذ علتتى تكوين روابتتط بني مالحظاتهتتم ال�شكليتتة واحل�شية ولغتتة الريا�شيات 
ورموزها املجردة، ويف م�شاعدتهم على تكوين ارتباطات �شرورية ومهمة بني التمثيالت الفيزيقية، والب�شرية، 

والبيانية، والرمزية، واللفظية، والذهنية لالأفكار الريا�شية.
2 - ب - مهتتارة �شتترح الأفتتكار الريا�شية وتو�شيحها بفهم لالآخريتتن ومتثيل العالقات والتعبري   - 1

عنها: 
التوا�شتتل جانب اأ�شا�شي متتن جوانب تعليم الريا�شيات وتعلمها، فالطريق للم�شاركتتة يف الأفكار وفهمها بو�شوح 
يتتتم متتن ختتالل التوا�شل، كما اأنه ي�شاعتتد اأي�شًا على بناء املعنتتى لالأفكار املجردة؛ حيث ت�شبتتح ماألوفة جلميع 
النا�س؛ فالتالميذ يتعلمون اأن يكونوا وا�شحني ولديهم و�شائل الإقناع القائم على املنطق، وال�شتماع لالآخرين 
يجعلهتتم اأكتترث قدرة على فهمهم، واملناق�شتتات حول الأفكار الريا�شية من وجهات نظتتر متعددة ي�شاعدهم على 

جعل تفكريهم اأكرث دقة يف العمل والعالقات والروابط بينها )مراد والوكيل ، 2006، 133( .
ويف هذه املهارة يتم تنمية مهارات �شرح العالقات والأفكار واملفاهيم وامل�شطلحات الريا�شية امل�شتخدمة بفهم 
لالآخريتتن، وتعتتد عملية ترجمة الأفتتكار وحتويل �شورها واحدة متتن املهارات التي تي�شر علتتى العقل الب�شري 
التفاعتتل متتع م�شتويات خمتلفة من الآراء والأفتتكار واملفاهيم، التي قد يوؤدي تعقيدهتتا اإىل عجز الإن�شان عن 

فهمها اأو اإدراك اأبعادها؛ فيلجاأ اإىل ترجمتها ل�شور اأخرى تي�شر عليه هذه العملية،  ومنها:  
- اأن ي�شرح اإجراءات حل امل�شكلة لالآخرين،  وهذه الفكرة ال�شابقة يف جمملها ت�شري اإىل املق�شود من التمثيل 
 . )Baroody,1993,107 (الريا�شتتي، والذي يعني اإعادة تقدمي اأو ترجمة الفكرة الريا�شية بارودي

وتعد املهارات التالية من التمثيالت املختلفة للعالقات الريا�شية املختلفة :
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- اأن يرجتتم الن�شو�تتس الريا�شية من اأحد اأ�شكال التعبتتري الريا�شي ) كلمات – وجداول – و�شكل هند�شي – 
ومتثيل بياين(.

- اأن يتعرف على ال�شياغات املتكافئة لنف�س الن�س الريا�شي . 
يعنتتي التمثيتتل الريا�شتتي اإعتتادة تقدمي اأو ترجمة الفكتترة الريا�شيتتة اأو امل�شكلة يف �شورة اأختترى، اأو يف �شكل 
جديد مما قد ي�شاعد على فهم هذه الفكرة اأو الهتداء ل�شراتيجية منا�شبة حلل امل�شكلة، وميكن اأن يتطلب 
التمثيتتل حتليتتل منطقتتي؛ ولذلك يكون متتن املفيد م�شاركتتة التالميذ يف هتتذه العملية مما ي�شاعتتد على معرفة 

. )Baroody , 1999, 107(املفاهيم بارودي
ويعد التمثيل مبثابة القلب من اجل�شد بالن�شبة لدرا�شة الريا�شيات، فالتالميذ باإمكانهم تطوير وتعميق فهمهم 
للمفاهيتتم الريا�شية؛ وذلتتك عندما يقومون بابتكار الأ�شتتكال املتنوعة ومقارنتهتتا وا�شتخدامها من التمثيالت 
الريا�شية، مثل: ال�شور، والأ�شكال، واخلرائط، والر�شوم البيانية، واجلداول، والرجمة، واملعاجلة الرمزية، 

ومثل هذه التمثيالت ت�شاعد التالميذ على توا�شل تفكريهم الريا�شي )عفيفي،  2008،38(.
وت�شري حمبات اأبو عمرية ) 1996، 116( اإىل اأن اإعطاء التالميذ الفر�شة لفهم املفاهيم الريا�شية وا�شتيعاب 
متتا تت�شمنه من معاِن ثم التعبري بلغتتة يفهمونها، وميكن ترجمتها اإىل عالقات رمزية، ومتثيلها باأ�شكال بح�شب 
طبيعتهتتا؛ �شيتتوؤدي ذلتتك اإىل زيتتادة حت�شيلهتتم يف الريا�شيتتات( وقتتد اأو�شى احتتتاد الريا�شيتتات يف نيوجر�شي                   
)Newjersey,1997( ب�شتترورة اأن ي�شتطيتتع التالميتتذ الت�شال ريا�شيتتًا من خالل فهم العالقتتات والأفكار، 
وحتتث معلمتتي الريا�شيات اأن يهيئتتوا لتالميذهم الفر�س لتنمية مهتتارات التوا�شل الريا�شتتي )عفيفي، 2008، 
16(. كما ي�شري املركز القومي ملعلمي الريا�شيات) NCTM,2000( اإىل اأنه يتطلب من التلميذ لتحقيق املهارة 

