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 مقدمة:

يأتي هذا المؤتمر ضمن المؤتمرات الدورية لمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات 

، والذي يعقد كل عامين، وحرص مركز التميز في هذا المؤتمر أن يكون عنوانه وجلساته الرئيسة "ُأفكر"

نظرًا لألثر الكبير الذي أحدثته هذه  ؛"2030رؤية "ومحوره األول الرئيس مرتبطًا بالرؤية الطموحة للمملكة 

الرؤية، والتحوالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي ظهرت مالمحها. ومن منظور تخصصي 

لمركز التميز، فإن االقتصاد المزدهر الذي تطمح له هذه الرؤية البد أن يصاحبه تغير في منظور الثقافة 

اكبة هذا االقتصاد، ولإلسهام في بنائه. فمالمح الثقافة العلمية التي يمتلكها الجيل القادم؛ لمو

العلمية التي يمتلكها الجيل القادم تتشكل وفق ما سيعيشه ذلك الجيل، ووفق ما نتصوره عن الدور 

الذي سيقوم به في صناعة االقتصاد المزدهر، وبالتالي فإن على المختصين والممارسين لتعليم العلوم 

 –إعادة النظر في تعليم العلوم والرياضيات بما يعزز مستوى ثقافة علمية والرياضيات في المملكة 

يتمكن أبناؤنا من خاللها من االسهام في صناعة االقتصاد المزدهر، وأن يكونون  -باختالف تدرجاتها

قادرين على التكيف مع التغيرات العلمية والتقنية التي يفرضها هذا التحول االقتصادي، لذا جاء هذا 

تمر ليؤكد أهمية هذا الدور وما يمكن أن نسهم به كمختصين ومؤسسات مرتبطة بتعليم العلوم المؤ

 . 2030والرياضيات في تحقيق رؤية المملكة 

وإني إذ أنتهز هذه المقدمة لشكر جميع الزمالء والزميالت رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في المؤتمر، 

لعمل على إتمام وإنجاح أعمال المؤتمر التحضيرية الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم التطوعية، ل

والتنفيذية، كما نشكر شركاء النجاح معنا في هذا المؤتمر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، وقسم 

الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، ونشكر الراعي الرسمي للمؤتمر شركة تطوير 

افة شركة نيارة المحدودة، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى عميد كلية للخدمات التعليمية، وراعي الضي

التربية، ووكيلة كلية التربية على الدعم الالمحدود الذي قدموه، وما سخروه من اإلمكانات البشرية 

 والمادية في الكلية؛ التمام وإنجاح أعمال المؤتمر.

وا بأوراقهم العلمية والتدريبية، ويسرنا أن ونشكر في مركز التميز جميع الباحثين والباحثات الذين تقدم

نقدم لكم كتاب المؤتمر الذي أصدرته اللجنة العلمية للمؤتمر، ونتقدم بالشكر إلى كافة أعضاء اللجنة 

العلمية الرئيسة واللجان الفرعية على أوقاتهم وجهودهم التطوعية، حيث عملوا بشكل دؤوب على 

ى المؤتمر، وتحكيم ومراجعة األبحاث المتقدمة، والمتابعة مع متابعة واستكمال إجراءات التقديم عل

 الكتاب الذي بين أيديكم. اج الجدول النهائي للمؤتمر، وإصدارالباحثين، وتنظيم وإخر 

ورئيس اللجنة التنظيميةمدير المركز 

 أ. د. سعيد بن محمد الشمراني                                                                                                                        
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 االفتتاحية

م لكم كتاب مؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم سعد اللجنة العلمية أن تقد  ُي 

بل مركز التميز البحثي في تطوير تعليم ا القتصاد مزدهر، المنظم من ق  والرياضيات: جيل مثقف علميً 
، والمنعقد في رحاب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض في المملكة العربية "أفكر"الرياضيات العلوم و

في هذه الفترة  امهمً  ام، والذي يحمل عنوانً 14/3/2019-12هـ الموافق 7/7/1440-5السعودية في الفترة 

جيل حيوي يبني  ، التي ترتكز على بناء2030فيها برامج ومبادرات رؤية المملكة  تنفذالمحورية التي 

 ا لوطن طموح يتطلع آلفاق واسعة من التقدم والرقي.ا مزدهرً اقتصادً 

قبول الملخصات  إلىا لتوجه المركز في مؤتمره السابق؛ فقد اتجهت اللجنة العلمية ووفقً 

كلمة( وليس األبحاث الكاملة، وهو التوجه الذي تسير عليه أغلب المؤتمرات العالمية  2000الموسعة )

غير المكتملة أو ـــــــ تاحة الفرصة للباحثين من أجل طرح ومناقشة أبحاثهم إوذلك بغرض  ؛وقةالمرم

ا لتطويرها، مع زمالئهم المختصين وقطاعات المستفيدين على مختلف شرائحهم، تمهيدً  المكتملة ـــــــــ

 ومن ثم تقديمها ألوعية النشر المختلفة. 

ين التربويين من معلمين ومشرفين وقادة وغيرهم في كما واصل المركز فتح المجال للممارس

طرح أبحاثهم اإلجرائية وممارساتهم الناجحة من أجل توسيع التجربة وإثرائها بالمناقشة خالل عرضها 

 في جلسات المؤتمر. 

؛ أتيحت الفرصة "ا القتصاد مزدهرجيل مثقف علميً "تركيز المؤتمر على عنوانه الرئيس إلى إضافة 

ا إيمانً  ؛نتاجهم العلمي في مجاالت تعلم وتعليم العلوم والرياضيات المختلفةإي عرض للباحثين ف

بأهمية وجود قنوات لمناقشة األبحاث وتطويرها، وهو ما يتفق مع الممارسات في المؤتمرات العلمية 

ز على العالمية المرموقة بوجود مجاالت ثابتة للمؤتمر تستجيب الهتمامات مختلف الباحثين، مع التركي

 ين وحلقات النقاش المصاحبة.يموضوع المؤتمر الرئيس من خالل المتحدثين الرئيس

ْت إجازتها من ق  ( ملخًص 68وهذا الكتاب الذي بين أيديكم يتضمن ) بل اللجنة العلمية من أصل ا تم 

ة علمية ( ورق24(، منها )%59.1دم للمؤتمر، حيث بلغْت نسبة القبول للملخصات )ا قُ ا بحثيً ( ملخًص 115)

( ورقة علمية. 44تضم ) "Poster"، في حين جلسة الملصقات العلمية "Oral Presentation"ستقدم كعروض 

، "اجيل مثقف علميً "ا في محور ( بحثً 15وتوزعت الملخصات البحثية على محاور المؤتمر وفق التالي: )

، واستهدف "تعلم وتعليم العلوم"محور  أبحاث( 7) ت، في حين تناول"الطفولة"ا محور ( بحثً 11وتناول )

. وبلغ عدد ملخصات األبحاث المقبولة للممارسين التربويين من "تعلم وتعليم الرياضيات"ا محور ( بحثً 15)

 وممارسة. ا( بحثً 19بحوث إجرائية وممارسات تربوية )

ون يتناولون يكما تتضمن جلسات المؤتمر أربع جلسات رئيسة يشارك فيها متحدثون رئيس

في بناء  2030حيث تتناول الجلسة الرئيسة للمؤتمر دور برامج ومبادرات رؤية المملكة  ؛ع المؤتمرموضو

ان من بريطانيا وجمهورية مصر العربية ي، ويشارك متحدثان رئيسامزدهرً  اجيل مثقف علمي يقود اقتصادً 



 
 

۳ 

ليم الرياضيات في جلستين مستقلتين عن دور الثقافة العلمية في بناء اقتصاد مزدهر، وتعلم وتع

 والعلوم في مرحلة الطفولة المبكرة. 

كما يسعدنا مشاركة مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنظيم جلسة حوارية تتناول 

يشارك فيها خبراء من عدد و ،مشروعات وتوجهات تعليم العلوم والرياضيات في دول الخليج العربي

 من دول الخليج.

لجميع الباحثين الذين تقدموا بفكرهم وأبحاثهم للمؤتمر، والشكر ا؛ نتقدم بوافر الشكر وختامً 

موصول ألعضاء اللجنة العلمية الذين شاركوا بالتحكيم، ونأمل أن تقدم هذه األبحاث اإلضافة المأمولة 

 التي تخدم أهداف هذا المؤتمر. 

 ،،والله ولي التوفيق

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

 أ.د. فهد بن سليمان الشايع                                                                                                                                



 
 

٤ 

 اللجنة التنظيمية للمؤتمر 

 الصفة الجهة االسم

 رئيساً  الملك سعودجامعة  أ.د. سعيد بن محمد الشمراني

 عضواً  الملك سعودجامعة  أ. د. نضال بنت شعبان األحمد

 عضواً  الملك سعودجامعة  د. خالد بن محمد الشريف

 عضواً  الملك سعودجامعة  أ. د. هيا بنت محمد المزروع

 عضواً  الملك سعودجامعة  د. الجوهرة بنت فهد آل سعود

 عضواً  الملك سعودجامعة  د. رجاء عمر باحاذق

 عضواً  الملك سعودجامعة  د. ناعم بن محمد العمري

 عضواً  الملك سعودجامعة  د. سعيد بن حسين آل محي

 عضواً  الملك سعودجامعة  أ. عبده نعمان محمد المفتي
 

 اللجنة العلمية للمؤتمر 

 الصفة الجامعة االسم

 رئيساً  الملك سعود أ. د. فهد بن سليمان الشايع

 اً مقرر  األميرة نورة بنت عبد الرحمن أ. د. هيا بنت محمد المزروع

 سكرتيراً  الملك سعود أ. عبده نعمان محمد المفتي

 مزدهر القتصاد علميا   مثقف جيلمجال 

 مقرراً  األميرة نورة بنت عبدالرحمن العتيبي وضحى حبابأ. د. 

 عضواً  القصيم عبدالعال فراج حامد محسنأ. د. 

 عضواً  اإلمام محمد بن سعود د. إيمان بنت محمد الرويثي

 عضواً  أم القرى ح المالكيأ. د. عوض صال



 
 

٥ 

 الصفة الجامعة االسم

 عضواً  الملك سعود أ. د. عبدالعزيز بن محمد الرويس

 عضواً  اإلمام عبدالرحمن بن فيصل الغامدي بنت خلفد أماني 

 مجال تعلم العلوم

 مقرراً  الملك سعود أ. د. جبر بن محمد الجبر

 عضواً  القصيم د. خالد بن إبراهيم الدغيمأ. 

 عضواً  األميرة نورة بنت عبدالرحمن يعاند. نوال علي ماضي الرب

 عضواً  الطائف السالمات محمود خير محمد. د

 عضواً  الملك سعود د. سوزان بنت حج عمر

 عضواً  القصيم الكنعان ناصر محمد د. هدى

 مجال تعلم الرياضيات

 مقرراً  القصيم المعثم عبدالله د. خالد

 عضواً  تبوك البلوي محمد علي بن عايد. د

 عضواً  الملك سعود د. مسفر بن سعود السلولي. أ

 عضوا اإلمام محمد بن سعود د. خالد بن محمد الخزيم

 عضواً  األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. انتصار بنت عبدالعزيز المطوع

 عضواً  طيبة محمد الباز ابراهيم أ. د. عادل

 مجال الطفولة المبكرة

 مقرراً  سعودالملك  الجوهرة بنت فهد  آل سعودد. 

 عضواً  الملك سعود د. رجاء بنت عمر باحاذق



 
 

٦ 

 الصفة الجامعة االسم

 عضواً  الملك سعود أ. د. فوزية بنت بكر البكر

 عضواً  الملك سعود أ. د. هيا بنت سعد الرواف

 عضواً  الملك سعود د. خلود بنت راشد الكثيري

 (علوم) الميدانية والممارسات اإلجرائية البحوث مجال

 مقرراً  المجمعة حربيد. عبدالله بن عواد ال

 عضواً  القري أم جامعة بابطين حسين محمد د. هدى بنت 

 عضواً  نجران عسيري محمد عبود عبد العزيز. د

 عضواً  المنورة بالمدينة االسالمية الجامعة حسين األحمدي بن حسن بن د. علي

 عضواً  طيبة الشياب محمد قاسم د.  معن

 عضواً  إلمام محمد بن سعودا بنت عبدالرحمن المزيني د. تهاني

 عضواً  الملك سعود أ. د. عبدالولي بن حسين الدهمش

 (رياضيات) الميدانية والممارسات اإلجرائية البحوث مجال

 مقرراً  الملك سعود د. ناعم بن محمد العمري

 عضواً  القصيم المنوفي جابر أ. د. سعيد

 عضواً  شقراء العليان عبد الرحمند. فهد بن 

 عضواً  الشمالية الحدود الرويلي جربوع عايض بن دعاي. د

 عضواً  طيبة جامعة حسين ماجد بنت سليمان عبير. د

 عضواً  الملك سعود د. سمر بنت عبدالعزيز الشلهوب

 

  



 
 

۷ 

 

 

 (2 مبنى 3 مدرج النساء –  الجاسر حمد قاعة: الرجال( )2:00 – 12:45: )متزامنة( أ -3) العلمية الجلسة
 

 فيصل عبد الرحمن اإلمام جامعة -الغامدي  خلف بنت مانيأ. دة: رئيس الجلس

 وزارة التعليم –السحيمي  هعبد اللبن فهد . دالجلسة:  مقرر

 

  

 المتحدث العنوان

( في تنمية الكفاءة Flipped Classroomأثر منحى الصف المقلوب )

الذاتية العامة لمادة العلوم لدى طالبات الصف التاسع بسلطنة 

 عمان.

 . هدى بنت علي الحوسنيأ
 والتعليم بسلطنة عمان  التربية وزارة

االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في ضوء مناهج العلوم 

 .المطورة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
 الشهري عبدالله أ. علي
 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة االدارة

يل األخالقي في تنمية فهم فاعلية برنامج قائم على مدخل التحل

القضايا العلمية االجتماعية وإكساب عمليات العلم التكاملية في 

 مقرر الكيمياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

 د. غالية بنت حمد السليم

 د. طيبه بنت عبد الرحمن الزنيدي
 االسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

( 4Mat قائٍم على َنموَذج مكارثي )نظام بناء َبرناَمٍج تدريسي  

ر  ة في مقرَّ لي  للمفاهيم العلميَّ أمُّ ير التَّ فك  ته في تنمَية التَّ وفاعليَّ

ط. ل المتوسِّ  العلوم لدى طالبات الصف األوَّ

 د. سامية عبدالله الشهري
 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم

 هـ 1440-7-6ملخصات الجلسات العلمية األربعاء: 
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( في تنمية الكفاءة الذاتية العامة لمادة العلوم لدى Flipped Classroomأثر منحى الصف المقلوب )

 طالبات الصف التاسع بسلطنة عمان.

 أ. هدى بنت علي بن سعيد الحوسني
 وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

هدفت الدراسة تعرف أثر منحى الصف المقلوب في تنمية فعالية الذات العامة لمادة : المستخلص

ويعرفه (: Flipped Classroomويعرف الصف المقلوب ) ى طالبات الصف التاسع األساسيالعلوم لد

(، ويقوم على قلب النظام التقليدي  (Blended Leaningنوع من أنواع التدريس المتمازج "بأنه شيماموتو 

أو في التدريس بحيث يقوم الطلبة بمشاهدة الدرس في المنزل، عن طريق فيديو يعده المعلم بنفسه 

باالستعانة بفيديو سابق، ليكون الطالب أكثر استعدادًا في غرفة الصف لممارسة استراتيجيات التعلم 

 ":بأنها  Self-Efficacy) بينما تعرف فعالية الذات ).  (Shimamoto,2012: 2)"النشط واألنشطة التعاونية
ته على القيام بسلوكيات األحكام التي يصدرها الفرد، والتي تعبر عن معتقداته حول قدر مجموعة 

معينه، ومرونته في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة وتحدي الصعاب، ومدى مثابرته النجاز 

واستخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي، حيث تكونت . Bandura, 1997 )." (123,المهام المكلف بها

، ولقد قسمت العينة إلى مجموعتين:  ( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي53عينة الدراسة من )

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم   ( طالبة.26( طالبة، وضابطة وعدد طالباتها )27تجريبية وعدد طالباتها)

إعداد دليل معلم وفق منحى الصف المقلوب وقد تم التحقق من صدقه بعرضه على مجموعه من 

الذي أعده جيرسوليم  الية الذات العامةالمحكمين، أما أدوات الدراسة فتمثلت في مقياس فع

وقد تم التحقق  (1997والذي ترجمه إلى اللغة العربية رضوان ) (Jerusalem & Schwauzer, 1986)وتشوارزر

من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين، ووتم التحقق من ثباتها بحساب ثبات االتساق الداخلي 

(،  وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 0,89ته )باستخدام معامل ألفا كرومباخ وبلغت قيم

( بين المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية والمتوسطات α= 0,05إحصائية عند المستوى ) 

الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة في مقياس فعالية الذات العامة لصالح المجموعة التجريبية. 

