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 الصَّفِّ  تلميذات لدى التعلُّم ألنماط وفًقا الرِّياِضيَّات لُمَعلِّمات التَّْدريِسيَّة الُمماَرَسات واقع
 االبتدائي الخاِمس

 يف طرق تدريس الرِّياِضي ات احلصول على درجة ماجستري اآلداب تطلباتم الستكمال محبث مقد  
                                            إعداد الطالبة

 أمحد الدجنيبن هيا بنت عبد اهلل 
                      

وطُرق تعليمها وتعلُِّمها باالنتقال من التمحُور حول املنهج أو  الرياضي اتاالجتاهاُت احلديثُة يف تطوير مناهج تنادي 

التعلُّم. وقد تقوم على نشاط التالميذ يف عَمِلي ة  إسرتاتيجي اتمن خالل ما تتبَ ن اه ِمن  ،املعلم، إىل التمحور حول التلميذ

 الرياضي اتوالعلوم يف تنفيذ مشروع تطوير تعليم  الرياضي اتاململكة العربية السعودية للتطوير يف جمال تعليم توجه  متّثل

ترتكز على وثيقة اليت  ؛األمريكية McGraw-Hill مة سلسلة ماكجروهيلوالعلوم الطبيعي ة؛ الذي يتحد د يف اختيار وُمواءَ 

 NCTM ( (National Council of Teachers of الرياضي اتمبادئ ومعايري اجمللس الوطين األمريكي ملعلمي 

Mathematics يتَعل مه مجيُع التالميذالرياضي اتتدعو إىل وجوِد أساٍس عامٍّ يف  اليت؛ ، (0222، NCTM .) 

اليت تدور  -وخاصة يف ميدان علم النفس املعريف  -ن مضمون هذه املبادئ هو نتيجة لألحباث الرتبوي ة والن  ْفِسي ة إ

اهتم تا بتفسري أسباب االختالف بني التالميذ يف طرق  نفسيتاناشتهرْت نظري تان حيث ؛ التعلُّمحول حتليل ودراسة آليات 

دة، Learning- Style Theory التعلُّمط ، ومها: نظرية منالتعلُّم  Multiple Intelligences ونظرية الذكاءات املتَ َعدِّ

Theory  ،تؤكِّد األَدبي ات أن  لكل تلميذ طريقته املَفض لة اليت يستخدمها يف استقبال املعلومات ، إذ (0222)الدرمكية

جرادات ؛ 0202والتفاُعل معها، وهو ما ُيشار إليه مبُصطلح: منط التعلُّم )أبو زينة، واألفكار املقد مة إليه، وكيِفي ة ُمعاجلتها 

 .(0222وعبيدات وأبو غزالة وعبد اللطيف، 

واقع العملي ة الت عليمي ة يف غرفة الصف الذي ملسْتُه الباحثُة ِمن خالل عمِلها مشرفًة تربوية؛ واملتمثِّل يف قلة  إن

ال سيما بالنسبة للمرحلة االبتدائية، يُظهر أمهِّي ة مراعاة  –مع أمهيته  -لتعلُّم؛ مثل النمط احلركي االهتمام ببعض أمناط ا
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ات األساسية اليت تؤثِّر يف عَمِلي ة التعلُّم، وهذا ما يُ ؤَكِّده    كييفخمتلف أمناط التعلُّم لدى التلميذات؛ باعتبارها إحدى املتغريِّ

Keefe  ،أن التعلُّم املدرسي  يرتكز على ثالثة عناصر رئيسية تتفاعل فيما بينها، وهي: بيئة ( من 0342يف )العنزي

التعلُّم، وطريقة التدريس، ومنط التعلُّم لدى التالميذ، وقد بي نت الدراساُت أنه عندما يتعل م التلميذ بالنمط احملبب له، ويف 

(، وسُيساعده على فَ ْهٍم 0200الوقت نفسه )أبو عبده واحلريري، مراحل عمره املبكرة، فسيكون تعلُّمه منتًجا وممتًعا يف 

ا أفضل، وُيَسهِّل عليه امتالك خربات تْعِليِمي ة تدوم لفرتات طويلة، وُُيَسِّن ِمن اجتاهاته حنو املادة الدراسي ة واملدرسة عمومً 

ْيَل لالبتكار، وخيفض الِعْبَء على امل0202)أبو زينة، 
َ
سيلفر وريتشارد وسرتونج ؛ 0222علم )عباس، (، ويرفع لديه امل

 (.0222وبريين، 

بالرغم ِمن أن  تنويَع أساليب التدريس ِمْن ِقَبِل املعلِّم هو ُمتطل ٌب تفرُضه سياساُت التعليم الشامِل، اليت تدمج و 

يِّ؛ إذ جيعل ذلك التلميذ مندجًما يف الفصل التقليد -وِمن ضمنها: أمناط التعلُّم  -التالميذ مع اختالف فُ ُروقهم الَفردي ة 

( أظهرْت حمدودي َة 0222فإن  الدِّراسة امليداني ة ل  )املانع،  -( 0222داخل دائرة التعلُّم، ولو جلزٍء من احلصة )نبهان، 

ِمن  -باحثة امليداني ة التواُفق بني أساليب التعليم الشائعِة وما يُ َفضُِّله التالميذ ِمن أساليب التعلُّم، كما أكدْت ُمشاهدات ال

َعلِّمات يف خمتلف املراحل الدِّراِسي ة.  -خالل عَمِلها مشرفًة تربوي ة 
ُ
 حَمْدودي ة تنويع أساليب التدريس ِمْن ِقَبِل امل

اط أن املناهج اجلديدة قد مَتَي زت عْن سابقتها مبراعاة أمن -مبقارنة املناهج اجلديدة بسابِقتها  -وحيث وجدت الباحثة 

(، فقد 0302( )وزارة الرتبية والتعليم، 0340تعلُّم التالميذ املختلفة يف دليل املعلم وكتاب التلميذ )وزارة الرتبية والتعليم، 

َعلِّمات الرياضي ات، وفًقا ألمناط التعلُّ القيام هبذا البحث الذي  رأت الباحثُة أمهِّي ة
ُ
ماَرسات التدريسي ة مل

ُ
م هدف إىل تَعرُّف امل

املرحلُة ِمن خصائص النمو، اليت تتأك د بسببها احلاجُة هذه لدى تلميذات الصفِّ اخلامس االبتدائي؛ ملا تتميز به تلميذات 

 إىل تنويع أساليب التعليم.