اأن يكون قادرًا على: 
-  تنظيم التفكري الريا�شي، ومتثيل املواقف والعالقات الريا�شية ب�شور خمتلفة:

ӽ .يتعرف على ال�شياغات املتكافئة لنف�س الن�س الريا�شي 
ӽ .يعرب عن الأفكار الريا�شية ب�شور كتابية و�شفوية 
ӽ .يعرب عن التعميمات الريا�شية التي يتم اكت�شافها من خالل ال�شتقراء 
ӽ  ).. - يرجتتم الن�شو�تتس الريا�شية من اأحد اأ�شكال التعبتتري الريا�شي ) كلمات – وجدول – ومتثيل بياين 

اإىل �شكل اآخر من اأ�شكاله.
وو�شح الرفاعي ) 2001، 10( اأنه ينبغي اأن ينمى عند التلميذ املهارات التالية: 

ӽ .قدرة التلميذ على �شرح الأفكار والعالقات الريا�شية وتو�شيحها بفهم لالآخرين 
ӽ . اإعطاء اأمثلة �شحيحة ملفاهيم اأو اأفكار ريا�شية 
ӽ .عمل تربير ريا�شي للحلول ولال�شتنتاجات الريا�شية 
ӽ .متثيل املواقف والعالقات الريا�شية ب�شور خمتلفة 

- جت - مهارة ا�شتخدام لغة الريا�شيات للو�شف:    2  -  1
وُتعد القدرة على قراءة لغة الريا�شيات قراءة �شليمة و�شحيحة، وفهم دللة الرموز وامل�شطلحات والأ�شكال، 
واإدارك معنى ال�شيغ الريا�شية من اأهم مقومات التعليم اجليد للريا�شيات، وهذا يتطلب جهدًا من املعلم ومهارة 
متتن التلميتتذ؛ اإذ اإن لغة الريا�شيات لها خ�شو�شياتها التي متيزها، كما اأن القراءة اجليدة للريا�شيات تزيد من 
 ) NCTM,2000,5 ( واأكد املجل�س القومي ملعلمي الريا�شيات .)دافعية التالميذ لتعلمها )عفيفي،2008، 36
�شرورة خلق بيئة مُتكن املتعلمني من حت�شني قدراتهم على التعبري عن اأفكارهم ومناق�شتها، وتعلم ال�شتماع اإىل 
اأفتتكار الآخرين، وتقدمي نقد بناء وتلخي�س اكت�شافاتهم، وامل�شاركتتة با�شراتيجيات للحل وتلخي�س البيانات 
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التتتي جمعوها، كمتتا ت�شاعد مهارة التحدث التالميتتذ على اكت�شاف روابط متعددة بتتني املو�شوعات الريا�شية، 
وو�شتتع اإ�شهاماتهتتم باأ�شلوبهتتم اخلا�س، وال�شتمتتاع اجليد لبع�شهم، كمتتا ُت�شاعد املعلم على الوقتتوف دائمًا على 

م�شتوى تالميذه، اإىل جانب اإيجاد نوع من التعاون بني بع�شهم بع�شا ومع املعلم للتو�شل لالأفكار النهائية.    
اجلدول )1(: قائمة مهارات التوا�ضل الريا�ضي التي اعتمدها هذا البحث

�شكل التوا�شل الريا�شيال�شلوكيات املحددةمهارات التوا�شل الريا�شي

1 - معرفة املفردات الريا�ضية 
والتربير للحلول واال�ضتنتاجات

- معرفة التلميذ ملفردات لغة الريا�ضيات من 
رموز واألفاظ .

- اأن يعلل اختياره ملعلومات ريا�ضية تنا�ضب 
موقفا اأو فكرة ريا�ضية .

 التحدث ، اال�ضتماع ، القراءة
، التمثيل

2 - �ضرح االأفكار الريا�ضية 
وتو�ضيحها بفهم للآخرين 

ومتثيل العلقات ب�ضور خمتلفة

- اأن يذكر املفاهيم وامل�ضطلحات الريا�ضية 
امل�ضتخدمة.

- اأن ي�ضرح اإجراءات حل م�ضكلة للآخرين .
- اأن يرتجم الن�ضو�ص الريا�ضية من اأحد اأ�ضكال 

التعبري الريا�ضي )كلمات – جداول – �ضكل 
هند�ضي – متثيل بياين(.

- اأن يتعرف على ال�ضياغات املتكافئة لنف�ص 
الن�ص الريا�ضي .

 الكتابة ، التحدث ، اال�ضتماع،
القراءة ، التمثيل

3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات 
للو�ضف

- اأن ي�ضف �ضكل هند�ضي بطريقة �ضحيحة 
للآخرين .

- اأن يعرب عن العلقات واالأفكار املت�ضمنة يف 
�ضكل هند�ضي اأو بياين .