بقة توصي الدراسة معلمي العلوم بضرورة تطبيق منحى الصف المقلوب في وفي ضوء النتائج السا

كما توصي الباحثة بإعداد ورش تدريبية  العامة،له من دور في تنمية فعالية الذات  التدريس، لما

 للمعلمين، يتم فيها توضيح منحى الصف المقلوب.

 الكفاءة الذاتية، الصف التاسع.  ، مادة العلوم،الصف المقلوب، فعالية الذات الكلمات المفتاحية:
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احتياجات التنمية المهنية للمعلمين في ضوء مناهج العلوم )سلسلة ماجروهيل( بالمرحلة 

 المتوسطة

الشهري هعبد الل أ. علي  
المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة االدارة  

معلمين في ضوء مناهج هدفت هذه الدراسة إلى تحديد احتياجات التنمية المهنية للالمستخلص: 

( معلمًا من معلمي 161العلوم )سلسلة ماجروهيل( بالمرحلة المتوسطة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( مشرًفا تربوًيا. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة كأداة لجمع البيانات اشتملت 26العلوم، و)

ختبر، والتكنولوجيا المستخدمة في التدريس، ( فقرة توزعت على أربعة مجاالت: استخدام الم32على )

 وطرق واستراتيجيات التدريس، والتقويم. وقد تم التأكد من صدقها وثباتها.

وأظهرت النتائج أن درجة احتياج التنمية المهنية لمعلمي العلوم في مدارس المرحلة 

ين في ضوء مناهج المتوسطة للتدريب قد كانت كبيرة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربوي

( بين α=0.05كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) العلوم المطورة.

األوساط الحسابية لدرجة احتياج معلمي العلوم في مدارس المرحلة المتوسطة للتدريب تعزى لمتغير 

وفي ضوء النتائج أوصت  لعلمي(.)المسمى الوظيفي( وتفاعله مع متغيري )سنوات الخبرة، المؤهل ا

الدراسة بالتأكيد على عملية حصر االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم، وإيالء مشرفي العلوم 

للكفايات التي أظهرت النتائج االحتياج التدريبي لها االهتمام والمتابعة أثناء قيامهم بواجبهم 

 مجهزة مدرسية علوم مختبرات وتوفير ,ريباإلشرافي، وعقد ورشات عمل ودورات قصيرة ولقاءات للتد
 ,تدريب معلمي العلوم على وسائل التكنولوجيا في التعليم ,واألدوات الضرورية باألجهزة والمواد

وتوفير المقاطع  ,واستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة وتوظيف التعلم اإللكتروني في المدارس

 العلمية المساندة للدرس.

 االحتياجات، التنمية المهنية، مناهج العلوم، المرحلة المتوسطة. ة: الكلمات المفتاحي

  



 
 

۱۰ 

 االجتماعية العلمية القضايا فهم تنمية في األخالقي التحليل مدخل على قائم برنامج فاعلية

 الرياض بمدينة الثانوية المرحلة طالبات لدى الكيمياء مقرر في التكاملية العلم عمليات وإكساب

 السليم دحم بنت غالية. د

 الزنيدي الرحمن عبد بنت طيبه. د
 االسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

مدخل  على قائم برنامج تدريســـي في مقرر الكيمياء هدفت الدراســـة إلى قياس فاعليةالمســـتخلص: 

 التكاملية واكتســــــاب عمليات العلم المجتمعية، العلمية القضــــــايا فهم تنمية األخالقي في التحليل

الثانوية، ويســتند المدخل للنظرية البنائية االجتماعية ممثال األســس والمنطلقات  المرحلة اتطالب لدى

التي تقوم بمعــالجــة القضـــــــايــا المطروحــة في الــدروس من خالل عــدد من الخطوات المحــددة ووفقــا 

لمجموعة من المعايير والقيم األخالقية، ولتحقيق ذلك اتبع المنهج التجريبي بتصــــــميم ذو مجموعة 

 المرحلة الثانوية تجريبية واحدة، مع تطبيق قبلي وبعدي لألدوات، وتكون مجتمع الدراســــة من طالبات

(طــالبــة، أمــا عينتهــا فقــد تكونــت 86182الريــاض وعــددهن) ه(بمــدينــة1439-1438العــام) في المنتظمــات

بالبديعة  (التابعة لمكتب التعليم144(طالبة من الصــــــف الثالث العلمي في المدرســــــة الثانوية )28من)

 لفهم القضــــــايا بالرياض اختيرت بالطريقة العشــــــوائية العنقودية، وتكونت أدوات الدراســــــة من اختبار

َق من الصــــــدق بعرضــــــهما على  العلمية المجتمعية ومقياس ة، وُتُحقِّ لمهارات عمليات العلم التكامليَّ

لالختبار او للمقياس في المحكمين ثم حســـــــاب معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجات الكلية 

وحســــاب معامالت  20ريتشــــاردســــون   -حالة حذف الفقرة، أما ثباتهما فقيس باســــتخدام معادلة كودر

االرتباط بين درجات الفقرات والدرجات الكلية لالختبار أو للمقياس، إضـــافة لبناء قائمة بالقضـــايا العلمية 

حليل األخالقي ويمثل وحدة مســتحدثة من المجتمعية، وتصــميم برنامج تدريســي قائم على مدخل الت

ا بين  لدراســـــــة إلى وجود فرق دال إحصـــــــائيـً يا وردت في مقررات الكيميـاء، وتوصــــــلـت ا خمس قضـــــــا

متوســــطي درجات التطبيقين: القبلي، والبعدي لالختبار والمقياس لصــــالح متوســــط درجات التطبيق 

تأثير كبير جًدا للبرنامج في تنمية فه البعدي، مع وجود يا واكتســـــــاب عمليات العلم، حجم  م القضـــــــا

ووجود ارتباط موجب دال إحصــــــائًيا بين فهم الطالبات للقضــــــايا وكل من عمليات العلم )عدا التجريب( 

ــــــ:  والدرجة الكلية لمهارات عمليات العلم التكاملية، وبناء على ما توصلت الدراسة له من نتائج أوصي بـ

 المجتمعيةالمناهج لالســتفادة من قائمة القضــايا العلمية توجيه اهتمام القائمين على اعداد وتطوير 

في إعادة صــــــياغة بعض دروس مقررات الكيمياء حولها، بما يقلل من كم المحتوى المقرر الذي يدرس 

تــدريــب معلمي الكيميــاء واقترح دراســــــــة مقــارنــة بين مــدخلي التحليــل ، ويحقق التعلم ذو المعنى

 نمية فهم القضايا العلمية االجتماعية.األخالقي والبيئي، وفاعليتهما في ت

 التكاملية، مقرر العلم االجتماعية، عمليات العلمية األخالقي، القضــــــايا التحليلالكلمات المفتاحية: 

 الثانوية.  المرحلة الكيمياء، طالبات
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ته( 4Mat نظام) مكارثي َنموَذج على قائم   تدريسي   َبرناَمج   بناء فك   تنمَية في وفاعليَّ لي   يرالتَّ أمُّ  التَّ

ة للمفاهيم ر في العلميَّ ل الصف طالبات لدى العلوم مقرَّ ط األوَّ  المتوسِّ

 الشهري علي عبدالله سامية. د

 الموهوبات إدارة 

ةإلى هذا البحث  َهَدف: المستخلص  َبرناَمٍج تدريسي  قائٍم على َنموَذج مكارثي قياس فاعليَّ

(4MAT ،) ير فك  ليِّ في تنمَية مهارات التَّ أمُّ ة،  التَّ ط للمفاهيم العلميَّ ل المتوسِّ لدى طالبات الصف األوَّ

ر العلوم نته في مقرَّ ، البالغ عدد عيِّ ْبَه التجريبيِّ ، واستخَدمت الباحثة الَمنَهج التجريبيِّ ذو التصميم ش 

ة ) ةبالطريقة  نَّ هتحديدُ  مَّ وتَ  ( طالبًة،58التجريبيَّ ارس التابعة لتعليم حدى المدإ طالباتمن  الَقْصديَّ

ن هتقسيمُ من ثم و نظرًا لتوفر اإلمكانات الالزمة لتطبيق التجربة على طالباتها، ه1438-1437الرياض 

ة ةو المجموعة الضابطة :إلى مجموعتين   بطريقة عشوائيَّ  .المجموعة التجريبيَّ

ل البحث إلى مجموعٍة من النتائج،  وأعدت الباحثة اختبار التفكير التأملي للمفاهيم العلمية، وتوصَّ

ها: وجوُد فروٍق  ة داللة ذات   من أهمِّ َطْي  بين (α≤0.05مستوى ) عند إحصائيَّ :  درجات متوسِّ المجموعتين 

ة، ة على  الَبْعديِّ  التطبيق في الضابطة والتجريبيَّ ليِّ لصالح المجموعة التجريبيَّ أمُّ ير التَّ فك  الختبار التَّ

لجميع مهارات التفكير التأملي)ا  استنتاجات،إلى  الوصول   المغالطات، عن والمالحظة، الَكْشف   لتأمُّ

عة، تفسيرات إعطاء   ير  الحلول وَوْضع   مقن  فك  المقتَرحة( كما بلغت قيم مربع إيتا لجميع مهارات اختبار التَّ

ة بلغت على التوالي ) ليِّ للمفاهيم العلميَّ أمُّ وهي جميعها قيم تتجاوز (، 0.61، 0.33، 0.18، 0.49، 0.39، 0.29التَّ

ة، ومقداُرها ) ة والنفسيَّ ة في البحوث التربويَّ ة للنتائج اإلحصائيَّ ة التربويَّ يَّ (؛ 0.14القيمَة الدالَّة على األهمِّ

ا َيُدلُّ على وجود َأَثٍر وبدرجة متوسطة الستخدام الَبرناَمج التدريسيِّ القائم  على َنموَذج مكارثي  ممَّ

(4MATلتنمَية جم ) ر العلوم، لدى طالبات الصف ة في مقرَّ ليِّ للمفاهيم العلميَّ أمُّ ير التَّ فك  يع مهارات التَّ

ط ل المتوسِّ  األوَّ

 

ة: ْفتاحيَّ / المفاهيم  /(4Matَنموَذج مكارثي )نظام  /َبرناَمج تدريسي الكلمات الم  لي  أمُّ ير التَّ فك  ة/ التَّ الفاعليَّ

ة.  العلميَّ
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 (2مبنى  1: مدرج النساء – قاعة الدرعية ( )الرجال:2:00 – 12:45: )ب( متزامنة-3الجلسة العلمية )
 

 سعود الملك جامعة -الرويس محمد بن عبدالعزيز. دأ. الجلسة: رئيس 

 جامعة األمام محمد بن سعود – ايمان بنت محمد الرويثي. دمقرر الجلسة:  

 

  

 المتحدث العنوان

مقلوب في تنمية فاعلية استخدام استراتيجية الصف ال

 مهارات التفكير الجبري لدى طالبات المرحلة الثانوية

 أ. هيفاء سعد العتيبي

 د. السعيد محمود عراقي
 الطائف جامعة

 لدى المهنية التنمية ثقافة نشر على قائم مقترح تصور

-2016 المستدامة التنمية خطة أبعاد وفق الرياضيات معلمي

2030. 

 المالكي علي أ. سليمان
 عسير بمنطقة للتعليم العامة دارةاإل

( في تعليم وتعلم Mathleticsاستخدام موقع ماثلتيكس )

 الرياضيات وأثره على اكتساب الطالبات للمفاهيم الرياضية

 أ. وفاء علوي باعقيل

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة دارةاإل 
 د. أسامه بن اسماعيل عبد العزيز

 طيبة جامعة

مع السبورة  (MATLABتخدام برنامج ماتالب )فاعلية اس

التفاعلية على التحصيل وتنمية القدرة المكانية ومفهوم 

 الذات الرياضياتية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

 العلوني أ. منيرة بنت حميد
 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 محمد أ.د. عادل إبراهيم
 طيبة جامعة
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 طالبات لدى الجبري التفكير مهارات تنمية في المقلوب الصف ةاستراتيجي استخدام فاعلية

 الثانوية المرحلة

 عراقي السعيد محمود السعيد. د العتيبي، عايض سعد هيفاء. أ
 الطائف جامعة

هدفت الدراسة تعرف فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات  المستخلص:

استكشاف األنماط  :حلة الثانوية، وتمثلت مهارات التفكير الجبري فيالتفكير الجبري لدى طالبات المر 

 .استكشاف العالقات والدوال الجبرية، واستخدام التمثيل والرموز الجبريةووالتعميمات الجبرية، 

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج التجريبي القائم على  التصميم شبه التجريبي، حيث 

( طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي بالمرحلة الثانوية، تم تقسيمهن 56سة من )تكونت عينة الدرا

المتتابعات "( طالبة درست وحدة 29إحداهما تجريبية تكونت من ) :لى مجموعتينإعشوائيا 

( طالبة درست 27باستخدام استراتيجية الصف المقلوب، واألخرى ضابطة تكونت من ) "والمتسلسالت

 بالطريقة المعتادة. هانفس الموضوعات

كما تم إعداد اختبار لقياس مهارات التفكير الجبري، وإعداد دليل المعلمة في ضوء الصف المقلوب 

(، واستخدام المنصة Articulate Storyline3) الين باستخدام البرنامج التعليمي التفاعلي ستوري

باستخدام إحصائيًا الجة البيانات مع. وبعد أنشطة للطالبات وإعداد ،((Edmodoالتعليمية ادمودو 

( بين 0.05أسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) ،ةبساليب اإلحصائية المناساأل

متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة استكشاف العالقات والدوال 

م استراتيجية الصف المقلوب، وعدم وجود الجبرية لصالح طالبات المجموعة التجريبية يعزى الستخدا

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة 0.05دال إحصائيا عند مستوى ) فرق

وبشكل عام  .استخدام التمثيل والرموز الجبرية(وفي مهارتي )استكشاف األنماط والتعميمات الجبرية، 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية  (0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )

وبناء على هذه . والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الجبري في الدرجة الكلية

من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في  النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم تقديم عددٍ 

 تطوير وإثراء تعليم الرياضيات.

 .الجبرية والرموز الجبرية، التمثيل ، والتعميماتالتفكير الجبري ،الصف المقلوب لكلمات المفتاحية:ا
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 التنمية خطة أبعاد وفق الرياضيات معلمي لدى المهنية التنمية ثقافة نشر على قائم مقترح تصور

 2030-2016 المستدامة

 المالكي علي سليمان. أ
 عسير بمنطقة للتعليم العامة االدارة 

 تصور وضع ثم   ومن ،2030-2016 المستدامة التنمية خطة بأبعاد قائمة إعداد البحث استهدف المستخلص:

 أبعادها وفق االبتدائية المرحلة رياضيات معلمي لدى المهنية التنمية ثقافة نشر على قائم مقترح

 2030-2016 المستدامة التنمية خطة أبعاد وهو موضوعه أهمية من البحث أهمية وتنبثق ومتطلباتها،

 والذي متسارع، وتغير تطور من به يتصف بما عليهم الحاضر العصر يفرضها التي الرياضيات معلمي لدى

 التنمية ثقافة نشر خالل من المنشود التعليمي التقدم تحقق حتى وأفرادها التعليم وزارة تفرضه

 وتكون الدراسة، لهدف مناسبتهل التحليلي الوصفي المنهج وتم استخدام  المستدامة، المهنية

 التعليم مكتب في المسجلين االبتدائية المرحلة رياضيات معلمي جميع من البحث وعينة مجتمع

 العام من األول الدراسي الفصل في وذلك السعودية، العربية بالمملكة مشيط خميس بمحافظة

 والتي 2030-2016 المستدامة يةالتنم خطة بأبعاد قائمة إعداد في البحث أداة وتحددت م،2018/ه1440

 نتائج وتوصلت البيئية، والتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية التنمية وهي أبعاد بثالثة تمثلت

 الرياضيات معلمي لدى المستدامة المهنية التنمية ثقافة نشر على قائم مقترح تصور وضع إلى البحث

 المستدامة، المهنية التنمية طبيعة وهي يةتدريب وحدات أربع من تكونت علمية مادة خالل من

 المهنية التنمية وثقافة واالقتصاد مستدام، مجتمع في نشرها وثقافة المستدامة المهنية والتنمية

 التعليمية واألنشطة األهداف وضع تم حيث المستدامة، التنمية وثقافة البيئة ومستقبل المستدامة،

 التقويم وأدوات متنوعة، تكنولوجية ومواد ووسائل وعة،متن تدريس واستراتيجيات وطرق التعلمية

 إلى التعليم وزارة مسؤولي أنظار توجيه بضرورة الباحث أوصى كما الواقعي، كالتقويم المختلفة

 والعمل مختلفة، تخصصات في المقترح التصور خالل من المستدامة المهنية التنمية ثقافة نشر أهمية

 كرسالة التعليمية بمهنتهم االرتقاء على وقدرتهم أنفسهم في ثقةال الرياضيات معلمي اكساب على

 .ممكن نحو أفضل وعلى سامية

 .المستدامة التنمية خطة الرياضيات، معلمين، المهنية، التنمية الكلمات المفتاحية:

  



 
 

۱٥ 

 الطالبات اكتساب على وأثره الرياضيات وتعلم تعليم في( Mathletics) ماثلتيكس موقع استخدام

 الرياضية اهيمللمف

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة دارةإلا -باعقيل علوي وفاء. أ

 طيبة جامعة -العزيز عبد سماعيلإ بن أسامه. د

( في تعليم وتعلم Mathleticsهدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام موقع ماثلتيكس ): المستخلص

ا هدف إلى التعرف على أثر استخدام موقع الرياضيات من وجهة نظر المعلمات والطالبات، كم

الماثلتيكس على اكتساب طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة للمفاهيم الرياضية. 