 
 
 
 
 

3 
 

( معلمة، يُدرِّْسَن لتلميذات الصف اخلامس االبتدائي 02اسُتخدم يف البحث املنهُج الوصفيُّ، على عيِّنة من )وقد 

ماَرسات التدريسي ة للُمَعلِّمات، مبدي
ُ
طُب  َقْت أداة البحث يف الفصل حيث نة الرياض، واسُتخدمت بطاقة املالحظة لرصد امل

 ََت  التوصُّل إىل جمموعٍة ِمن النتائج؛ منها:قد و  ه .0343/ 0344الثاين للعام الدراسي 

التدريسي ة اليت تراعي أمناط التعلُّم بدرجة متوسطة عموًما، أما جاء مستوى ممارسة ُمَعلِّمات الرياضي ات للسلوكيات  .0

َعلِّمات للسلوكيات التدريسي ة اليت تراعي منط التعلُّم السمعي يف 
ُ
على مستوى حماور البطاقة فقد جاء مستوى ممارسة امل

َعلِّمات للسلوكيات التدريسي  
ُ
ة اليت تراعي مَنَط التعلُّم البصري، وأخريًا املرتبة األوىل، تاله بدرجة متقاربة مستوى ممارسة امل

َعلِّمات للسلوكيات التدريسي ة اليت تراعي منط التعلُّم احلركي
ُ
 .بدرجة منخفضة جاء مستوى ممارسة امل

أْظهرت النتائج أنه ال يوجد فرق بني ُمَعلِّمات الرياضي ات القائمات بتدريس رياضيات الصف اخلامس يف مستوى    .0

مارَ 
ُ
 سات التدريسي ة اليت تراعي أمناط التعلُّم بأنواعها الثالثة؛ )السمعي، والبصري، واحلركي( تُ ْعَزى ملتغري التخصُّص.امل

ماَرسات التدريسي ة اليت تراعي منَطي التعلُّم:  .4
ُ
أْظهرت النتائج أنه ال يوجد فرق بني ُمَعلِّمات الرياضي ات يف مستوى امل

 
ُ
ماَرسات السمعي والبصري تُ ْعَزى مل

ُ
تَ َغريِّ نوع املبىن، يف حني أنه يوجد فرٌق بني ُمَعلِّمات الرياضي ات يف مستوى امل

َعلِّمات الاليت يُدرسن يف املباين احلكومي ة.
ُ
 التدريسي ة اليت تراعي منَط التعلُّم احلركي لصاحل امل

اليت قد تسهم يف رفع مستوى ممارسة معلمات  بعض التوصيات ، فقد َت التوصل إىلبناًء على ما أظهرته نتائج الدراسةو 

الرياضيات للسلوكيات اليت تراعي أمناط التعلم لدى تلميذات املرحلة االبتدائية، ِمن أمهها تدريب ُمَعلِّمات الرياضي ات يف 

ختلفة)السمعي، البصري، احلركي(، املرحلة االبتدائية على اإلسرتاتيجي ات اليت مُتَكِّنهن  ِمن مراعاة أمناط التعلُّم احِلسِّي ة امل

والتأكيد على أمهية تسريع انتقال املدارس ذات املباين املستأَجرة إىل مباٍن حكومية، ملا أظهرته نتائج البحث من أثر للمبىن 

 احلكومي على توفري بيئة صفية مناسبة ملراعاة أمناط التعلم؛ وخاصة النمط احلركي. 

 بالدراسات التالية:وقد اقترحت الباحثة القيام 
 باملرحلة االبتدائية. مماثلة للبحث احلايل ُتطبق على معلمي الرياضي اتدراسة  .0
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 دراسة مماثلة للبحث احلايل ُتطبق وفق منوذج آخر ألمناط التعلم. .0

اليت  ةالتدريسي  باملرحلة االبتدائية يف مستوى ممارسة السلوكيات  الرياضي ات وُمَعلِّمات دراسة تقارن بني معلمي .4

 .احِلسِّي ة التعلُّم أمناط تُراعي

فض لة التعلُّم دراسة تتناول أمناط  .3
ُ
 هلا. التدريسي ةلدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ومدى مالءمة أساليب املعلمني  امل

 المراجع:
 للنشر.، عمان: دار وائل تطوير مناهج الرياضيَّات المدرسية وتعليمها(، 0202أبو زينة، فريد كامل )

الوصول ألقصى درجات التعلُّم بإشباع احلواس. عمان: دار  التعلُّم والحواس(، 0200أبو عبده، سليم عمر؛ واحلريري، أكرم يوسف )
 الفكر للنشر.
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 جامعة امللك سعود: الرياض. ،كلية الرتبية  ،قسم املناهج وطرق التدريس .رسالة ماجستري غري منشورة .الدراسي والتحصيل

فض لة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة وأساليب التعليم الشائعة يف مدا .(0222، )املانع، عزيزة عبد العزيز
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