 التحدث ، اال�ضتماع ، الكتابة ،
القراءة ، التمثيل

فرضيات البحث :
- ل توجتتد فتتروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتتتوى )0.05( يف متو�شطات مهارات التوا�شتتل الريا�شي بالتعلم ذي 

املعنى )تلميذات ال�شف الأول الثانوي يف اليمن اأمنوذجًا( بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
ويتفرع منها الفر�شيات الفرعية : 

- ل توجتتد فتتروق دالتتة اإح�شائيتتًا عنتتد م�شتتتوى )0.05( يف متو�شطتتات مهتتارة معرفتتة املفتتردات الريا�شية 
والتربيتتر للحلتتول وال�شتنتاجتتات با�شتختتدام التعلتتم ذي املعنى )ا�شراتيجيتتة املنظمتتات املتقدمة( يف 

اختبار التوا�شل الريا�شي بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
- لتوجتتد فتتروق دالتتة اإح�شائيتتًا عنتتد م�شتتتوى )0.05( يف متو�شطتتات مهتتارة تنميتتة مهتتارة �شتترح الأفكار 
الريا�شية وتو�شيحها بفهم لالآخرين ومتثيل العالقات والتعبري عنها با�شتخدام اأمنوذج التعلم ذي املعنى 
)ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة(  يف اختبار التوا�شل الريا�شي بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
- ل توجتتد فتتروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.05( يف متو�شطات مهارة ا�شتخدام لغة الريا�شيات للو�شف 
با�شتختتدام اأمنوذج التعلم ذي املعنى )ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة( يف اختبار التوا�شل الريا�شي بني 

املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
مصطلحات البحث :

ملعلمتتي  القومتتي  املجل�تتس  يعرفتته   :  )Communication   Mathematically(  : الريا�شتتي  التوا�شتتل 
الريا�شيتتات بالوليتتات املتحتتدة الأمريكيتتة ) MCTM,1989,214( على اأنتته "قدرة الفرد علتتى ا�شتخدام 
 Baroody, (مفتتردات ورمتتوز ريا�شيتتة وبنيتهتتا يف التعبري عن الأفتتكار والعالقات وفهمهتتا"، وعرفه بتتارودي
1993,3( "باأنه قدرة املتعلم على ا�شتخدام لغة الريا�شيات مبا حتويه من تعبريات ورموز وم�شطلحات للتعبري 
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عن الأفكار والعالقات وفهمها وتو�شيحها لالآخرين".
مهتتارات التوا�شل الريا�شي : لقد حتتدد املجل�س القومي ملعلمي الريا�شيات )NCTM,2000,61( اأربع مهارات 

اأ�شا�شية للتوا�شل الريا�شي، هي: 
- تنظيتتم التفكتتري الريا�شتتي، ونقتتل العبتتارات الريا�شيتتة ب�شتتكل وا�شتتح لالآخريتتن، وحتليتتل وتقتتومي احللول 
واملناق�شتتات الريا�شيتتة املقدمة من قبل الآخريتتن، وا�شتخدام اللغة الريا�شية للتعبري عتتن الأفكار الريا�شية 

بدقة.  
اأمنوذج التعلم ذي املعنى )اأمنوذج اأوزوبل( : "هو ذلك الأمنوذج الذي يبداأ مبنظم متقدم، ويكمل بتقدمي مادة 
تعليميتتة مت�شل�شلتتة مفاهيميًا ويطبق هذا الأمنوذج مبتتداأي التمايز التدريجي )التفا�شتتل املتوايل( والتوفيق 
التكاملتتي، حيتتث يبداأ هتتذا الأمنوذج بطرح املفاهيم والأفتتكار الأكرث �شموًل ثم تقتتدمي املفاهيم الأقل �شموًل 

بعد ذلك )مازن ، 1993 ،57(.
ا�شراتيجية املنظمات املتقدمة: هي مواد تاأتي يف املقدمة، وتعر�س على الطالب على م�شتوى عاٍل من التعميم 
والتجريتتد وال�شموليتتة بالن�شبة للمهام التعليميتتة التالية، وعندما ي�شكل املنظم بطريقتتة �شحيحة، وعندما 
ي�شتقبلتته الطالب بطريقتتة لها معنى عندهم، فاإنه ي�شاعتتد الطالب على تنمية بنياتهتتم العقلية وتعاونهم يف 
فهتتم املتتادة التعليميتتة اجلديتتدة، وتكاملها مع املتتواد الأخرى التي �شبتتق اأن تعلمها يف نف�س املجتتال )فريدريك 
.بتتل.1978، 87(، وتعتترف باأنهتتا مقدمتتات متهيدية �شاملتتة اأكرث جتريتتدًا وعمومية من املادة املتتراد تعلمها يف 
بداية املوقف التعليمي، وتكون بعبارات ماألوفة للمتعلم ومت�شلة بالأفكار املوجودة يف بنيته املعرفية وباملهمة 

التعليمية، والهدف فيها ت�شهيل التعلم ذي املعنى )ال�شليتي ، 2008، 377(. 
إجراءات البحث:

اأ- الأدوات 
- دليل املعلم )بالتعلم ذي املعنى( 

قتتام الباحثتتان باإعتتداد دليتتل املعلتتم، ويت�شمتتن اخلطتتط التدري�شيتتة با�شتختتدام اأمنتتوذج التعلتتم ذي املعنتتى 
)ا�شراتيجيتتة املنظمتتات املتقدمتتة(، وت�شمن الدليل مقدمة عامتتة، وفل�شفة التعلتتم ذي املعنى )ا�شراتيجية 
املنظمتتات املتقدمتتة(، واأهميتها، واإر�شادات عامة للمعلتتم ت�شاعد يف تدري�س الوحتتدة، ومت تق�شم الوحدة اإىل 
مو�شوعتتات، وحتديد الأهتتداف اخلا�شة لكل مو�شوع، والتوزيتتع الزمني للمو�شوعات، وحتديتتد املواد وو�شائل 
التدري�تتس، وخطتتوات �شري التدري�تتس وفق ا�شراتيجية املنظمتتات املتقدمة، ومت عر�تتس الدليل على جمموعة 
متتن الخت�شا�شيتتني يف مناهج وطرائتتق التدري�س وعلم النف�س الربتتوي ومدر�شي مادة الريا�شيتتات للتاأكد من 

�شالحيته، وقدم املحكمون بع�س املالحظات مت ال�شتفادة منها يف اإعادة �شياغة الدليل.
- اأن�شطة التلميذة 

 مت اإعتتداد كرا�شة ن�شاط التلميذة، التلميتتذات املجموعة التجريبية؛ مل�شاعدتهم على ا�شتخدام ا�شراتيجية 
املنظمتتات املتقدمتتة، وي�شمل تعريف التلميتتذات باأمنوذج التعلم ذي املعنى )ا�شراتيجيتتة املنظمات املتقدمة( 
والن�شاطتتات التتتي يجب عليهم القيام بها، واأ�شئلة  التقومي ومت عر�شهتتا على جمموعة من املحكمني للتاأكد من 

�شالحيتها ويف �شوء مالحظتهم، مت اإعادة �شياغتها واأ�شبحت جاهزة لال�شتعمال.  
- اختبار مهارات التوا�شل الريا�شي 

مت اإعتتداد اختبار مهتتارات التوا�شل الريا�شي: يهدف الختبار اإىل الك�شف عن مهارات التوا�شل الريا�شي لدى 
تلميذات ال�شف الأول الثانوي يف وحدة التطبيقات، وقيا�س مدى وجودها يف املحتوى . 

- حتديتتد املهتتارات التي يقي�شها الختبتتار: يف �شوء الدرا�شات التتتي  اأجريت يف هذا املجتتال واملقايي�س ملهارات 
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التوا�شتتل الريا�شتتي، ومنهتتا درا�شتتة )Huggins,1999(، ودرا�شة ) الرفاعتتي، 2001  (، و) �شتتالم ، 2004(، 
ودرا�شة )عبيد ، 2004(،  ودرا�شة )ال�شعيد ، 2005(، ودرا�شة )عفيفي ، 2008(، ودرا�شة ) طاف�س ، 2011(، 

ودرا�شة )القوا�س ،2013( وغريها.
- �شياغتتة مفتتردات الختبار: بعد الطتتالع على بع�س الختبتتارات املتعلقة بالتوا�شتتل الريا�شي مثل اختبار 
)�شتات ، 1995(، واختبار )Huggins,1999(، واختبار )�شالم ، 2004(، واختبار )من�شور، 2005(، ودرا�شة 
)عفيفتتي ، 2008(، ودرا�شتتة )طاف�تتس ، 2011( ، ودرا�شة ) القوا�س، 2013( ، ومت اإعتتداد قائمة اأولية بحيث 
يتكتتون الختبار من )18( فقرة اختبارية، ومتتتت �شياغتها يف �شوء اأ�شئلة كتابية وو�شف ور�شم وتربير، وقد 
وزعتتت درجتتات الختبتتار عليها مبا يتنا�شب متتع كل �شوؤال بحيث مت اإعتتداد اأمنوذج اإجابة لتتكل بنود الختبار 
لتقديتتر درجتتات التلميتتذات، كمتتا مت و�شتتع عتتدد متتن املقايي�تتس لتقديتتر الأداء للحكتتم علتتى اأداء التلميذات 

مبو�شوعية.   
اجلدول)2( : درجات االأ�ضئلة

اأرقام فقرات الختبار بح�شب الدرجات املخ�ش�شة لهارقم ال�شوؤال
4 درجات1،4،6،7،13،11

3 درجات10،17
2درجتان2،3،5،8،9،12،13،15،16،18

جمموع الدرجة النهائية لختبارالتوا�شل الريا�شي =  50 درجة

- �شدق الختبار: بعد بناء الختبار يف �شورته الأولية ولتحديد ال�شدق الظاهري مت عر�شه على جمموعة 
من املحكمني من ذوي الخت�شا�س يف املناهج وطرق تدري�س الريا�شيات، ومن ذوي اخلربة وعددهم )10( لطرح 

اآرائهم يف اجلوانب التي يقي�شها الختبار، ومدى �شالمة اللغة و�شياغة فقراته، وو�شوح الأ�شكال الريا�شية.
          اجلدول)3(: اأ�ضئلة مهارات التوا�ضل الريا�ضي موزعة على الثلث املهارات املتبعة يف هذا البحث  

عددهااأرقام الأ�شئلة التي تقي�شهااملهارة
26، 4 ، 5،10، 16 ،114 - معرفة املفردات الريا�ضية والتربير للحلول واال�ضتنتاجات 

2 - �ضرح االأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم للآخرين ومتثيل 
36، 6 ، 9 ، 12 ، 13  ،18العلقات والتعبري عنها  ب�ضور خمتلفة .

16، 7، 8 ، 11، 17 ، 15   3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات للو�ضف.