وتحقيقا ألهداف الدراسة ُاستخدم المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، كما ُاستخدمت مجموعة 

الماثلتيكس في تعليم الرياضيات من وجهة نظر  من األدوات تمثلت في: استبانة واقع استخدام موقع

( معلمة، واستبانة واقع استخدام موقع الماثلتيكس في 72المعلمات، ُطبقت على عينة عشوائية من )

( طالبة، واختبار اكتساب 174تعلم الرياضيات من وجهة نظر الطالبات، ُطبقت على عينة عشوائية من )

( طالبة من الصف 60ت الجذرية والمثلثات، ُطبق على عينة من )المفاهيم الرياضية في وحدة المعادال

الثالث المتوسط، ُقسمن إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية درست وحدة المعادالت الجذرية 

باستخدام الماثلتيكس، واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة. و أظهرت نتائج 

( متوسطات تقديرات المعلمات 1( بين: )α ≤ 0.05ال إحصائيًا عند مستوى الداللة )الدراسة: أنه يوجد فرق د

لواقع استخدامهن لموقع الماثلتيكس تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس لصالح السنوات 

( ومتوسطات تقديرات المعلمات لواقع استخدامهن لموقع الماثلتيكس تعزى لمتغير المؤهل 2األكثر؛ )

( ومتوسطات تقديرات المعلمات لواقع استخدامهن لموقع 3مي لصالح مؤهل الدبلوم؛ )العل

( ومتوسطات تقديرات الطالبات لواقع 4الماثلتيكس تعزى لمتغير نوع المؤهل لصالح غير التربوي؛ )

( ومتوسطي 5استخدامهن لموقع الماثلتيكس تعزى للمرحلة الدراسية لصالح المرحلة االبتدائية؛ )

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  درجات

( ومتوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 6لصالح طالبات المجموعة التجريبية؛ )

دال إحصائيًا والبعدي الختبار إكتساب المفاهيم الرياضية لصالح التطبيق البعدي. بينما ال يوجد فرق 

( بين متوسطات تقديرات المعلمات لواقع استخدامهن لموقع الماثلتيكس α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 تعزى لمتغير المرحلة التدريسية.

 تعليم وتعلم الرياضيات.، موقع الماثلتيكس، المفاهيم الرياضية الكلمات المفتاحية:

  



 
 

۱٦ 

 القدرة وتنمية التحصيل على التفاعلية السبورة مع( MATLAB) ماتالب برنامج استخدام فاعلية

  الثانوي الثالث الصف طالبات لدى الرياضياتية الذات ومفهوم المكانية

 ينبع بمحافظة التعليم إدارة -العلوني سالم حميد بنت منيرة. أ
 طيبة جامعة -محمد الباز إبراهيم عادل. د.أ

( مع السبورة MATLABم برنامج ماتالب )الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدا هدفت: المستخلص

التفاعلية على التحصيل وتنمية القدرة المكانية ومفهوم الذات الرياضياتية لدى طالبات الصف الثالث 

المنهج شبه التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في: إعداد  ُاستخدمالثانوي. ولتحقيق أهداف الدراسة 

بار القدرة المكانية، ومقياس مفهوم الذات الرياضياتية لدى اختبار تحصيلي في وحدة المتجهات، واخت

طالبات الصف الثالث الثانوي، كما تمت برمجة وحدة المتجهات إلكترونيًا في ضوء استخدام برنامج 

( مع السبورة التفاعلية، وُطبقت الدراسة بالمدينة المنورة على عينة ُوزعت على MATLAB) بماتال

نتائج الدراسة: أنه  وأظهرت ( طالبة.14( طالبة، وضابطة مكونة من )15) منة مجموعتين؛ تجريبية مكون

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في 

الرياضياتية، واختبار القدرة  الذات مفهومالتطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي، ومقياس 

طالبات المجموعة  لصالحوفي كل من مهارتي )العالقات المكانية والتوجه المكاني(  المكانية ككل،

التجريبية، وال يوجد فرق دال إحصائيًا بين المجموعتين في مهارة التصور المكاني، ويوجد فرق دال 

إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لكل من 

الرياضياتية، لصالح التطبيق  الذات مفهومختبار التحصيلي واختبار القدرة المكانية، ومقياس اال

كما أظهرت النتائج فاعلية تدريس وحدة المتجهات باستخدام برنامج ماتالب مع السبورة  ي،البعد

الذات  التفاعلية على تحصيل الطالبات لوحدة المتجهات بالصف الثالث الثانوي، وعلى تنمية مفهوم

كل من مهارتي )العالقات المكانية والتوجه المكاني(،  وعلىوتنمية القدرة المكانية ككل  ،الرياضياتية

وعدم فاعليتها على تنمية مهارة التصور المكاني لدى طالبات الصف الثالث الثانوي، وأنه توجد عالقة 

ة المتجهات بالصف الثالث ارتباطية موجبة بين القدرة المكانية لدى الطالبات وتحصيلهن لوحد

عالقة ارتباطية موجبة بين مفهوم الذات الرياضياتية لدى الطالبات وتحصيلهن  توجد كماالثانوي، 

عالقة ارتباطية موجبة بين القدرة المكانية ومفهوم  توجدلوحدة المتجهات بالصف الثالث الثانوي، و

  الذات الرياضياتية لدى الطالبات بالصف الثالث الثانوي.

مفهوم نية، القدرة المكا، الرياضيات تحصيل ،السبورة التفاعلية، برنامج ماتالب المفتاحية: الكلمات

 الذات الرياضياتية.



 
 

۱۷ 

 (2 مبنى 3 مدرج النساء –الجاسر  حمد قاعة: الرجال( )3:15 – 2:00: )متزامنة( أ -4) العلمية الجلسة
 

 راءشق جامعة-العليان عبدالرحمن فهد. رئيس الجلسة: د

 سعود بن محمد اإلمام -المزيني عبدالرحمن تهاني. مقرر الجلسة: د

 

  

 المتحدث العنوان

أثر استخدام المجسمات وتطبيقات الواقع المعزز في تدريس 

 الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي.
 الموسى شائعة محمد

 الرس بمحافظة التعليم إدارة

مة االختبارية لخفض قائم على الحك تدريبيفعالية برنامج 

 مستوى قلق االختبار

 عبد الرحمن بن حاسن. د

 األحمدي
 المدينة بمنطقة للتعليم العامة االدارة

 المنورة

 STEM)مشكلة وحل( بتطبيق منحى 
تجربة تربوية لتنمية المهارات الرياضية لتلميذات الصف السادس 

 االبتدائي.

 الريثي أ. ليلى بنت مداوي
 صبيا افظةبمح التعليم إدارة

 العتيبي أ. حنان محمد بيئة التعلم الرقمية
 الرياض بمنطقة للتعليم العامة االدارة



 
 

۱۸ 

 األول الصف طالبات لدى الرياضيات تدريس في المعزز الواقع وتطبيقات المجسمات استخدام أثر

 الثانوي

 الموسى سالم محمد شائعة. أ
 الرس بمحافظة التعليم إدارة

دراسة إلى معرفة أثر استخدام المجسمات وتطبيقات الواقع المعزز في تنمية هدفت الالمستخلص: 

التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتمثلت 

 60، وتكونت العينة من تم تطبيقه قبليًا وبعديًا بعد ضبطه وتقنينهتحصيلي اختبار أداة الدراسة في 

موزعين بالتساوي على مجموعتين األول ثانوي في الثانوية الرابعة بمحافظة الرس، بالصف  طالبة

 "المجسمات وتطبيقات الواقع المعززباستخدام  "المثلثات المتطابقة"وحدة درست  ،إحداهما تجريبية

 بالطريقة التقليدية.الوحدة نفسها واألخرى ضابطة درست 

بين متوسطي درجات  "0.05" ذات داللة إحصائية عند مستوى وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق

طالبات لصالح لالختبار التحصيلي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي طالبات 

ضرورة تفعيل تطبيقات الواقع المعزز في . وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالمجموعة التجريبية

 .تدريس الرياضيات

 المعزز، المجسمات، تدريس الرياضيات، الصف األول الثانوي.  الواقع احية:الكلمات المفت

  



 
 

۱۹ 

 االختبار قلق مستوى لخفض االختبارية الحكمة على قائم تدريبي برنامج فعالية

 األحمدي محسن بن حاسن بن الرحمن عبد. د
 المنورة بالمدينة للتعليم العامة اإلدارة

 قلق االختبار لخفضقائم على الحكمة االختبارية  تدريبيج إعداد برنام لىإ البحثهدف  المســـــتخلص:

ته، وقد فعالي عن والكشــــف، )مســــار العلوم الطبيعية( المحوســــب لدى طالب الصــــف الثاني الثانوي

نت العينة من ) قلق االختبار المحوسب  من الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس( طالبًا 30تكو 

بع البحث المنهج بحيث تم ت ،بحثالمستخدم بال قسيمهم إلى مجموعتين بالتعيين العشوائي. ولقد أت 

( أســـابيع، والقياس 6التجريبي، وقد تم تطبيق القياس البعدي بعد انتهاء البرنامج الذي اســـتمر ) شـــبه

 ( أسابيع.6التتبعي للمجموعة التجريبية بعد انتهاء البرنامج بنحو )

تبار التحصــــيلي المحوســــب بمقرر األحياء بثالثة صــــور واســــتخدم البحث ثالثة أدوات، وهي: االخ 

رتب  فروق دالة إحصــــائيًا بين متوســــطات وجودبرزها: قد توصــــل البحث إلى نتائج عدة من امتكافئة، و

المحوســــب بالقياس البعدي  قلق االختبار على مقياسالضــــابطة والتجريبية  تينالمجموعأفراد درجات 

 أفراددرجات رتب  تبين وجود فروق دالة إحصــــــائيًا بين متوســــــطاتو ،المجموعة التجريبية أفراد لصــــــالح

المحوســـــب قبل تطبيق البرنامج وبعد التطبيق لصـــــالح  قلق االختبار على مقياسالمجموعة التجريبية 

لمجموعة ا أفراددرجات رتب  وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطاتعدم ، بينما تبين التطبيق البعدي

، لصــــــالح القياس المحوســــــب قبل تطبيق البرنامج وبعد التطبيق قلق االختبار على مقياس الضــــــابطة

المجموعة  أفراددرجات رتب  وجود فروق دالة إحصـــــــائيًا بين متوســــــطاتعدم تبين وكذلك البعدي، 

  والتتبعي. بين القياسين البعديالمحوسب  قلق االختبار على مقياسالتجريبية 

العمل على تشــجيع المرشــدين الطالبيين بالمدارس البحث:  التي توصــل إليها التوصــياتمن أبرز و

الحكمة  اســــــتراتيجياتتوظيف  علىة القائم ةالتدريبيســـــــاليب على ضــــــرورة اســــــتخدام الطرق واأل

 .فعاليتها من خالل النتائج التي تبين اإلختبارية

 لثاني الثانوي. االختبار المحوسب، الصف االحكمة االختبارية، قلق االختبار،  الكلمات المفتاحية:



 
 

۲۰ 

 الصف لتلميذات الرياضية المهارات لتنمية تربوية تجربة STEM منحى بتطبيق( وحل مشكلة)

  االبتدائي السادس

الريثي محمد بن مداوي بنت ليلى. أ
 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

بالواقع هدفت الممارسة إلى اكتساب التلميذات مهارات البحث العلمي، وربط الرياضيات  المستخلص:

وقضايا المجتمع، وتقديم الحلول اإلبداعية، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد والمهارات 

التكاملي في التعلم،  STEMالحسابية في إيجاد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، وتحقيق منحى 

ف السادس في مدرسة وتحسين العملية التعليمية. وقد ُطبقت هذه التجربة على تلميذات الص

ه البالغ 1439/1440ابتدائية للبنات بالريث التابعة إلدارة تعليم صبيا خالل الفصل الدراسي األول للعام 

تلميذة. واعتمدت الباحثة في جمع البيانات على المالحظة، والتقارير المقدمة من التلميذات.  20عددهن

المهارات الرياضية األساسية، واكتساب مهارات  وتم التوصل إلى عدد من النتائج من أبرزها: تنمية

التصميم الهندسي وتعزيز التعاون ومهارات االتصال والتفاعالت االجتماعية، ورفع مستوى التحصيل 

الدراسي للتلميذات، وخلق بيئة تعلم منتجة وممتعة. وكان من أبرز معوقات التجربة، عدم توفر األدوات 

بة. وفي ضوء النتائج ُقدمت التوصيات اآلتية: ضرورة تهيئة البيئة والوسائل الالزمة لتطبيق التجر

، STEMالتعليمية المنتجة والممتعة، تطوير تعليم الرياضيات في المرحلة االبتدائية باستخدام منهج

، عقد دورات تدريبية للمعلمين STEMتوفير األدوات والوسائل وجميع التقنيات من أجل تبني تعليم 

، والحث على دمج عادت العقل ضمن محتوى STEMهيلهم للتدريس وفق منحى لمساعدتهم وتأ

 المناهج الدراسية.