18املجموع

ب - عينة البحث :
�شملتتت عينتتة البحتتث )100( تلميذة من تلميتتذات ال�شف الأول الثانتتوي مبدر�شة اأ�شمتتاء الأ�شا�شية الثانوية 
للبنتتات يف الف�شتتل الدرا�شي الأول للعام )2015 /2016م(، وق�شمت العينتتة للمجموعتني؛ جمموعة �شابطة، 

وجمموعة جتريبية قوام كل جمموعة )50( تلميذة.
جت - الإجراءات :

– اختيتتار املتتادة التعليميتتة: مت اختيار وحدة التطبيقات من الكتاب املقرر درا�شته لتالميذ ال�شف الأول 
الثانتتوي كمتتادة بحتتث، وذلك لعتتدة اأ�شباب منها : احتتتوت الوحدة علتتى  املهارات الريا�شيتتة يف التوا�شل 

الريا�شي الرئي�شة والفرعية. 
- ترابط الوحدة وتراكمها من الناحية املعرفية. 
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- مو�شوعتتات الوحتتدة تت�شمتتن عددا من املفتتردات وامل�شطلحتتات الريا�شية التتتي ت�شمح باإجتتراء تطبيقات 
متعددة ، كما اأنها تت�شمن عددا من املفاهيم املتداخلة التي تت�شمن عددا من املهارات الريا�شية املهمة.

- �شتتدق الختبتتار : بعتتد بنتتاء الختبتتار يف �شورتتته الأوليتتة ولتحديتتد ال�شتتدق الظاهتتري مت عر�شه على 
جمموعتتة متتن املحكمتتني متتن ذوي الخت�شا�س يف املناهتتج وطرق تدري�تتس الريا�شيات، ومتتن ذوي اخلربة 
وعددهتتم )10( لطتترح اآرائهتتم يف اجلوانب التي يقي�شهتتا الختبار ومدى �شالمة اللغتتة و�شياغة فقراته، 
وو�شتتوح الأ�شكال الريا�شية؛ ويف �شتتوء اآراء املحكمني قام الباحثان باإجراء التعديالت املنا�شبة، واإعادة 

�شياغة بع�س العبارات.
اجلدول)4(: اأ�ضئلة مهارات التوا�ضل الريا�ضي موزعة على الثلث املهارات املتبعة يف هذا البحث

عددهااأرقام الأ�شئلة التي تقي�شهااملهارة
26، 4 ، 5،10، 16 ،114 - معرفة املفردات الريا�ضية والتربير للحلول واال�ضتنتاجات 

2 - �ضرح االأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم للآخرين ومتثيل 
36، 6 ، 9 ، 12 ، 13  ،18العلقات والتعبري عنها  ب�ضور خمتلفة .

16، 7، 8 ، 11، 17 ، 15   3 - ا�ضتخدام لغة الريا�ضيات للو�ضف.

18املجموع

التجريب ال�شتطالعي لالختبار:
 بعتتد التحكيتتم ُطِبتتق الختبار علتتى )50( تلميذة من تلميتتذات ال�شتتف الأول الثانوي يف الف�شتتل الأول للعام 
)2015 /2016م( وبالتحديتتد يف مدر�شتتة اأم �شلمة الثانوية بتاريخ )2 /11 /2015م( للبنات لغر�س ح�شاب 
ثبات الختبار، وقام الباحثان بح�شاب ثبات اختبار التوا�شل الريا�شي با�شتخدام األفا كورنباخ، وبلغ )0.81( 

وهي قيمة عالية مما يدل على اأن الختبار على درجة عالية من الثبات. 
- ح�شتتاب زمن الختبتتار: وجد اأن الزمن الالزم لنتهاء جميع الطالبات متتن الإجابة عن الختبار هو )70( 

دقيقة.
- 0.80( وتعد هذه القيم مقبولة. - معامالت ال�شعوبة: معامالت ال�شعوبة تراوحت بني ) 0.20 

- معامالت التمييز: معامالت التمييز موجبة وكلها جيدة . 
- تدري�تتس املحتوى: قامتتت الباحثة بتدري�تتس للمجموعة التجريبيتتة وال�شابطة ملتتادة الريا�شيات لوحدة 
التطبيقتتات يف اجلتتزء الأول للف�شل الدرا�شتتي الأول، حيث مت تدري�س املجموعتتة التجريبية با�شتخدام 
اأمنتتوذج التعلم ذي املعنتتى )ا�شراتيجية املنظمتتات املتقدمة(، وتدري�س املجموعتتة ال�شابطة بالطريقة 
املعتتتادة )التقليديتتة(، وقتتد اأعتتد الباحثتتان دليتتل املعلم حتتتى يتتتم ا�شتخدمه اأثنتتاء عمليتتة التدري�س 
للمجموعتتة التجريبيتتة، وقتتد ا�شتغرقتتت عمليتتة التدري�تتس اأربعتتة اأ�شابيتتع ختتالل الفرة متتن )6 /11 
/2015م( وحتتتى )6 /12 /2015م( بح�شتتاب خم�س ح�ش�س يف الأ�شبتتوع، ومت التطبيق البعدي لأدوات 
الدرا�شتتة واملعاجلتتة الإح�شائيتتة، ومتتن ثم مت الت�شحيتتح ومعاجلة البيانتتات اإح�شائيًا من ختتالل برنامج            

) SPSS(الإح�شائي.
نتائج البحث ومناقشتها:

- تكافوؤ عينة البحث :
 مت تكافتتوؤ املجموعتني التجريبية وال�شابطة من خالل التطبيق القبلي لأدوات التجربة، ومت تطبيق اختبار 
التح�شيل قبل بدء التجربة يف الف�شل الدرا�شي الأول على املجموعتني التجريبية وال�شابطة ملعرفة م�شتوى 

التح�شيل الدرا�شي ملحتوى الريا�شيات كما يبني ذلك جدول )5(.
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اجلدول)5(: املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة املتو�ضطات للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة 
يف االختبار التح�ضيلي القبلي

عدد املجموعة
التالميذ

املتو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

قيمة)ت( 
نوع الدللة قيمة الدللةاملح�شوبة

عند)0.05(
509.62002.61776التجريبية

 غري دالة393.695.-
اإح�ضائياً                509.85713.34788ال�ضابطة

ويت�شتتح متتن بيانات اجلدول اأنه ل توجد فتتروق ذات دللة اإح�شائية بني املجموعتتتني التجريبية وال�شابطة 
وهذا يبني تكافوء املجموعتني.

ولالإجابة عن الفر�شية الفرعية الأوىل التي تن�س على: 
  - ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.05( يف متو�شطات مهارة معرفة املفردات الريا�شية والتربير 
للحلتتول وال�شتنتاجتتات با�شتخدام التعلتتم ذي املعنى )ا�شراتيجيتتة املنظمات املتقدمتتة( يف اختبار التوا�شل 

الريا�شي بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شية مت ح�شتتاب املتو�شط احل�شابتتي والنحراف املعيتتاري وقيمتتة ) t( للمجموعتني 

التجريبية وال�شابطة، واجلدول التايل يو�شح ذلك: 
اجلدول)6(: املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري وقيمة )t( للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة للمهارة االأوىل يف البحث

النحراف املتو�شطالعينةجمموعةاملهارة
م�شتوىtاملعياري

الدللة

 مهارة معرفة املفردات الريا�ضية والتربير
للحلول واال�ضتنتاجات الريا�ضية

5013.8002.53144التجريبية
15.866.000

505.76002.53595ال�ضابطة

يو�شح اجلدول )6( اأنه يوجد اختالف يف متو�شط درجات تلميذات املجموعة التجريبية عن متو�شط درجات 
املجموعتتة ال�شابطتتة ول�شالتتح املجموعتتة التجريبيتتة يف هذه املهتتارة؛ حيث كانتتت القيمة التائيتتة املح�شوبة 
)15.866( عنتتد م�شتتتوى الدللتتة )0.05( ودرجتتة حريتتة )98( وهتتي دالتتة اإح�شائيتتا ل�شالتتح املجموعتتة 
التجريبيتتة، وبهتتذا تقبل الفر�شية الفرعيتتة الأوىل، حيث يتبني اأنه كان هناك اأثتتر اإيجابي لال�شراتيجية 
امل�شتخدمة يف تنمية مهارة معرفة املفردات الريا�شية والتربير للحلول وال�شتنتاجات الريا�شية  يف تدري�س 
تلميتتذات ال�شتتف الأول الثانوي؛ مما اأدى اإىل تفتتوق تلميذات املجموعة التجريبية علتتى تلميذات املجموعة 

ال�شابطة يف هذه املهارة .
ولنتحقق من �شحة الفر�شية الفرعية الثانية التي تن�س على اأنه:

- ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.05( يف متو�شطات مهارة تنمية مهارة �شرح الأفكار الريا�شية 
وتو�شيحهتتا بفهم لالآخرين ومتثيل العالقات والتعبري عنها با�شتخدام اأمنوذج التعلم ذي املعنى )ا�شراتيجية 

املنظمات املتقدمة( يف اختبار التوا�شل الريا�شي بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
 فقتتد لوحتتظ باأنه يوجد اختالف يف متو�شط درجات تلميذات املجموعتتة التجريبية الذين در�شوا با�شتخدام 
ا�شراتيجيتتة املنظمتتات املتقدمة عن متو�شط درجات تلميتتذات املجموعة ال�شابطة الذيتتن در�شوا بالطريقة 
التقليديتتة يف التطبيق البعدي يف مهارة �شرح الأفتتكار الريا�شية وتو�شيحها بفهم لالآخرين، ومتثيل العالقات 
والتعبتتري عنهتتا ب�شور خمتلفة يف اختبار التوا�شل الريا�شتتي، وللتحقق من �شحة الفر�شية مت ح�شاب املتو�شط 
احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ) t( للمجموعتني التجريبية وال�شابطة، واجلدول التايل يو�شح ذلك : 

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.8.1.4
http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.8.1.4


87

د.فاطمة يحي ها�شم الذارحي       اأ.د. عالل بن العزمية 
املجلد الثامن العدد )14( 2017م

المجلة الدولية
لتطوير التفوق

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.8.1.4http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.8.1.4

ISSN : 2415 - 4563ISSN : 2415 - 4563

اجلدول )7(:املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري وقيمة )t( للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة للمهارة الثانية يف البحث