 ، المهارات الرياضية، الصف السادس االبتدائي. STEM: مشكلة وحل، منحى الكلمات المفتاحية

 

  



 
 

۲۱ 

 الرقمية التعلم بيئة

 العتيبي كريوين محمد حنان. أ
 التعليم وزارة

 Digital Learning Objectsسة الميدانية إلى تصميم وحدات تعلم رقمية هدفت هذه الممار  المستخلص:

تحقق أهداف تعليمية، وإلى تعويد الطالبات على تحمل مسئولية تعلمهم، وفق احتياجهن، وتحت 

 إشراف المعلمة، وذلك من خالل االعتماد على مكونات بيئة التعلم الرقمية التي تشمل:

ى التعليمي )صور، مقاطع فيديو، نصوص( المنتشرة في االنترنت.وحدات التعلم الرقمية: المحتو-1

أدوات االتصال: البريد اإللكتروني.-2

أنظمة إدارة المحتوى: المدونة اإللكترونية.-3

عن ولتحقيق هذه األهداف تم إرشاد الطالبات إلى: تحديد هدف التعلم )ماذا أريد أن أعرف؟(، ثم البحث 

مناسبة في محركات البحث والتي القاطع فيديو، نصوص، رسوم بيانية( )صور، مالرقمية التعلم وحدات 

تحقق هذا الهدف أو تصميم وحدات تعلم رقمية تحقق هدف التعلم، ومشاركتها مع األقران في 

المدونة اإللكترونية، مع إضافة تعليقات مناسبة على وحدات التعلم الرقمية التي يتم عرضها في 

تنمية قدرات الطالبات على مهارات الوصول وقع تحقيق األهداف التالية: المدونة اإللكترونية، ويت

استنتاج االختالفات بين المعلومات المهمة وغير ، وللمعرفة؛ من خالل استخدام محركات البحث

مبنية على التنمية مهارات اتخاذ قرارات ، والمختلفةالتعلم الرقمية التمييز بين وحدات و ،مهمةال

، وتنمية مهارات التواصل.المناسبةالتعلم الرقمية اختيار وحدات في  علمية،السس األ

تعتمد فكرة هذه الممارسة الميدانية على مبادئ النظرية المعرفية، والنظرية البنائية، والنظرية 

التواصلية التي تصف طريقة بناء بيئة التعلم الرقمية. وتم تطبيق الممارسة الميدانية على طالبات 

ثانوي في مادة الكيمياء، وقد قامت المعلمة بتصميم وحدات تعلم الثاني الصف الثانوية المرحلة ال

رقمية لمفاهيم كيميائية، وأيًضا قامت الطالبات بتصميم وحدات تعلم رقمية جيدة، وتم عرضها 

بالمدونة اإللكترونية، وحققت الممارسة نتائج إيجابية اتضحت من خالل تجاوب الطالبات في المدونة 

اإللكترونية، وأيًضا من خالل كتابة آراءهن عن الفكرة. وعنوان المدونة اإللكترونية هو: 

https://teacherhanan.blogspot.com/ 

  .تعلم رقمي، المدونة اإللكترونية، مهارات الوصول للمعرفة، مادة الكيمياءالكلمات المفتاحية: 

  

https://teacherhanan.blogspot.com/


 
 

۲۲ 

 (2مبنى  1مدرج  النساء –الدرعية  الرجال: قاعة( )3:15 – 2:00: )ب( متزامنة -4الجلسة العلمية )
 

 سعود الملك جامعة - سعود آل فهد بنت الجوهرة. رئيس الجلسة: د

 جامعة الملك سعود –أ. د. عبدالولي بن حسين الدهمش مقرر الجلسة: 

 

  

 المتحدث العنوان

ى تنمية التفكير االبداعي عادات العقل وأثرها عل

 لمرحلة رياض األطفال

 د. بارعه بهجت خجا، د. أفنان محمد حافظ 
 جامعة األمير مقرن

 د. الجوهرة مشعل العتيبي
 جامعة حائل

 د. شهيرة عبدالرحمن القريشي
 التعليم وزارة

برنامج تدريبي مقترح قائم على المدخل التأملي 

مرحلة وفاعليته في تعديل تصورات معلمي ال

االبتدائية نحو تعليم الرياضيات وتنمية ممارساتهم 

 التدريسية

 د. ناصر بن سليمان الحربي
 القصيم بمنطقة للتعليم العامة االدارة
 البشري شديد بن محمد. د.أ

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

أثر استخدام المحطات العلمية في تنمية مهارات 

 .ات الصف الرابع االبتدائيالتفكير الناقد لدى طالب
 الشهري سعيد غرم ناديةأ. 

 عسير بمنطقة للتعليم العامة االدارة

أسلوب القصة الرقمية في تنمية المفاهيم الرياضية 

 لدى تلميذات الطفولة المبكرة
 السالم أ. ناهد صالح

 الجوف بمنطقة للتعليم العامة االدارة



 
 

۲۳ 

 األطفال رياض لمرحلة االبداعي يرالتفك تنمية على وأثرها العقل عادات

 مقرن األمير جامعة -خجا بهجت بارعه. د ، حافظ محمد أفنان. د

حائل جامعة -العتيبي مشعل الجوهرة. د

 التعليم وزارة -القريشي عبدالرحمن شهيرة. د

 هدف البحث إلى التعريف بعادات العقل وآلية توظيفها في مرحلة رياض األطفال، لتحديد المستخلص:

فاعليتها في تنمية التفكير االبداعي، مع تقديم بعض األمثلة على كيفية تصميم واستخدام عادات 

. وذلك من ة التعليمية في المدارس السعوديةالعقل في تعليم رياض االطفال تتفق وإمكانيات البيئ

( 2ياض األطفال؟ )( ما هي عادات العقل، وما أهميتها في تدريس ر1خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: )

ما أثر تطبيق برنامج قائم على بعض عادات العقل )المثابرة، استخدام الحواس في تجميع البيانات، 

رياض األطفال في تنمية التفكير  على تالميذ اإلبداع التخيل واالبتكار، التفكير والتواصل بوضوح ودقة(

 االبداعي؟

يم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي واتبع البحث المنهج التجريبي المعتمد على تصم

. وبعد ذلك تطبيق االختبار البعديوالبعدي، حيث تم تطبيق االختبار القبلي، ثم تطبيق البرنامج، 

دليل معلمة يحتوي على انشطة مصممة لتنمية عادات العقل )المثابرة؛  وشملت أداوت البحث على

 –ي تجميع البيانات؛ تدريبات تعتمد على الحواسالحواس الخمس ف استخدام-والصلصالاآلورغامي 

التواصل بدقة ووضوح؛ حفظ األناشيد(، ومقياس للتفكير االبداعي  –اإلبداع التخيل واالبتكار؛ الصور

بأبعاده األربع )االحساس بالمشكلة، الطالقة، المرونة، األصالة(، تم تطبيقها بعد التأكد من صدقها 

 وثباتها.

وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار وأسفرت النتائج عن 

برنامج عادات العقل المصمم لتنمية مهارات التفكير االبداعي الذي أعدته  فاعلية البعدي، مما يدل على

 الباحثات.

 :ذا البحث أوصت الباحثات بما يأتيفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج ه

يجيات عادات العقل في مرحلة رياض األطفال لما لها من تأثير ايجابي على همية استخدام استراتأ•

 النمو السليم لعقل الطفل.

 تدريب معلمات رياض االطفال على تطبيق عادات العقل وتوظيفها من خالل االركان.•
ل عام ومعلمات رياض االطفال تضمين برامج تنمية عادات العقل في برامج اعداد المعلمات بشك•

 .خاصة

 األطفال.  رياض اإلبداعي، مرحلة التفكير العقل، عاداتالكلمات المفتاحية: 



 
 

۲٤ 

 المرحلة معلمي تصورات تعديل في وفاعليته التأملي المدخل على قائم مقترح تدريبي برنامج

 التدريسية ممارساتهم وتنمية الرياضيات تعليم نحو االبتدائية

 القصيم بمنطقة للتعليم العامة االدارة -الحربي ربيعان بن سليمان بن ناصر. د
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة -البشري شديد بن محمد. د.أ

هدف البحث إلى تعديل تصورات معلمي المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات وتنمية  المستخلص:

وقد تمَّ استخدام  ,من خالل برنامج تدريبي مقترح قائم على المدخل التأملي ,ممارساتهم التدريسية

والمنهج  ,المنهج الوصفي المسحي؛ لتحديد تصورات معلمي المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات

والمنهج شبه التجريبي المعتمد على المجموعة الواحدة؛  ,الوصفي التحليلي؛ لبناء البرنامج التدريبي

ل التأملي في تعديل تصورات معلمي لمعرفة فاعلية البرنامج التدريبي المقترح القائم على المدخ

َم لذلك أداتان، األداة األولى  ,المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات وتنمية ممارساتهم التدريسية وُصمِّ

( عبارًة 42هي: استبانة لتحديد تصورات معلمي المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات، وتكونت من )

( 32وتكونت من ) ,داة الثانية هي: بطاقة المالحظة للممارسات التدريسيةواأل ,موزعًة على أربعة محاور

َم برنامٌج تدريبي قائم على المدخل التأملي لتعديل تصورات معلمي  ,عبارًة موزعًة على محورين كما ُصمِّ

 وبعد أن تم التحقق من صدق ,المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات وتنمية ممارساتهم التدريسية

وعينة  ,( معلًما172طبقت على عينتي البحث، عينة التشخيص: المكونة من ) ,أدوات البحث وثباتها

أجريت المعالجات اإلحصائية باستخدام حزمة البرامج  ,وبعد جمع البيانات ,( معلًما14التجربة: المكونة من )

 إلى عدد من النتائج التالية: حثوقد توصل الب SPSS.اإلحصائية 

(، وهو 3,79وسط العام لتصورات معلمي المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات )بلغ المت•

(، وهي الفئة 4,20إلى  3,41متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 

 التي تشير إلى خيار موافق.
ديل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي، في تع•

 تصورات معلمي المرحلة االبتدائية نحو تعليم الرياضيات لصالح التطبيق البعدي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي، في تنمية •

 الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لصالح التطبيق البعدي.

 التأملي، التصورات، الممارسات التدريسية، تعليم الرياضيات.  مدخلال الكلمات المفتاحية:

 

 

 



 
 

۲٥ 

 االبتدائي الرابع الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في العلمية المحطات استخدام أثر

 عسير بمنطقة للتعليم العامة االدارة -الشهري سعيد غرم نادية .أ

 

 في العلمية المحطات باستخدام العلوم تدريس يةفاعل على التعرف إلى البحث هدف المستخلص:
 لمنطقة التابعة بللسمر محافظة في االبتدائي الرابع الصف طالبات لدى الناقد مهارات التفكير تنمية
  (67)من البحث عينة تكونت إذ التجريبي المنهج الهدف هذا لتحقيق وقد استخدم التعليمية عسير

 تجريبية مجموعة مجموعتين إلى تقسيمهن وتم ,بللسمر افظةمح مدارس من عدد على موزعات طالبة

 ) واالثنين , طالبة (( 11قاعد وبني طالبات، (11) سدوان :التالية المدارس من بكل طالبة ( 83 ) من تكونت

  ,طالبات (6) نجم آل  :التالية المدارس من بكل طالبة (83) من ضابطة تكونت ومجموعة  ,طالبة ( 11

  ,طالبات (11 ) التحفيظ ومجمع , طالبات ( (11 وحوارء , طالبات (8) آل حسين وبادية  ,طالبات (4) والمضفاة

 البحث لهذا كأداة استخدم والذي الناقد التفكير رت ا مها اختبار الباحثة أعدت وقد ,طالبة  (14 ) وذبوب

 وبعد قبل االبتدائي الرابع الصف طالبات لدى التفكير الناقد رت ا مها مستوى على التعرف بهدف
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود: من أهمها نتائج إلى البحث توصل وقد التدريسية التجربة تطبيق
 التفكير مهارات الختبار البعدي في التطبيق الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسط
 العلوم تدريس في العلمية خدام المحطاتالست أن تبين كما ,التجريبية المجموعة طالبات لصالح الناقد

 هذه ضوء وفي ,الرابع االبتدائي الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات  تنمية في كبيرة فاعلية

 .والمقترحات التوصيات من العديد وضع تم النتائج

 : المحطات العلمية، التفكير الناقد، الصف الرابع. الكلمات المفتاحية 

  



 
 

۲٦ 

 المبكرة الطفولة تلميذات لدى الرياضية المفاهيم تنمية في لرقميةا القصة أسلوب

 الجوف بمنطقة للتعليم العامة دارةاإل-السالم جعفر صالح ناهد. أ

تعد المفاهيم الرياضية األولية من أهم المعارف المطلوب تعلمها في مقرر الرياضيات في  :لمستخلصا

فية التعامل معها وتحويلها إلى مهارات يمكن للتالميذ لذا فإن التركيز عليها وكي ,الصفوف المبكرة 

الذي ممارستها في واقع الحياة أمر ضروري وخاصة في مرحلة التعليم المبكر كونها حجر األساس 

التي تؤدي إلى  ،ذجًا من نماذج التعلم االلكترونيالقصة الرقمية نمو دوتع. يبنى عليه المراحل الالحقة

ي استثارة دافعية التالميذ وحثهم على التفاعل النشط مع المادة التعليمية إيجاد بيئة خصبة تساعد ف

وهذه  ، بل ويسعى إلى التعامل معها.جو واقعي قريب من مدركاته الحسية، فتجعله ينجذب إليهافي 

ة لدى الدراسة تهدف إلى الكشف عن أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم الرياضي

مواد ، وتمثلت (ل والثاني من المرحلة االبتدائيةرياض األطفال والصف األولمبكرة )تلميذات الطفولة ا

قائمة بمعايير الرياضيات للصف األول والثاني وقائمة بالمفاهيم الرياضية المراد وأدواتها بالدراسة 

ياس واختبار لق ,وقصص رقمية للمفاهيم الرياضية المستهدفة  ,نميتها لتلميذات الطفولة المبكرةت

تحقيق هذا الهدف تم توزيع ل اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي. وتنمية المفاهيم الرياضية مدى

على عينة من معلمات الصفوف المبكرة في مدارس المرحلة االبتدائية بالجوف خالل  لكترونيإ استبان

في تنمية  هـ للوقوف على مدى تأثير القصص الرقمية1440-1439الفصل الدراسي األول من العام 

في تدريس معايير مادة  المفاهيم الرياضية وعقد ورشة عمل مع المعلمات لمناقشة أبرز الصعوبات

. وقد أظهرت نتائج الدراسة اتجاها إيجابيًا لمعلمات الصفوف المبكرة نحو توظيف القصص الرياضيات

ضوء  للتلميذات وفيية الرقمية في العملية التعليمية وأهميتها في تنمية مهارات المفاهيم الرياض

المهتمين بتعليم الرياضيات باإلفادة من االتجاه اإليجابي للمعلمات نحو  أوصت الباحثةهذه النتائج 

واالستفادة من البرامج  المبكرة،لرياضيات لمرحلة الطفولة توظيف القصص الرقمية في تدريس ا

 .ع الداعمة لتصميم القصص الرقميةوالمواق

 القصة الرقمية، المفاهيم الرياضية، الطفولة المبكرة.  الكلمات المفتاحية:



 
 

۲۷ 

 
 

 (2مبنى  3مدرج  النساء –الجاسر حمد ( )الرجال: قاعة 10:00 – 9:00: )أ( متزامنة -5الجلسة العلمية )
 

 نعبد الرحم بنت نورة األميرة -العتيبي  حباب وضحى. د.رئيس الجلسة: أ

 سعود الملك جامعة -السلولي سعود بن مسفر. د.مقرر الجلسة: أ

 

  

 المتحدث العنوان

مدى وعي معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة 

 بمهارات المستقبل لدى المتعلمين
 أ. نوال عبدالرحمن اللهيبي، د. خالد الشهري

 جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 لدى الرياضيات تعلم في العلمي التمكين معوقات
 "ميدانية دراسة" الثانوية المرحلة طالب

 

 د. حاتم بن عبدالرحيم بن عامر األحمدي
 الهيئة الملكية بينيع

مستوى تطبيق معلمات الكيمياء في مدينة الرياض 

 لمهارات االقتصاد المعرفي.
 أ. بدور ضيف الله العتيبي

 وزارة التعليم

مهارات المستقبل للعلوم في ضوء رؤية المملكة 

 2030العربية السعودية 

ال فيصل ، د. هبه عبدالله  د.حنان حسين

 الحازمي
 اإلدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة

 هـ 1440-7-7: الخميسعلمية ملخصات الجلسات ال
 



 
 

۲۸ 

 المتعلمين لدى المستقبل بمهارات المملكة في الرياضيات ومعلمات معلمي وعي مدى

 الشهري خالد. د اللهيبي، نعبد الرحم نوال. أ
 فيصل بن نعبد الرحم االمام جامعة

 المملكة في الرياضيات ومعلمات معلمي وعي مدى عن الكشف البحث استهدف المستخلص:

 معلًما( 317) من الدراسة عينة وتكونت. المعرفي االقتصاد لتحقيق المتعلمين لدى المستقبل بمهارات

 كما التحليلي، الوصفي المنهج استخدام وتم. السعودية العربية المملكة في رياضيات ومعلمة

 التباين تحليل واختبار المئوية، والنسب الحسابي، المتوسط: التالية اإلحصائية األساليب استخدمت

 وعي لقياس عبارة( 34) من ومكونة ثالثي بتدرج  (2016"الحربي،")للباحث استبانة واستخدمت. األحادي

 صدقها امن التحقق وتم ، متعلميهم، لدى المستقبل مهارات نحو الرياضيات ومعلمات معلمي

 معامال ويعد( 0,8) كرونباخ الفا معامل الباحث واستخدم المحكمين، من مجموعة على بعرضها الظاهري

 التواصل وسائل باستخدام عشوائيا ب توزيعها وتم الدراسة، أداة ثبات من لتحقق ودااًل  مرتفًعا

 المملكة في الرياضيات ومعلمات لمعلمي العام الوعي مستوى أن إلى الدراسة وتوصلت. االجتماعي

 اهتمام كما أظهرت أن  ،(2,4) حسابي بمتوسط عالي متعلميهم لدى مستقبلال مهارات بتنمية

 يليه ثم ،(0,4)معياري انحراف و( 2,7)حسابي بمتوسط األعلى العالم في بالعيش المعلمات و المعلمين

 بأدوات االهتمام ويظهر ،(0,3) معياري انحراف و( 2,5)حسابي بمتوسط الجماعية العمل بطرق االهتمام

 كما ،(0,5)معياري انحراف و( 2,3)حسابي بمتوسط الثالثة بالمرتبة فجاء  متوسط التقنية و العمل

 لمهارات العام المتوسط عن الرياضيات معلمات معلمي وعي مستوى انخفاض النتائج أظهرت

 وكذلك(.0,4)معياري انحراف و ،(2,3) حسابي بمتوسط التفكير طرق مهارات تنمية في المستقبل

 معلمي وعي مستوى في( α=0.05)داللة مستوى عند إحصائية دالة فروق وجود ائجالنت أظهرت

 الدراسة قدمت النتائج هذه ضوء وفي. التدريسية الخبرة سنوات إلى يعزى الرياضيات ومعلمات

 بإعداد واالهتمام المتعلمين، لدى العمل وطرق التفكير بتنمية االهتمام ضرورة: التالية التوصيات

 .المعرفي االقتصاد متطلبات ضوء في الخدمة قبل لبالطا المعلم

 القرن مهارات الرياضيات، ومعلمات معلمي المعرفي، االقتصاد المستقبل، مهارات :الكلمات المفتاحية

 .والعشرين الحادي

  



 
 

۲۹ 

 "ميدانية دراسة" الثانوية المرحلة طالب لدى الرياضيات تعلم في العلمي التمكين معوقات

 األحمدي عامر بن ملرحيعبد ا بن حاتم. د
 بينيع الملكية الهيئة

 التمكين معوقات حول الثانوية المرحلة طالب نظر وجهة على التعرف استهدفت الدراسة المستخلص:

 متوسطي المتفوقين، الموهوبين،) الدراسة متغيرات أثر ودراسة الرياضيات، تعلم في العلمي

( 27) من النهائية صورتها في تكونت استبانة صميمقدتم ت و. المعوقات تلك حول( الدراسي التحصيل

. طالًبا( 123) من تكونت طبقية عشوائية عينة على تطبيقها وتم رئيسة محاور ثالث على موزعة عبارة

 و المئوية النسب) الوصفية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم الدراسة تساؤالت عن ولإلجابة

 من للتحقق بيرسون االرتباط معامل استخدام تم كما(. معياريةال واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تحليل استخدام تم كذلك. الدراسة األداة ثبات من للتحقق كرونباخ ألفا معامل و الدراسة، ألداة صدق

 العلمي المستوى باختالف العينة أفراد استجابات بين الفروق داللة الختبار وذلك االتجاه أحادي التباين

 حسب جاءت قد الرياضيات تعلم في العلمي التمكين معوقات أن النتائج وأظهرت. عينةال ألفراد

 المقرر ثم متوسطة، وبدرجة( 3,0) المعلم: التالي النحو على للمتوسطات التنازلي الترتيب

 فروق وجود النتائج أظهرت كما. متدنية وبدرجة( 2,53) الطالب ثم متوسطة، وبدرجة( 2,83)الدراسي

 لمتغير تعزى الدراسي والمقرر بالطالب المرتبطة العلمي التمكين معوقات حول إحصائية ةدالل ذات

 حول إحصائية داللة ذات فروق ووجود التحصيل، متوسطي الطالب ولصالح الدراسي المستوى

 الطالب ولصالح الدراسي المستوى لمتغير تعزى بالمعلم المرتبطة العلمي التمكين معوقات

 لطالب إلزامي تدريبي برنامج استحداث:  التالية بالتوصيات خرجت الدراسة، نتائج ضوء وفي. المتفوقين

 مقررات وتطوير. الرياضية المسائل حل استراتيجيات على الطالب فيه يتعرف الثانوية، المرحلة

 حلواًل  يتضمن إثرائي ملحق استحداث خالل من العلمي التمكين ممارسات دعم أجل من الرياضيات

 في العلمي التمكين ثقافة نشر في التربوي اإلعالم وإشراك. الرياضية للمسائل ومفصلة ةنموذجي

 .اإليجابية آثارها وبيان المدرسي، المجتمع

 الرياضيات، موهوبين، متفوقين. تعلم العلمي، التمكين معوقات، :المفتاحية الكلمات



 
 

۳۰ 

 صاد المعرفي من وجهة نظرهنمستوى تطبيق معلمات الكيمياء في مدينة الرياض لمهارات االقت

 أ. بدور ضيف الله العتيبي
 وزارة التعليم

يهدف البحث إلى التعرف على مستوى تطبيق معلمات الكيمياء في مدينة الرياض المستخلص: 

وكذلك فيما إذا كان هناك اختالف في التطبيق وفقًا لمتغيرات المؤهل  ,لمهارات االقتصاد المعرفي

مجتمع البحث من جميع معلمات الكيمياء بالمرحلة الثانوية بالمدارس تألف والخبرة في التدريس. و

فيما تم اختيار  ,( معلمة362ه والبالغ عددهن )1440-1439الحكومية في مدينة الرياض للعام الدراسي 

ولتحقيق أهداف البحث ( معلمة كيمياء. 144عينة البحث بالطريقة العشوائية حيث بلغت عينة البحث )

والمعدلة من قبل  (2017الباحثة المنهج المسحي. وتم تبني االستبانة التي اعدتها عسيري )اتبعت 

مهارات التفكير  ( مهارات رئيسة؛ تمثلت في:5( مؤشرًا توزعت على )27حيث تضمنت االستبانة ) ,الباحثة

 ,وكيةوالمهارات السل ,ومهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,وحل المشكالت

تستجيب لها المعلمة  ,والمهارات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل ,والمهارات االجتماعية والتواصل

وتم التحقق من صدق االستبانة وثباتها.  ,منخفض( ,متوسط ,من خالل مقياس ثالثي التدرج )مرتفع

عرفي كان بدرجة أظهرت نتائج التحليل أن مستوى تطبيق معلمات الكيمياء لمهارات االقتصاد الم

 ,وجاء ترتيب المهارات من حيث مستوى التطبيق تنازليًا كالتالي: المهارات السلوكية ,متوسطة

مهارات التفكير وحل  ,المهارات االجتماعية والتواصل ,المهارات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل

ينت النتائج عن عدم وجود مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كما ب ,المشكالت

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق معلمات الكيمياء لمهارات االقتصاد المعرفي تعزى 

والخبرة في التدريس. وفي ضوء نتائج هذه البحث قدمت الباحثة عدًدا من التوصيات  المؤهل،لمتغير 

 ني.ومن أهمها االستفادة من النتائج في إعداد برامج التطوير المه

 معلمات الكيمياء. ,مهارات االقتصاد المعرفي ,االقتصاد المعرفي الكلمات المفتاحية:

  



 
 

۳۱ 

 2030 السعودية العربية المملكة رؤية ضوء في للعلوم المستقبل مهارات

 الحازمي هعبد الل هبه. د فيصل، ال هعبد الل حسين حنان. د
 المنورة بالمدينة للتعليم العامة اإلدارة

 رؤية ضوء في للعلوم المستقبل مهارات أهمية التعرف على درجة البحث ستهدفا المستخلص:

ام وقد تم  ،2030 السعودية العربية المملكة ن المسحي، الوصفي المنهج اسُتخد   البحث مجتمع وتكو 

 وتكونت العشوائية بالطريقة العينة واختيرت المنورة، المدينة منطقة ومعلمات ومشرفات قائدات من

 .ومعلمة ومشرفة قائدة (66) من

 العربية المملكة رؤية ضوء في للعلوم المستقبل مهارات أهمية مدى لتحديد استبانة وقد تم إعداد

 االجتماعية المهارات واإلدراكية، المعرفية المهارات) الرئيسة الثالث مجاالتها في 2030 السعودية

 .فرعية مهارات رةعش تحتها واندرج( والعملية المادية المهارات والعاطفية،

 وتبعاً  أهميتها حسب تصاعدياً  مرتبة األساسية المستقبل مهارات مجاالت أن إلى البحث وتوصل 

 االجتماعية والمهارات ،(%89) بنسبة واإلدراكية المعرفية المهارات: التالي النحو على المئوية لنسبها

 المهارات مجاالت نتائج وجاءت ،(%84) بنسبة والعملية المادية ،والمهارات(%88) بنسبة والعاطفية

 النحو على المئوية لنسبها وتبعاً  أهميتها حسب تصاعدياً  مرتبة واإلدراكية المعرفية للمهارات الفرعية

 النقدي ،والتفكير(%93) بنسبة( االبتكاري) اإلبداعي والتفكير ،(%96) بنسبة الذاتي التنظيم: التالي

 للمهارات الفرعية المهارات مجاالت نتائج جاءت كما ،(%81) بنسبة التعلم ،وتعلم(%86) بنسبة

 الكفاءة: التالي النحو على المئوية لنسبها وتبعاً  أهميتها حسب تصاعدياً  مرتبة والعاطفية االجتماعية

 مجاالت أن البحث إلى توصل كما ،(%82) بنسبة ،والتعاطف(%89) بنسبة ،والتعاون(%92) بنسبة الذاتية

 لنسبها وتبعاً  أهميتها حسب على تصاعدياً  مرتبة جاءت والعملية المادية للمهارات ةالفرعي المهارات

 ،(%89) بنسبة المعلوماتية والثقافة ،(%92) واالتصال المعلومات تقنية ثقافة: التالي النحو على المئوية

 (.%71) بنسبة اإلعالمية والثقافة

 طالب إعداد في األساسية المهارات على يزالترك: التوصيات كاآلتي ُقدمت البحث نتائج ضوء وفي

 المهارات هذه بين فيما الفعلية االحتياجات على المبني المنطقي التوازن تحقيق مع العام التعليم

 .(2030التنموية ) الدولة لرؤية وتبعاً 

 ، المملكة العربية السعودية.2030 ، رؤية ، العلوم المستقبل مهارات الكلمات المفتاحية:

  



 
 

۳۲ 

 (2مبنى  1مدرج  النساء – قاعة الدرعية ( )الرجال:10:00 – 9:00: )ب( متزامنة -5سة العلمية )الجل
 

 جامعة الملك سعود –أ.د. إبراهيم بن صالح العليان رئيس الجلسة: 

 نعبد الرحم بنت نورة األميرة-الربيعان  ماضي علي نوال. دمقرر الجلسة: 

 

  

 المتحدث العنوان

 التعليم في الرياضيات رراتمق في المالية الثقافة

 العام

 

إيمان عبد ، أ. إيمان سليمان النصيان أ. 

 منيرة عبد العزيز المقبل، أ. الرحمن الغامدي
 جامعة الملك سعود

في  STEMأثر تدريس وحدة إثرائية قائمة على توجه 

تنمية مستويات التفكير الهندسي لدى طالب 

 المرحلة الثانوية الموهوبين

 د الدروانيأ. بكيل أحم
 جامعة الملك سعود

رات معلِّمات العلوم في المرحلة الثانوية حول  تصوُّ

ه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.  توجُّ
 أ. د. نضال شعبان األحمد أ. نوره علي القرني،

 جامعة الملك سعود

 & Stalkerفاعلية استخدام نماذج ستوكر وهورن )
Hornية الرغبة المنتجة نحو ( للتعلم المتمازج في تنم

الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

 الموهوبات

 د. نجالء بنت علي الخبتي
 التعليم وزارة - النوعية المبادرات مركز



 
 

۳۳ 

 العام التعليم في الرياضيات مقررات في المالية الثقافة

 المقبل العزيز عبد منيرة. أ الغامدي، الرحمن عبد إيمان. أ ، النصيان سليمان إيمان. أ
 سعود الملك جامعة

كيف ظهرت مفاهيم الثقافة المالية في مقررات الرياضيات في  هدف البحث لإلجابة عن األسئلة:

ما ، كيف تتطور مفاهيم الثقافة المالية عبر مقررات الرياضيات في التعليم العام؟، التعليم العام؟

واتبع البحث منهجًا وصفيًا  ة لمفاهيم الثقافة المالية؟المقترحات الخاصة بالتعديل أو اإلضافة بالنسب

ر معايير محددة لمبادئ الثقافة المالية لدى القائمين على المناهج،  استكشافًيا، وذلك نظرًا لعدم توف 

كما ال تتوفر حتى اآلن رؤية واضحة حول طبيعة إدراج مبادئها في المقررات في ضوء التحول 

التحليل الكيفي لمضمون مقررات الرياضيات في التعليم العام، من الصف  . تم2030االقتصادي ورؤية 

 األول االبتدائي وحتى الثالث ثانوي. وتمثلت نتائجه في:

تفاوت درجة تركيز شواهد ومفاهيم الثقافة المالية في الكتب والمراحل، تبعًا للموضوعات •

صادية النوعي بزيادة المرحلة الرياضية ومستوى تجريدها. مع ارتفاع مستوى المفاهيم االقت

 العمرية للطالب.

 توفر دعم لمبادئ الثقافية المالية من خالل المسائل اللفظية والصور والنماذج والرسوم البيانية.•

 غلبة الجوانب االستهالكية، كاإلنفاق والشراء والصرف على الجوانب الترفيهية.•
لسعودي المسلم، ومبادئ الثقافة المالية ضعف االرتباط بين السياق الثقافي الديني للمجتمع ا•

 المتضمنة في المقررات.
عدم وجود شواهد قوية للتركيز على فتح نقاش اقتصادي حول مفاهيم الثقافة المالية، •

 كاالستهالك والتسويق وعالم اإلعالن، وحفظ الموارد مثاًل.

 ومن توصيات تطوير هذا البحث:

ية في المقررات بطريقة دلفي لعدد من التربويين إجراء تحليل كمي لمبادئ الثقافة المال•

وأساتذة الرياضيات المالية لدعم نتائج البحث، بحيث يكون مستندًا لمعايير محددة  واالقتصاديين

 أو مبادئ توجيهية.

سن  معايير خاصة للثقافة المالية إلدراجها ضمنيًا في مقررات الرياضيات أو من خالل مقررات •

 منفصلة.

 : مبادئ، الثقافة المالية ، مقررات،  الرياضيات،  التعليم العام.مفتاحيةالكلمات ال

 



 
 

۳٤ 

 لدى الهندسي التفكير مستويات تنمية في STEM توجه على قائمة إثرائية وحدة تدريس أثر

 الموهوبين الثانوية المرحلة طالب

 الدرواني أحمد بكيل. أ
 سعود الملك جامعة

وحدة إثرائية في معادالت الخط  ريستعرف على أثر تدالبحث الحالي إلى ال هدفي المستخلص:

في تنمية مستويات التفكير الهندسي لدى طالب المرحلة  STEMقائمة على توجه  المستقيم

تألف مجتمع البحث من طالب المرحلة الثانوية بفصول والعاصمة صنعاء،  بأمانة موهوبينالثانوية ال

من طالب الصف األول الثانوي في فصول  طالباً  (25)من  هنتعين وتكونتالموهوبين بمدرسة الميثاق، 

تم بناء وحدة معادالت الخط المستقيم وفقا لمعايير ومبادئ تصميم والموهوبين بمدرسة الميثاق، 

الرياضيات،  وتعليم STEMفي تعليم    المختصينوتم عرضها على مجموعة من الخبراء و ،STEMمناهج 

على  لتعرف. ول(%86)على مناسبتها بنسبة اتفاق بلغت وا تفقاعديالت بعض اإلضافات والت إجراءوبعد 

المنهج شبه التجريبي تصميم المجموعة الواحدة ذو التطبيق القبلي  استخدمأثر الوحدة المقترحة 

تم التحقق من صدقه و ،ألداة التجربة والتي كانت مقياس التفكير الهندسي من إعداد الباحث ديوالبع

 t-test اختبارخالل  من SPSSبرنامج  باستخدامتم تحليل النتائج و ،(0.75) معامل الثبات وثباته حيث بلغ

 بين(0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجودالنتائج:  أظهرت وقدلعينتين مترابطتين، 

ير والبعدي ولصالح التطبيق البعدي بين متوسطي درجات الطالب في التفك يالتطبيقين القبل

التطبيقين القبلي  بين(0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجودو الهندسي ككل.

والبعدي ولصالح التطبيق البعدي بين متوسطات درجات الطالب في كل من المستوى التصوري 

 STEMمما يشير إلى أن الوحدة اإلثرائية القائمة على توجه  والتحليلي واالستدالل وشبه االستدالل.