النحراف املتو�شطالعينةاملجموعةاملهارة
م�شتوى tاملعياري

الدللة
 �ضرح االأفكار الريا�ضية وتو�ضيحها بفهم

 للآخرين ومتثيل العلقات والتعبري
عنها ب�ضور خمتلفة

509.70002.26103التجريبية
15.11.000

502.82002.29187ال�ضابطة

يو�شتتح اجلتتدول )7( وجود اختتتالف يف متو�شط درجات تلميتتذات املجموعة التجريبية عتتن متو�شط درجات 
املجموعة ال�شابطة ول�شالح املجموعة التجريبية يف اختبار التوا�شل الريا�شي واخلا�س مبهارة �شرح الأفكار 
الريا�شية وتو�شيحها بفهم لالآخرين، ومتثيل العالقات والتعبري عنها ب�شور خمتلفة، وهي دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتتتوى الدللتتة )0.05(، ودرجة احلرية )98(؛ حيث بلغت قيمة )t( املح�شوبة )15.11( وبهذا تكون دالة 
اإح�شائيتتًا، وتقبتتل الفر�شية الفرعيتتة الثانية، ويف�شر ذلك باأن الأمنوذج يتيتتح املناق�شة امل�شتمرة بني املعلمة 
والتلميتتذات والربتتط امل�شتمتتر بتتني املنظمات املتقدمتتة وتفا�شيل املعلومتتات اجلديدة من جهة، ومتتا هو متوفر 
يف البنيتتة املعرفيتتة من جهة اأخرى، وهتتذا يوفر مناخًا مالئمًا لحتتتكاك الأفكار واملقارنة بينهتتا، ويوؤدى هذا 
اإىل توليتتد اأفكار جديتتدة ويعدل اأفكارًا قائمة، ويعد هتتذا حتلياًل وتركيبًا للمعتتارف املكت�شبة لدى التلميذات 

وا�شتخدام مهارات التوا�شل املرغوب تنميتها لدى التلميذات.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شيتتة الفرعية الثالثتتة التي تن�س علتتى اأنه : ل توجد فتتروق دالتتة اإح�شائيًا عند 
م�شتتتوى )0.05( يف متو�شطتتات مهتتارة ا�شتخدام لغة الريا�شيتتات للو�شف با�شتخدام اأمنتتوذج التعلم ذي املعنى 
)ا�شراتيجيتتة املنظمتتات املتقدمتتة( يف اختبتتار التوا�شتتل الريا�شي بتتني املجموعتني التجريبيتتة وال�شابطة، 
وللتحقتتق متتن �شحة الفر�شيتتة مت ح�شتتاب املتو�شط احل�شابتتي والنحراف املعيتتاري وقيمتتة )t( للمجموعتني 

التجريبية وال�شابطة، واجلدول التايل يو�شح ذلك :
اجلدول )8(:املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري وقيمة )t( للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة للمهارة الثالثة يف البحث

النحراف املتو�شطالعينةاملجموعةاملهارة
م�شتوى tاملعياري

الدللة

مهارة ا�ضتخدام لغة
الريا�ضيات للو�ضف

5014.48002.70480التجريبية
17.832.000

504.64002.81222ال�ضابطة

- متتن اجلتتدول ال�شابتتق )8( يت�شح اأنه يوجد اختتتالف يف متو�شط درجات تلميتتذات املجموعة التجريبية عن 
متو�شتتط درجتتات املجموعتتة ال�شابطة ول�شالتتح املجموعتتة التجريبية يف اختبتتار التوا�شتتل الريا�شي يف هذه 
املهتتارة، حيتتث قيمتتة )t( املح�شوبتتة )17.832(، وبهتتذا تكون دالتتة اإح�شائيًا عنتتد م�شتوى الدللتتة )0.05(، 
ودرجتتة احلريتتة )98(، وتقبتتل الفر�شية الفرعيتتة الثالثة؛ ويعود ذلتتك اإىل اأن ال�شراتيجيتتة ت�شجع قيام 
التلميتتذات بالعديتتد متتن الأن�شطة العلميتتة، منها: التعبري عتتن مو�شوع املتتادة بلغتها اخلا�شتتة، واإعطاء اأمثلة 
جديتتدة غتتري التي تذكرها املعلمة، واإعطاء التلميذة فر�شة لفح�تتس الأدوات التي عر�شتها املعلمة، وهذا كله 

يتطلب منها املالحظة الدقيقة وت�شجيل البيانات وال�شتنتاج والتف�شري. 
كمتتا متتتت الإجابتتة عن �شحة الفر�شية الرئي�شة والتي تن�س على اأنتته : - ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتوى )0.05( يف متو�شطات مهارات التوا�شل الريا�شي بالتعلم ذي املعنى )تلميذات ال�شف الأول الثانوي يف 

اليمن اأمنوذجًا( بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
وللتحقتتق متتن �شحتتة الفر�شيتتة مت ح�شتتاب املتو�شتتط احل�شابتتي والنحتتراف املعيتتاري وقيمتتة )t( لتلميتتذات 
 )t( املجموعتني التجريبية وال�شابطة، ويو�شح اجلدول التايل املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة

للمجموعتني التجريبية وال�شابطة لختبار التوا�شل ككل.
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اجلدول)9(:املتو�ضط احل�ضابي واالنحراف املعياري وقيمة )t( للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة ملهارات التوا�ضل ككل