ويوصي الباحثان  ،ساهمت بشكل أفضل في تنمية مستويات التفكير الهندسي لدى عينة البحث قد

الطالب الموهوبين هذه الوحدة كإثراء لمادة الرياضيات وإجراء دراسات مماثلة تركز في  بتدريس

 . STEMمجملها على تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 التفكير الهندسي. ،STEMوحدة إثرائية، توجه  :المفتاحية الكلمات

  



 
 

۳٥ 

رات مات تصوُّ ه حول الثانوية المرحلة في العلوم معلِّ  والرياضيات والهندسة والتقنية العلوم توجُّ

 األحمد شعبان نضال. د. أ القرني، علي نوره. أ
 سعود الملك جامعة

رات على التعرُّف إلى البحُث  هَدف المستخلص:  مفهوم حول الثانوية، المرحلة في العلوم معلِّمات تصوُّ

ة يَّ ه وأهمِّ ات والهندسة والتقنية العلوم توجُّ ات ،(STEM) والرياضيَّ  وكذلك مجاالته، بين التكامل وآليَّ

راتهنَّ  في االختالف مدى على التعرُّف ص حسب تصوُّ ، التخصُّ ْلميِّ  والدرجة الخبرة، سنوات وعدد الع 

ة ي؛ الوْصفي المنهجُ  لبحثا تبنَّى وقد. العْلميَّ ت أهدافه، لتحقيق المْسح   المغلقة) نوع من استبانة وُأعدَّ

نة على وُوزِّعت ،(المفتوحة -  في( وكيمياء وفيزياء، أحياء،) علوم معلِّمة( 700) عدُدها البالغ البحث عيِّ

ة المرحلة  (.255) العلوم معلِّمات من المستجيبات عدد وبلغ الرياض، بمدينة الثانويَّ

رات أنَّ  إلى النتائج وخَلصت ة مفهوم حول العلوم معلِّمات تصوُّ يَّ ه وأهمِّ  والهندسة والتقنية العلوم توجُّ

ات، راتهنَّ  أن حين في الموافقة، من عالٍ  بمستًوى جاءت والرياضيَّ ات حول تصوُّ  مجاالت بين التكامل آليَّ

ه، ط بمستًوى جاءت التوجُّ رات إحصائية داللة ذات فروقات وجود النتائج وأظهرت. متوسِّ  معلِّمات لتصوُّ

ه، مفهوم حول العلوم ص إلى ُتعَزى التوجُّ ؛ التخصُّ  أنه حين في الفيزياء، معلِّمات لصالح وذلك العْلميِّ

ة حول لتصوراتهنَّ  إحصائية داللة ذات فروقات توجدال يَّ ه، أهمِّ ات التوجُّ  ُتعَزى مجاالته، بين التكامل وآليَّ

صال إلى ة داللة ذات فروقات توجد ال إنَّه كما. العْلميِّ  تخصُّ رات إحصائيَّ  حول العلوم معلِّمات لتصوُّ

ة مفهوم يَّ ه، وأهمِّ ات التوجُّ ة والدرجة الخبرة، سنوات عدد إلى ُتعَزى مجاالته، بين التكامل وآليَّ . العْلميَّ

مت النتائج؛ ضوء وفي ة ُقدِّ ة التنمية برامج تكثيف: منها توصيات، عدَّ  التقنية توظيف حول المهنيَّ

ات والهندسة  .وتطبيقها العلمية المفاهيم لتعلُّم والرياضيَّ

رات، العلومالكلمات المفتاحية الرياضيات، توجه العلوم والتقنية والهندسة  ، الهندسة،  ، التقنية : تصوُّ

 والرياضيات. 

  



 
 

۳٦ 

 المنتجة الرغبة تنمية في المتمازج للتعلم (Stalker & Horn) وهورن ستوكر نماذج استخدام فاعلية

  الموهوبات المتوسط الثاني الصف طالبات لدى الرياضيات نحو

 الخبتي علي بنت نجالء. د
 التعليم وزارة -النوعية المبادرات مركز 

المتمازج في تنمية  التعلم نماذجبعض  استخدامالبحث إلى الكشف عن فاعلية  هدف: المستخلص 

البحث  ألهدافالثاني المتوسط الموهوبات. وتحقيًقا  الصفطالبات  لدىجة نحو الرياضيات المنت الرغبة

استخدم المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين، وُطب ق البحث على 

( طالبة، تم تقسيمهن إلى 55عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط الموهوبات بلغ عددها )

 ،المتمازج تعلموهورن لل ستوكر نماذجتين إحداهما تجريبية درست باستخدام خمس من مجموع

الفرعية األربعة لنموذج التناوب، وهي: التناوب على محطات  والنماذج ،في النموذج المرن والمتمثلة

الفردي، والتناوب على المختبر، والصفوف المعكوسة. ومجموعة ضابطة درست  والتناوب ،التعلم

خدام الطريقة المعتادة. وُأخضعت مجموعتي البحث لمقياس للرغبة المنتجة نحو الرياضيات، اعتمد باست

متعلى المالحظة والمقابلة، و هي: الميل لرؤية  ،المنتجة نحو الرياضيات فيه إلى أربعة عناصر الرغبة قس 

الرياضية.  المصداقيةو ،حول طبيعة الرياضيات المعتقداتبمكونين هما:  رتبطوي ،المعنى في الرياضيات

نحو الرياضيات  النزوعويرتبط بمكونين هما:  ،الرياضيات على أنها مفيدة وتستحق الجهد إدراكو

بأن المثابرة والجهد المبذول في الرياضيات يؤتي ثماره: ويرتبط بمكونين هما:  االعتقادوالدافعية، و

ال وممارس للرياضيات، ويرتبط  المخاطرة األكاديمية ورسم األهداف، وإدراك الطالب لذاته كمتعلم فع 

إحصائًيا بين  دالبمكونين هما: الهوية الرياضية والفاعلية الذاتية. وأظهرت نتائج البحث وجود فرق 

مقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات في كل  فيوالتجريبية  الضابطة لمجموعتيندرجات ا متوسطي

وتستحق  مفيدةأنها  علىالرياضيات  إدراكالرياضيات،  فيى من العناصر التالية: الميل لرؤية المعن

إحصائًيا  دالوعدم وجود فرق  ثماره، يؤتي الرياضيات في المبذول والجهدالمثابرة  أنواالعتقاد بالجهد،

بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات في 

ال وممارس للرياضيات. وأظهرت النتائج العامة للبحث اتصاف عنصر: إدراك الطال ب لذاته كمتعلم فع 

فاعليته في تنمية الرغبة المنتجة نحو الرياضيات. وأوصى  بعدماستخدام بعض نماذج التعلم المتمازج 

 ائيةالبحث باالهتمام بفئة الموهوبين، وتضمين مقررات الرياضيات بمدارس الموهوبين أنشطة إثر 

تنمية الرغبة المنتجة نحو الرياضيات لدى الطالب الموهوبين من وخدام نماذج التعلم المتمازج، باست

 خالل برامج إعداد وتدريب المعلمين.

 ة.لموهوب، االرياضيات نحو المنتجة الرغبة ،المتمازج لتعلما الكلمات المفتاحية:

  



 
 

۳۷ 

  

 الباحث العنوان

الهندسة مستوى التنور في العلوم والتكنولوجيا و

(  لدى معلمي العلوم STEM Literacyوالرياضيات )

 باليمن

 د. عبدالله صالح غائب زيد
 وزاة التربية والتعليم باليمن

تصور مقترح للكفايات البحثية لمعلمات العلوم في 

 21ضوء ادوار معلم القرن 

د. تهاني عبد الرحمن المزيني، أ. وفاء محمد 

 الربيعان
 سعود اإلسالمية جامعة االمام محمد بن

الوعي بأبعاد استشراف المستقبل لدى طالبات كلية 

 العلوم بجامعة جدة )دراسة مسحية(
 د. نسرين حسن سبحي

 جامعة جدة  -كلية التربية 

تطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات في ضوء توجه 

STEM 

أ. سهام عبد الرحمن العريني، د. تهاني عبد 

 الرحمن المزيني
 مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اال

معرفة اللقطة في بوصلة التفكير لمقياس هيرمان 

العالمي لدى الطالبة وربطها بنوع الذكاء وانماط 

 التعلم

 أ . وداد عزي إبراهيم سوادي
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

درجة مطابقة معايير تقويم مادة العلوم للصفوف 

ية في المملكة العربية العليا للمرحلة االبتدائ

 (TIMSS, NSES , PISAالسعودية للمعايير الدولية )

 أ. قطنة الحميدي الشمري
 إدارة تعليم حفر الباطن

قراءة تحليلية في الممارسات التجارب  STEMتعليم 

الدولية

 د. بارعه بهجت خجا
 جامعة  األمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

 طد. أفنان محمد حافظ
 االدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

في  STEMفاعلية برنامج إثرائي قائم على اتجاه تعليم 

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالبات 

 الموهوبات في المرحلة المتوسطة.

 أ. سامية عبد الخالق عمر الغامدي
 االدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة

 ينأ. رمضان عاشور حس
 جامعة الباحة

 (12:30 – 11:45: )جلسة الملصقات



 
 

۳۸ 

 الباحث العنوان

التحديات التي تواجه معلمات الرياضيات بمدينة جدة 

 في تنفيذ بحوثهن اإلجرائية
 أ. سامية عمر عيسى الصبياني

 جدة تعليم إدارة

مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي ومعلمات 

الرياضيات بأمانة العاصمة صنعاء وعالقتها 

 بمعتقداتهم نحوها

فا، أ. بكيل احمد أ. إبراهيم محمد المعا

 الدرواني
 جامعة الملك سعود

( في Web Questفاعلية استراتيجية الرحالت المعرفية )

تنمية التحصيل واتجاه طالبات الصف الثالث 

 المتوسط نحو تعلم الرياضيات في مدينة القريات
 أ. جمانة بنت هالل العجيل الصليبي

 القريات تعليم إدارة

ية في تنمية التحصيل لدى فاعلية رواية القصة الرقم

 مقرر الرياضيات المتوسطة فيطالبات المرحلة 

 أ. صفاء منصور عواد الجهني
 التعليم بالمدينة المنورة إدارة

 د.  ليلى سعيد الجهني
 جامعة طيبة
 

معوقات تطبيق التعل م الُمدمج في تدريس الرياضيات 

لطلبة المرحلة األساسية بمدارس محافظة اربد من 

 ظر عينة من المدرسينوجهة ن
 محمد ناصر خريسات ايمند. 

 وزارة التربية والتعليم األردن

تطبيق المسائل الرياضية اللفظية في تدريس 

 الرياضيات
 بكر خشيمد. هبه 

 جامعة األمير سلطان

دراسة تصورات وممارسات معلمات الرياضيات 

( TI- Nspireالتدريسية في استخدام اآللة البيانية )

 لتواصل الرياضي في المرحلة الثانويةلدعم ا
 الغامدي قعبد الخال نعبد الرحم فاطمةأ. 

 الخرج تعليم إدارة

أثر استخدام استراتيجية التعلم لإلتقان على تحصيل 

 طالب الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات

 بن مبارك بن حمود السنيدي ند. سليما
 القصيم تعليم إدارة

 ن سعد الحسينأ.د. أحمد بن محمد ب
 جامعة اإلمام محمد بن سعود



 
 

۳۹ 

 الباحث العنوان

تقويم تعليم مقرر الرياضيات بالجامعة السعودية 

 اإللكترونية في ضوء معايير التعلم المدمج
 أ. سلطان محمد هياف السبيعي

 الطائف تعليم إدارة

الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات ومعلماتها 

لسعودية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية ا

 من وجهة نظرهم 2030

 أ. عمر بن سعد التمران
 األفالج تعليم إدارة

 أ. إبراهيم بن الحسين بن خليل
 صبيا تعليم إدارة

فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل 

 الدراسي بمقرر الكيمياء في المرحلة الثانوية.

 أ.عبير علي الحارثي
 وزارة التعليم

 من العرينيد.حنان عبدالرح
 جامعة اإلمام محمد بن سعود

توجهات بحوث تعليم العلوم بالمملكة العربية 

السعودية المنشورة في بعض الدوريات العلمية 

 العربية.

 أ. نجوى إبراهيم حارث طحالوي
 ينبع تعليم إدارة

أنموذج مقترح قائم على التعليم المتمايز لتدريس 

ل اإلبداعي العلوم وأثره على عمق المعرفة والح

 للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 أ. محمد بن ناصر بن محمد الشدي
 الخرج تعليم إدارة

فاعلية استخدام مقاطع اليوتيوب التعليمية في 

تنمية االتجاهات نحو العلوم لطالبات المرحلة 

 االبتدائية

 أ. بشرى بنت سويلم بن عايد الشراري
 ماليةالتعليم بالحدود الش إدارة

برنامج تدريبي مقترح قائم على متطلبات دراسة 

لتنمية مهارات   TIMSS 2015التوجهات الدولية 

التدريس الفعال لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة 

 االبتدائية

 أ. أمل علي سعيد القنام الدوسري
 وادي الدواسر تعليم إدارة

أثر استراتيجية التعليم المتمايز في تنمية التحصيل 

 لدراسي في مقرر العلوم للمرحلة االبتدائيةا

 أ. ايمان بنت أحمد بن علي نجدي
 بالجبيل مكتب التعليم

 د. أماني بنت خلف الغامدي
 فيصل عبدالرحمن اإلمام جامعة



 
 

٤۰ 

 الباحث العنوان

واقع تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر 

 الرياضيات للصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض

 يعان الحربيد. ناصر بن سليمان بن رب
 القيم تعليم إدارة

 د. إبراهيم بن محمد اللزام
 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 تنمية في النقالة اإللكترونية التطبيقاتفاعلية 

  الثانوية المرحلة طالبات لدى الدراسي التحصيل

 .البحر ينبع بمدينة الرياضيات لمنهج

 أ. تغريد مسعود باجنيد، 

  أ. مريم عتيق الرفاعي
 ينبع تعليم إدارة 

إلى فاعلية استخدام نموذج مقترح  مستند 

االستيعاب المفاهيمي وتكوين المفاهيم على 

التحصيل في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف 

 الثاني متوسط بمدينة ينبع.

 أ. عبير فراج بخيت، أ. أسماء قايل العتيبي
 ينبع تعليم إدارة

فاعلية استخدام نظام التقييم اإللكتروني بليكرز في 

 ة بمدينة ينبع.الرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانوي
 أ. نهى طارق محمد حموه

 ينبع تعليم إدارة

توظيف نظرية أوزبل لتنمية التحصيل الدراسي وحل 
 "أنموذج مقترح"المشكالت الرياضية 

 أ. عبدالحميد بن عيسى محمد هاشمي، 

 إبراهيم الحسين إبراهيم خليل أ. 
 صبيا تعليم إدارة

 

دريس أثر استخدام استراتيجية تحدي الزمن في ت

الرياضيات لتنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات 

 الصف السادس في مادة الرياضيات

 أ. عزه محمد سعيد آل محمود الغامدي
 بيشة تعليم إدارة

تحسين مهارات الحساب الذهني لدى طالب الصف 

 السادس عبر أنشطة مالية.
 أ. غمدان محمد عبد العزيز البعداني

 مدارس التعلم الذكي 

استراتيجية التعلم القائم  "أيقظي عبقريتك" مشروع

على المشروع وربطه بالصف المقلوب بطريقة التمايز 

 لتنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الرياضيات.

 أ.عبير حسن يحي القحطاني
 بالدمام للبنات األهلية التربية مدارس

 أ. عواطف مبارك الجهني الرياضيات لعبتي المفضلة.
 ينبع متعلي إدارة



 
 

٤۱ 

 الباحث العنوان

تجربة معمل )الرياضيات التقني( وأثره على زيادة 

 دافعية الطالبات الفصل الذكي
 أ. فوزية ظويهر صالح المغامسي

 جدة تعليم إدارة

( لطالب الصف االول 1معوقات تعلم مقرر فيزياء ) 

 الثانوي وطرق عالجها
 أ. محمد السيد أحمد الجوهري

 إدارة التعليم بمكة المكرمة

 أ. هدى عايض عبدالله االحمري تكاري في تجاربيدليل اب
 وزارة التعليم

نموذج مقترح لممارسة التعلم النشط في تدريس 

 العلوم الطبيعية

 عبدالله بن عبدالعزيز بن فهيد الفهيد .د

 القصيم بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

دور المعارض العلمية في إثراء المعرفة العلمية لدى 

 ة االبتدائيةطالبات المرحل
 أ. ماريه سليمان القناص

 المنطقة الشرقيةإدارة التعليم ب

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي بالتعلم المستند 

للدماغ لدى معلمات  األحياء للمرحلة الثانوية بمدينة 

 تبوك

 أ. غادة حمود محمد الحويطي
 تبوك تعليم إدارة

 نجوم سوق) المشاريع على القائم التعلم فاعلية

 المهارات تنمية في الرياضيات لمقرر( الرياضيات

 االبتدائية المرحلة طالب لدى األساسية

 الحازمي عبدالله بن عبدالعزيز. أ

 االنصاري محمود بن خالد. أ
 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 

  



 
 

٤۲ 

مي لدى معل  (STEM Literacy) مستوى التنور في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

 العلوم باليمن

 د. عبدالله صالح غائب زيد
 التربية والتعليم باليمن زارةو

في التغيرات االقتصادية والعلمية والتكنولوجية   STEMنظرا للدور الذي يقوم به تعليم  المستخلص:

والتنموية للدول وما يحققه في بناء أجيال ومواطنين مثقفين ومتنورين، وعلى رأس ذلك معلمي 

العلوم والمواد العلمية بتخصصاتها المتنوعة. فقد استهدف البحث الحالي تعرف مستوى التنور في 

( لدى معلمي العلوم بالمرحلة األساسية STEM Literacyيات  )العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياض

( معلما ومعلمة، كما تم بناء مقياس للتنور في 55باليمن، وقد تم اختيار عينة الدراسة وتكونت من )

STEM  ( فقرة  تم التحقق من صدقه وثباته. وتظهر نتائج 60مكون من خمسة أبعاد للتنور موزعة على )

( في 25.5بلغ ) STEMط  الكلي لدرجات أفراد عينة البحث في مقياس التنور في الدراسة أن المتوس

 STEM( وهذا يعني أن مستوى التنور في  47حين أن حد الكفاية المقدر من الخبراء على المقياس )

لدى معلمي العلوم بالمرحلة األساسية باليمن أقل بكثير من حد الكفاية على المقياس بشكل عام 

بعاد المقياس الخمسة، حيث جاء في المرتبة األولى بعد اكتساب واستخدام وتطبيق وكذلك في أ

المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضية، يليه بعد الرغبة في المشاركة في قضايا متعلقة 

لعالمنا المادي  STEM، وحل في المرتبة الثالثة بعد الوعي بكيفية بناء وتشكيل   STEMبتعليم 

 STEMالفكري والثقافي، وجاء في المرتبة الرابعة بعد فهم السمات المميزة للتكامل بين مجاالت و

في المرتبة األخيرة من  STEMكمساعي بشرية، بينما ظهر بعد اتخاذ قرارات حول قضايا متعلقة بتعليم 

شر الثقافة والتنور ترتيب أبعاد المقياس، وتدعو الدراسة المهتمين وصناع القرار التربوي بدعم جهود ن

 إلسهاماته المميزة في بناء أجيال متنورة ومثقفة في تخصصاتهم. STEMفي مجاالت 

، معلم العلوم، العلوم والتكنولوجيا والهندسة  STEM، التنور في  STEM الكلمات المفتاحية:

 .والرياضيات

  



 
 

٤۳ 

 21رن تصور مقترح للكفايات البحثية لمعلمات العلوم في ضوء ادوار معلم الق

  أ. وفاء محمد الربيعان  - د. تهاني عبد الرحمن المزيني
 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

 هذا ولتحقيق العلوم، لمعلمات البحثية للكفايات مقترح تصور وضع إلى الدراسة هدفت المستخلص:

 صورالت لوضع الواقع تشخيص مرحلة في المسحي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الهدف

 بطريقة اختيارهن تم معلمة( 180) من مكونة عينة على طبقت استبانة الباحثة واستخدمت المقترح،

 تم النتائج ضوء وفي. العلوم معلمات لدى البحثية الكفايات توافر ضعف النتائج أبرز وكانت عشوائية،

 من كال تنمية على تركز التي واالهداف والرسالة الرؤية وتشمل: المدخالت: اوالً :  التالي التصور اقتراح

 بالتكنولوجيا المرتبطة البحثية الكفايات البحثية، والمهارات بالمعرفة المرتبطة البحثية الكفايات

 بمهارات المرتبطة البحثية الكفايات العلمي، البحث بأخالقيات المرتبطة البحثية الكفايات الرقمية،

 التصور مراحل) العمليات: ثانياً . واإلبداع التعلم اراتمه المرتبطة البحثية الكفايات والحياة، العمل

 وتشمل التدريبي البرنامج اقامة خالل من للتصور والتطبيق والتنفيذ االعداد مرحلة وهي(: المقترح

 البحثية الكفايات من عالية درجة على معلمات: المخرجات ثالثاً . المقترح التصور تطبيقإجراءات

 من المقترح التصور مراحل جميع في تقديمها: الراجعة التغذية رابعاً . 21 القرن كمعلم بأدوارهم المرتبطة

 .والتحسين للتعديل ومخرجات وعمليات مدخالت

 21 القرن ، معلم ، ادوار العلوم بحثية،  كفايات، الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٤٤ 

 سحية(الوعي بأبعاد استشراف المستقبل لدى طالبات كلية العلوم بجامعة جدة )دراسة م

 د. نسرين حسن سبحي
 جامعة جدة  -كلية التربية 

هدفت الدراسة الحالية لمعرفة الوعي بأبعاد استشراف المستقبل لدى طالبات كلية  المستخلص:

العلوم بجامعة  جدة، ولتحقيق ذلك تم تطبيق المنهج الوصفي المسحي الذي يدرس الواقع، وقد 

الالتي درسن خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ( من الطالبات 100تمثلت عينة البحث في )

هـ ، ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم إعداد أدوات الدراسة وتشمل: قائمة بأهم أبعاد الوعي 1440-1441

 -باستشراف المستقبل، ومقياس الوعي بتلك األبعاد، حيث تكون من خمسة أبعاد هي: )البيئي

الوعي باألزمات العالمية و الكونية(، وتم تطبيق المقياس على -مويالتن-التكنولوجي -االجتماعي

أفراد عينة الدراسة، ثم تجميع البيانات وتفريغها، واستخدمت األساليب االحصائية لتفسير النتائج 

 معامل االرتباط( . – T-testاختبار   -والمتمثلة في )التكرارات والنسب المئوية 

ن الوعي بأبعاد استشراف المستقبل  لدى الطالبات عينة الدراسة  متوسط وقد أسفرت النتائج عن أ     

، وبناًء على النتائج فقد تم تقديم بعض المقترحات  %66.24نسبيا عند مستوى الداللة   بنسبة 

 والتوصيات التي قد تسهم في إثراء مجال البحث، أهمها:

ية أبعاد استشراف المستقبل لدى تضمين البرامج و المقررات الدراسية بالجامعات بهدف تنم•

 الطالب 

 تخطيط المناهج الفاعلة التي تكسب الطالب أبعاد استشراف المستقبل و الوعي بها•

تزويد مطورين المناهج وخاصة مناهج العلوم بقائمة بمتطلبات استشراف المستقبل للدراسة •

 الحالية لالستفادة منها و دمجها في المناهج. 

ساتذة على استراتيجيات واتجاهات حديثة تسهم في تنمية أبعاد تدريب الطالبات واأل•

 استشراف المستقبل

 طرق واستراتيجيات التدريس و تطبيقها بصورة فعالة•

إجراء دراسة تحليلية تهدف للتعرف على مدى تضمين مقررات العلوم بمراحل التعليم المختلفة •

 أبعاد استشراف المستقبل 

 كلية العلوم. -أبعاد  –الوعي –المستقبل  استشراف الكلمات المفتاحية :

  



 
 

٤٥ 

 STEMتطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات في ضوء توجه 

 أ. سهام عبد الرحمن العريني، د. تهاني عبد الرحمن المزيني
    جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

وضع تصور مقترح  هدفت الدراسة إلى تطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات من خالل المستخلص:

. ولتحقيق هدف الدراسة تم STEMلتطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات في ضوء متطلبات توجه 

التي ينبغي  STEMاتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقامت الباحثة ببناء قائمة بمتطلبات توجه 

مع البيانات، حيث تمثلت تضمينها في برامج إعداد معلمي الرياضيات. فيما استخدمت االستبانة أداة لج

( عضو هيئة تدريس في برامج إعداد معلمي الرياضيات بجامعات المملكة العربية 47عينة الدراسة في )

 السعودية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.

التي ينبغي تضمينها في برامج  STEMوأسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي: بناء قائمة بمتطلبات توجه 

د معلمي الرياضيات. أن درجة توافر الكفاءة المهنية لدى طالب الرياضيات المعلمين في ضوء إعدا

، كما ان التزام طالب الرياضيات المعلمين %50، ونسبة 1.49ضعيفة بمتوسط حسابي  STEMتوجه 

، وكان استخدام %73، ونسبة 2.19بتحسين أداء المتعلمين جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

، ونسبة 2.37الرياضيات المعلمين أسس التفكير المنهجي بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي طالب 

، وجاء تفاعل طالب الرياضيات المعلمين في المجتمع التعليمي والتربوي بدرجة مرتفعة، 79%

 .%82، ونسبة 2.46بمتوسط حسابي 

 STEMتطوير، برامج إعداد، معلمي، الرياضيات،  الكلمات المفتاحية:

 

  



 
 

٤٦ 

معرفة اللقطة في بوصلة التفكير لمقياس هيرمان العالمي لدى الطالبة وربطها بنوع الذكاء 

 وانماط التعلم

 أ . وداد عزي إبراهيم سوادي
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

تهدف الدراسة لمعرفة اللقطة في بوصلة التفكير لمقياس هيرمان العالمي لدى الطالبة  المستخلص:

طالبة ثم توزيعهن  36نوع الذكاء وأنماط التعلم وقد تم تطبيق المنهج التجريبي على وربطها ب

مجموعات بعد تحديد اللقطة وربطها بالذكاء وتقديم نمط التعلم ، وخلصت الدراسة أن هناك تحسن 

ملحوظ في درجات الطالبات بعد معرفة اللقطة في مقياس هيرمان العالمي، حيث اتضح أن أعلى 

مقارنة بنسبة تحسن في  %22.4ن كانت في االختبارات القصيرة في مادة العلوم بنسبة نسبة تحس

، بينما بلغت نسب التحسن في درجات الطالبات  %16.8االختبارات القصيرة في مادة الرياضيات بلغت 

ا لصالح أظهرت أن هناك فروق "ت"في كال المادتين ، كما أن نتائج اختبار  %19.2بناء على أدوات التقييم 

القياس البعدي بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في مادتي العلوم والرياضيات في 

االختبارات القصيرة وأدوات التقييم . كما كشفت نتائج تحليل التباين المتعدد أن أهم تأثيرات معرفة 

ث بلغت قيمة حجم اللقطة في مقياس هيرمان العالمي كانت في أدوات التقييم لمادة الرياضيات حي

، ثم يلي ذلك االختبارات %43.0، في حين بلغت ألدوات التقييم لمادة العلوم نما نسبة %62.0األثر 

 %26.0، ثم يليها االختبارات القصيرة لمادة الرياضيات بنسبة  %31.0القصيرة في مادة العلوم بنسبة 

االختبارات القصيرة وأدوات التقييم في وخلصت نتائج الدراسة أن نمط التفكير يؤثر على الطالبات في 

مادتي العلوم والرياضيات ، والذي يمكن أن يعزى إلى معرفة اللقطة في مقياس هيرمان العالمي كما 

كشفت النتائج من خالل تطبيق تحليل التباين المتعدد أن هناك أثر لنوع الذكاء فقط على نتائج 

 ما بالنسبة لبقية االختبارات فإن األثر غير معنوي االختبارات القصيرة في مادة الرياضيات ، بين

 .اللقطة، بوصلة التفكير،  مقياس هيرمان، الذكاء ، انماط التعلم الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٤۷ 

درجة مطابقة معايير تقويم مادة العلوم للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في المملكة العربية 

 TIMSS, NSES , PISA)السعودية للمعايير الدولية )

 أ. قطنة الحميدي الشمري
 إدارة التعليم بحفر الباطن

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة مطابقة معايير تقويم مادة العلوم للصفوف العليا 

، ولتحقيق (TIMSS, NSES , PISAللمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية )

( معلم ومشرف تربوي، وتبين من نتائج الدراسة أن معايير 100الباحثة استبانة على )أهداف الدراسة وزعت 

في  (NSESتقويم مادة العلوم للصفين الرابع االساسي والسادس االساسي قد توافقت مع معايير) 

 معيار علوم الحياة، في حين لم تتوافق نسب معيار العلوم الفيزيائية، ومعيار علوم األرض والفضاء مع

، وتدني نسب معيار علوم االرض والفضاء للصفوف االبتدائية العليا، وعدم موافقتها (NSESمعايير) 

للنسب العالمية، كما تبين أن نسبة معيار المعرفة في معايير تقويم مادة العلوم للصف الرابع االساسي 

بة معيار التطبيق ، في حين لم تتوافق نس(TIMSSوللصف السادس االبتدائي قد توافقت مع معايير)

، وانخفضت نسبة معيار االستدالل لمعايير (TIMSSلمعايير تقويم مادة العلوم للصف الخامس مع معايير)

، كما بينت (TIMSSتقويم مادة العلوم للصف الرابع االساسي وللصف السادس االساسي مقارنة بمعايير)

بشكل ملحوظ مقارنة بالنسب العالمية، كما النتائج تدني نسبة معيار توظيف االدلة والبراهين العلمية 

وفي ضوء  .(PISAيالحظ عدم توافق معايير تقويم مادة العلوم للصفوف االساسية العليا مع معايير)

هذه النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات منها: إعادة النظر بقائمة معايير تقويم مادة العلوم للصفوف 

بين معايير وثائق إعداد المناهج وتأليف الكتب المدرسية، األساسية العليا، وفحص مدى التوافق 

بل لجان اإلشراف  واإلطار العام لمبحث مادة العلوم لمراحل التعليم العام وبين محتوى الكتب، من ق 

على التأليف التي ُتشكلها وزارة التعليم، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في العلوم 

 خدمة الرؤية المحلية في التجديد والتطوير.والرياضيات، بعد تطويعها ل

 . TIMSS, NSES , PISAالعلوم،  معايير، الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٤۸ 

 قراءة تحليلية في الممارسات التجارب الدولية STEMتعليم 

  د. بارعه بهجت خجا
 مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة جامعة األمير

 حافظد. أفنان محمد 
 تعليم بمنطقة المدينة المنورةالعامة لل اإلدارة

 وتعلم تعليم مجال في الدولية والممارسات التجارب على الضوء إلقاء إلى البحث هدف المستخلص:

(Science,STEM  Technology, Engineering , Mathematics) واقع ما: التالية األسئلة عن لإلجابة وسعى 

  وتطوير لتقويم استلهامها يمكن التي STEM  موتعل تعليم مجال في الدولية والممارسات التجارب

 التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم السؤال هذه عن ولإلجابة ، السعودية؟ العربية المملكة  تجربة

 على بناء اختيارها تم دول أربعة من تكونت والتي العينة دول بين المرجعية المقارنات وإجراء المقارن،

 كوريا، و سنغافورا، وهي ، TIMSSو  PISA الدولية االختبارات في دمةمتق نتائج على طالبها حصول

 وطورت اهتمت التي الدول أوائل من تعتبر التي المتحدة الواليات إلى إضافة وفنلندا كونغ، وهونغ

-والتخطيط السياسات) محاور خمسة شملت محتوى تحليل بطاقة إعداد وتم ،  STEM تعليم سياسات

 نقاط وجود إلى الدراسة وتوصلت ،(مهنياً  المعلمين وتطوير إعداد -والتعلم تعليمال ممارسات-المحتوى

 وتطوير تقويم في منها االستفادة جوانب إلى لتتوصل الدول هذه تجارب بين واختالف تشابه

 معايير توفير بضرورة الدراسة وأوصت.  السعودية العربية بالمملكة الراهنة والتجربة الممارسات

 طبيعة عن ودقيق واضح إطار ووضع بالمملكة، STEM تعليم وممارسات تجربة لضبط كمةحا ومؤشرات

 متخصصة  STEM مناهج وتطوير محتملة، فائدة أقصي تحقق أن يمكن التي القياسية STEM ممارسات

 والتعلم المشكالت وحل المشروعات على القائم التعلم على والتركيز الرسمي، التعليم خالل من تقدم

 .STEM مجال في متخصصين معلمين وتطوير وإعداد وني،التعا

 الدولية. ،التجارب، ، الممارسات ،قراءة STEM الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٤۹ 

في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالبات  STEMفاعلية برنامج إثرائي قائم على اتجاه تعليم 

 الموهوبات في المرحلة المتوسطة.