النحراف املتو�شطالعينةاملجموعةاملهارة
م�شتوى tاملعياري

الدللة

مهارات التوا�ضل الريا�ضي ككل
5037.98005.36234التجريبية

21.519.000
5013.22006.11886ال�ضابطة

يت�شتتح متتن اجلتتدول )9( اأعاله وجتتود اختالف يف متو�شتتط درجات تلميتتذات املجموعتتة التجريبية عن   -
متو�شط درجات املجموعة ال�شابطة ول�شالح املجموعة التجريبية يف اختبار مهارات التوا�شل الريا�شي، 
وهتتي دالتتة اإح�شائيا عنتتد م�شتوى الدللة )0.05( يف جميتتع املهارات للتوا�شل الريا�شتتي املقا�شة يف هذا 
البحتتث، ودرجتتة احلريتتة )98(، حيتتث بلغت القيمتتة التائية املح�شوبتتة )21.519( ول�شالتتح املجموعة 
التجريبيتتة، وبهتتذا تقبتتل الفر�شيتتة الرئي�شتتة بالإجابة عتتن فر�شيات البحتتث، ويف �شوء هتتذه النتائج 
تت�شتتح فاعلية هذه ال�شراتيجية يف تنميتتة مهارات التوا�شل الريا�شي ويف عملية التدري�س ب�شكل عام، 
وذلتتك من ختتالل تفوق تلميذات املجموعة التجريبية تفوقًا ملحوظًا؛ ويعزى البحث هذا التفوق اإىل اأن 
"اأمنوذج اأوزوبل" يوجه املتعلم  اإىل ما هو مهم واأ�شا�شي يف املادة التعليمية، وبذلك يتاح للمتعلم الفر�شة 
لروؤيتتة اأبعاد املو�شتتوع املقدم له، واملرتبط مبا هو ماألوف لديه، ومن ختتالل ذلك يكت�شب املتعلمون القدرة 
علتتى ربط متتا لديهم من معلومات ومفاهيم واإعتتادة تنظيمها، فهي بهذه العمليات تقتتوم بتحليل املعلومات 

واملفاهيم التي لديهم وتركيبها.
وهتتذا ما جاء يف درا�شات �شابقة من فاعليتتة  واإيجابية الأمنوذج يف عملية التدري�س مثل درا�شة ال�شادق   -
)1990( ، ودرا�شتتة ر�شتتوان)2001( التتتي هدفتتت اإىل التعتترف علتتى اأثر اأمنتتوذج منظم اخلتتربة املتقدم 
لتدري�تتس وحتتدة حتتل املعتتادلت واملتباينات يف الأعتتداد احلقيقية �شمتتن مادة اجلرب يف عتتالج الأخطاء 
ال�شائعتتة لتتدى تالميذ وتلميذات ال�شف الثالث الإعدادي، واأثبتتتت الدرا�شة اأثر ال�شراتيجية يف عالج 
 )Tseng Wang Lin,2002 ( الأخطاء ال�شائعة عند حل املعادلت واملتباينات، ودرا�شة ت�شنغ انغ لني
، ودرا�شة غليون )2002( التي هدفت اإىل التعرف على مدى فاعلية ا�شتخدام "اأمنوذج اأوزوبل" وطريقة 
الكت�شتتاف املوجتته لتدري�تتس مادة الكيمياء علتتى التح�شيل ومهتتارات التفكري العلمي لتتدى تالميذ ال�شف 
الثامتتن متتن التعليم الأ�شا�شي، وجميع هتتذه الدرا�شات اتفقت مع البحث احلتتايل يف فاعلية اأمنوذج التعلم 
ذي املعنتتى )ا�شراتيجيتتة املنظمات املتقدمتتة( واإيجابيتها يف التعلتتم وتنمية مهارات علميتتة والرفع من 
م�شتتتوى التح�شيتتل وامل�شتتتوى العلمي لدى املتعلمني، وقتتد اأ�شارت كل الدرا�شات املذكتتورة يف اأنها اتفقت مع 
هتتذا البحث يف جمال املنظمتتات املتقدمة واأظهرت فعالية كبرية ل�شتخدامها يف عمليات التعليم والتعلم؛ 
�شتتواء ا�شتخدمت ا�شراتيجية تعليمية تعلمية وفتتق روؤية منظومية م�شتندة خلطوات "اأمنوذج اأوزوبل" 
التعليمي، اأو ا�شتخدمت ا�شراتيجية للتدري�س، اأو ا�شتخدمت كمنظمات متهيدية تعر�س بداية الدرو�س، 

و�شواء ا�شتخدمت مع مرحلة ريا�س الأطفال، اأو مع املتعلمني يف مراحل التعليم العام اأو اجلامعي.
التوصيات :

- تدريتتب املعلمتتني العاملني يف اخلدمة املدنية وتاأهيلهتتم  ملادة الريا�شيات يف دورات تدريبية يقوم بها مكتب 
الربية على مهارات التوا�شل الريا�شي، وذلك ملا لها من اأهمية يف تعليم الريا�شيات وتعلمه ب�شكل خا�س 

واملواد الأخرى ب�شكل عام.  
- ت�شمني دليل املعلم يف املراحل التعليمية املختلفة درو�شًا معدة وفق اأمنوذج التعلم ذي املعنى "ا�شراتيجية 
املنظمتتات املتقدمة"، ومنتتاذج وا�شراتيجيات حديثة اأخرى تعمل على تنمية املهتتارت واملفاهيم العلمية 

والتعليمية لدى املتعلم.
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