 ر الغامديعبد الخالق عم ةأ. سامي
 االدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة 

 أ. رمضان عاشور حسين
 جامعة الباحة

 STEM تعليم اتجاه على قائم إثرائي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الحالية الدراسة هدفت المستخلص:

 لمنهجا وبإتباع المتوسطة، المرحلة في الموهوبات الطالبات لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في

 الموهوبات الطالبات من طالبة( 17) من الدراسة عينة تكونت الواحدة، المجموعة بتصميم تجريبي الشبه

 الصورة -جالسر -واطسون اختبار: )اآلتية األدوات على الدراسة واعتمدت ،-متوسط األول الصف-

 على قائم إثرائي وبرنامج الميداني، للتطبيق االختبار صالحية من التحقق تم أن بعد  المقننة -القصيرة

: اآلتية للنتائج الدراسة توصلت وقد للبرنامج، الظاهري الصدق من التحقق تم أن بعد STEM تعليم اتجاه

 التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين( ∝≤0,01) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 لدى الناقد التفكير مهارات الختبار الفرعية األبعادو الكلية، الدرجة على والبعدي القبلي التطبيق في

 خلصت النتائج؛ لهذه ووفقاً  البعدي، التطبيق لصالح المتوسطة المرحلة في الموهوبات الطالبات

توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات من  .العالقة ذات والمقترحات التوصيات، من بعدد الدراسة

 المزيد وبناء المختلفة، التفكير مهارات بتنمية والمختصة األخرى االستراتيجيات من عدد أهمها :دمج

 في المعتمد اإلثراء نموذج تصميم وفق وتوجيهها STEM تعليم اتجاه وفق اإلثرائية البرامج من

 والمختصين المعلمين، الموهوبي وتدريب رعاية مجال في وتطبيقها السعودية، العربية المملكة

  بالفريق، والتدريس المهنية، المجتمعات أسلوب نتهاجا على اإلثرائية بالبرامج

 .المتوسطة المرحلة الموهوبات، الناقد،  التفكير ، مهارات STEM إثرائي، برنامج الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٥۰ 

 اإلجرائية بحوثهن تنفيذ في جدة بمدينة الرياضيات معلمات تواجه التي التحديات

 الصبياني عيسى عمر سامية. أ
 جدة يمتعل إدارة

هدف البحث إلى التعرف على التحديات التي تواجه معلمات الرياضيات بمدينة جدة في  المستخلص:

تنفيذ بحوثهن اإلجرائية، والكشــف عن الفروق بين وجهات نظر معلمات الرياضــيات في تنفيذ بحوثهن 

لي أو حكومي(، اإلجرائيــة تعزى لمتغيرات: الخبرة، والمرحلــة، والمؤهــل، والقطــاع من حيــث كونــه )أه

والتــدريــب على البحــث اإلجرائي. ولتتحقق أهــداف البحــث اســــــتخــدمــت البــاحثــة المنهج المســــــحي 

الوصـــــفي، واشـــــتمل مجتمع البحث على معلمات الرياضـــــيات بمدينة جدة، وتم اختيار عينة عشـــــوائية 

ــة )األ263طبقيــة قوامهــا ) ــانوي ــاضــــــيــات من المراحــل االبتــدائيــة والمتوســــــطــة والث هليــة ( معلمــة ري

( معلمـة. واســــــتخـدمت البـاحثة 2119( من مجتمع البحـث البـالغ عددهن )%12.4والحكوميـة(، بمـا ُيمثـل )

، والتحديات المادية( فقرة موزعة على خمس محاور )التحديات 25االســتبانة كأداة لبحثها، وتكونت من )

حث أن التحديات التي تواجه وأظهرت نتائج الب(. التحديات التقنية، واإلداريةالمعلوماتية، والتحديات 

معلمات الرياضيات بمدينة جدة في تنفيذ بحوثهن اإلجرائية جاء بدرجة استجابة )متوسطة(، حيث جاء 

كما يتبين أن التحديات المادية  (.0.620(، بانحراف معياري )5من  3.18المتوســــــط العام للمجموع الكلي )

يه في الترتيب الثاني التحديات المعلوماتية (، يل3.50) جاءت في الترتيب األول بمتوســــــط حســــــابي

وفي  ،(2.99الثالث التحديات اإلدارية بمتوســــــط حســــــابي ) (، وفي الترتيب3.29بمتوســــــط حســــــابي )

وكانت من أهم توصــيات البحث: دعم  (.2.91الترتيب الرابع واألخير التحديات التقنية بمتوســط حســابي )

وإقــامــة مســـــــابقــة للبحوث اإلجرائيــة في كــل اإلدارات  ,ئيالبرامج التــدريبيــة التي تخص البحــث اإلجرا

التعليمية، مع الرفع للمســــــؤولين في وزارة التعليم بإعطاء المدارس المزيد من الدعم العلمي وتوفير 

وتقديم الدعم الكامل لمســــــاندة  ,المصــــــادر والدوريات التي تفيد المعلمات في إثراء البحوث اإلجرائية

وتمكين المعلمات  ,هن اإلجرائية من قبل قائدات المدارس وإدارة اإلشــــــرافالمعلمات في تنفيذ بحوث

من اســــــتخدام كل ما يخدم بحوثهن اإلجرائية من وســــــائل تقنية و توفير المصــــــادر عن طريق شــــــبكة 

 مع المساهمة في نشر ادوات بحوثهن بالوسائل التقنية بعد تحكيمها. ,اإلنترنت 

 .إلجرائي، اليحث الرياضيات معلمات ،تحديات الكلمات المفتاحية:

  



 
 

٥۱ 

 وعالقتها صنعاء العاصمة بأمانة الرياضيات ومعلمات معلمي لدى التأملية الممارسات مستوى

 نحوها بمعتقداتهم

 الدرواني احمد بكيل. أ المعافا، محمد إبراهيم. أ
 جامعة الملك سعود

ومعلمات  لميمع البحث إلى التعرف على مستوى الممارسات التأملية لدى هدف المستخلص:

معلما  (139)الرياضيات بأمانة العاصمة صنعاء وعالقتها بمعتقداتهم نحوها، تألفت عينة الدراسة من 

ولتحقيق  .ومعلمة موزعين على ثالث مناطق تعليمية تم اختيارهم بالعينة العنقودية العشوائية

والثاني  ،ممارسات التأمليةاألول يتعلق بال :أهداف الدراسة تم أعداد استبانة مؤلفة من محورين

حيث بلغ معامل  ،بمعتقدات المعلمين نحو الممارسات التأملية، وتم التحقق من صدق األداة وثباتها

استخدم المنهج الوصفي التحليلي بعد تطبيق األداة على عينة الدراسة خالل الفصل و .(0.83) الثبات

الممارسات التأملية بصورة عامة كان عاليًا، حيث  م، وأظهرت النتائج أن مستوى2017/2018الدراسي األول 

وكذلك ممارسة التأمل عند التخطيط للدرس من الممارسات  ،كانت ممارسة التأمل بصورة ذهنية وفردية

 ؛بالنسبة للممارسات التأملية التي حصلت على أقل متوسط أماالتي حصلت على أعلى متوسط، 

من  أنكما أظهرت النتائج  .مع الزمالء النقاشالتأمل من خالل  ممارسة أوفكانت ممارسة التأمل كتابيا 

أن الممارسة التأملية هي عملية  :المعتقدات السلبية التي حصلت على درجة عالية عند عينة الدراسة

 ومن ،إجراء قبل تنفيذ الدرس فقط هيبأن الممارسة التأملية  االعتقادذهنية فردية فقط، وكذلك 

التي حصلت على درجة عالية الممارسة التأملية تحسن األداء التدريسي،  المعتقدات اإليجابية

عامة يتضح أن لدى معلمي ومعلمات رياضيات المرحلة  وبصورة .التأملية هي عمل مهم والممارسة

الثانوية بأمانة العاصمة معتقدات إيجابية نحو ممارساتهم التأملية. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات 

صائية بين مستوى الممارسة التأملية لدى معلمي ومعلمات الرياضيات ومعتقداتهم نحوها داللة إح

ثقافة  نشروأوصت الدراسة ب .(0.01) ودال إحصائيا عند مستوى داللة( 0.516)حيث بلغ معامل االرتباط 

 ،نقاشالدورات التدريبية وحلقات  عقدومعلمات الرياضيات من خالل  معلميالممارسات التأملية لدى 

وإجراء دراسات مماثلة.

 الممارسات التأملية، معلمي الرياضيات، المعتقدات. المفتاحية: الكلمات

  



 
 

٥۲ 

 الثالث الصف طالبات واتجاه التحصيل تنمية في( Web Quest) المعرفية الرحالت استراتيجية فاعلية

 القريات مدينة في الرياضيات تعلم نحو المتوسط

 الصليبي العجيل هالل بنت جمانة. أ
 القريات تعليم إدارة

 التحصــيل، تنمية في المعرفية الرحالت إســتراتيجية فاعلية اســتقصــاء إلى البحث هدف المســتخلص:

 الهدف هذا ولتحقيق القريات، مدينة في الرياضــيات تعلم نحو المتوســط الثالث الصــف طالبات واتجاه

 البحث مواد بتطبيق قامت حيث ي؛التجريب شــــــبه التصــــــميم ذو التجريبي المنهج الباحثة اســــــتخدمت

 محضــرة المتوســط الثالث الصــف الرياضــيات لمادة الطالبة كتاب من الخطية المعادالت وحدة) وأدواته

 على )الرياضـــــيات تعلم نحو االتجاه مقياس التحصـــــيلي، االختبار المعرفية، الرحالت إلســـــتراتيجية وفًقا

 البحث أسفر و وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى اويبالتس مقسمة طالبة( 60) من المكونة البحث عينة

 متوســطي بين( a ≤0.05) مســتوى عند إحصــائية داللة ذات فروق وجود: أهمها النتائج؛ من مجموعةعن 

 التحصــــــيلي لالختبار البعدي القياس في التجريبية والمجموعة الضــــــابطة المجموعة طالبات درجات

 وجود إلى البحث توصــل كما .التجريبية المجموعة طالبات لحلصــا الرياضــيات تعلم نحو االتجاه ومقياس

 تعلم نحو االتجاهات مقياس في ودرجاتهن التحصـــيلي االختبار في الطالبات درجات بين طردية عالقة

ها: أهم ومن المقترحة، واألبحاث التوصــيات ببعض البحث وخرج ،(a ≤0.05) مســتوى عند الرياضــيات مادة

 واالبتدائية المتوســـــطة للمرحلة الرياضـــــيات مادة تدريس في المعرفية تالرحال إســـــتراتيجية توظيف

 في معرفية رحالت تصـــميم، وبه المنادى الذاتي والتعلم والتقصـــي، االكتشـــاف، على الطلبة لتعويد

 بالســــهولة، تتميز دراســــية لوحدات معرفية برحالت االكتفاء وعدم المعقدة، والمجاالت العلمية المواد

 الرحالت اســـــتخدام على الطالبات تدريب، وووســـــطى دنيا تفكير مهارات على اســـــتهادر  في وتعتمد

 توفير، وتعلمهــا كيفيــة من للتطوير مســــــتقباًل  وإعــدادهــا إنتــاجهــا لتســــــتطيع التعلم؛ في المعرفيــة

 وسائل تصميم مهمته مدرسة كل في تقني مدرب بوجود يكتفى حيث كالمدربين، البشرية اإلمكانات

ا ـــدراســــــي؛ العـــام مـــدى على اإللكتروني التعليم جيـــاتإلســــــتراتي وفقـــً ـــة ال  المســــــتجـــدات لمواكب

.سنوي بشكل تعقد بدورات االكتفاء وعدم بأول، أواًل  الحديثة واإلستراتيجيات

 .الرياضيات تعلم نحو االتجاه ,التحصيل تنمية ,المعرفية الرحالت إستراتيجية :المفتاحية الكلمات

 

  



 
 

٥۳ 

 مقرر في المتوسطة المرحلة طالبات لدى التحصيل تنمية في ةالرقمي القصة رواية فاعلية

 الرياضيات

 الجهني عواد منصور صفاء. أ
 المنورة بالمدينة التعليم إدارة

 الجهني سعيد ليلى.  د
 طيبة جامعة

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية رواية القصة الرقمية في تنمية التحصيل لدى  المستخلص:

ل المتوسط في مقرر الرياضيات، واعتمدت المنهج شبه التجريبي، وُطبقت على طالبات الصف األو

( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط بمنطقة المدينة المنورة، ُقسَمت إلى 51عينة تكونت من )

( طالبة، خالل العام 26( طالبة، واألخرى ضابطة مكونة من )25مجموعتين إحداهما تجريبية مكونة من )

هـ. وتمثلت أدوات الدراسة في: أربعة قصص رقمية مروية، واختبار تحصيلي من إعداد 1438-1439

الباحثتين. وقد أظهرت نتائج الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح طالبات المجموعة 

لتجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في ا

التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت 

فات الباحثتان بعدد من التوصيات من أهمها: عقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات ومشرفي ومشر 

الرياضيات في المرحلة المتوسطة، للتدرب على كيفية دمج رواية القصة الرقمية في مقرر الرياضيات 

وإعدادها. وتبني كاًل من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات مقررات الرياضيات في المراحل 

 المختلفة لفكرة إعداد ملحق قصصي رقمي لجميع وحدات المقررات الدراسية.
 الفاعلية، رواية القصة الرقمية، التحصيل، الرياضيات. حية:الكلمات المفتا

  



 
 

٥٤ 

 الرياضيات تدريس في اللفظية الرياضية المسائل تطبيق

 خشيم  بكر هبه. د
 سلطان األمير جامعة

ن ينحصــر تدريس الرياضــيات على تطبيق القوانين الرياضــية أو الخوارزميات، حيث أال يجب  المســتخلص:

ال عند تطبيق هذه المفاهيم لفهم إالمفاهيم الرياضــية وأثرها في حياتنا  لن يســتشــعر الطالب أهمية

وحل مشــكالت الحياة اليومية. الكثير من األعمال البحثية أكدت على ضــرورة تفعيل المســائل الرياضــية 

لدعم فهم واستيعاب المبادئ الرياضية في الصفوف الدراسية،  ةاللفظية التي تشرح مشاكل الحيا

الطلبة للتعامل مع مثل هذه المســـــــائل، ومما ســـــــاهم في ذلك هو تجنب  ةم إيجادحيث لوحظ عد

 أنفسهم تطبيق مثل هذه المسائل في الصف الدراسي.  المعلمين

لى أهم المعوقات التي تواجه الطلبة من حيث تعاملهم واستيعابهم إلى النظر إتهدف الدراسة 

بخصوص ماهية األسباب التي تعيق التطبيق  المعلمينلى وجهه نظر إللمسائل اللفظية، كما نظرت 

حيث أشــارت  ؛في الصــف الدراســي. طبقت الدراســة اســتبيان على إحدى الجامعات الســعودية األهلية

يعتقدون أن صياغة المسألة الرياضية لغويًا والكلمات المستخدمة فيها علمين من الم (٪ 80)النتائج أن 

أن مستوى جوده اللغة عند الطالب  وننه االستبيان يعتقدمن عي (٪90)هي من أهم المعوقات. كما أن 

هو الســـبب األهم. كما أظهرت النتائج معوقات غير أكاديمية مثل الصـــفات الشـــخصـــية للتلميذ )الثقة 

ح ضــلى وقت المحاضــرة خالل اليوم الدراســي، بينما وإباإلضــافة  ،بالنفس واســتشــعار أهمية الرياضــيات(

الســـــتبيان أن عدد الطالب أو مده المحاضـــــرة لم يكن لها تأثير كبير على الذين شـــــاركوا في اعلمون الم

فعالية تطبيق المســــــائل الرياضــــــية اللفظية. ومازالت الدراســــــة قائمه حيث تقوم الباحثة حاليًا بإجراء 

 مقابالت مع بعض أعضاء الهيئة التدريسية لدعم هذه النتائج.

، معوقات تطبيق المسائل اللفظية، أهمية الرياضيات، المسائل الرياضية اللفظية الكلمات المفتاحية:

 .دعم فهم واستيعاب المبادئ الرياضية
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( TI- Nspire) البيانية اآللة استخدام في التدريسية الرياضيات معلمات وممارسات تصورات دراسة

 الثانوية المرحلة في الرياضي التواصل لدعم

 الغامدي عبدالخالق نعبد الرحم فاطمة. أ

 الخرج تعليم رةإدا

اعتمدت هذه الدراسة المنظور االجتماعي لدراسة استخدام التقنية لتعزيز تعليم  المستخلص:

التفاعلي  TI-Navigatorونظام  TI-Nspireالرياضيات. واهتمت الدراسة باستخدام اآللة الحاسبة البيانية 

هي التواصل أحادي االتجاه، لدعم التواصل الرياضي في الفصول الدراسية وتطور أنماطه األربعة و

 التواصل التشاركي، التواصل التأملي، والتواصل التوجهي. 

استقصاء تصورات وممارسات معلمات الرياضيات في المرحلة الثانوية في  هدفت الدراسة إلى

التفاعلي لدعم    TI-navigatorونظام TI-Nspireالمملكة العربية السعودية في استخدام اآللة البيانية 

التواصل الرياضي. حيث أجريت مقابالت مع خمس من معلمات الرياضيات في المرحلة الثانوية بمدينة 

الخرج لتأمل وتحليل ممارساتهن التعليمية في تدريس الرياضيات باستخدام هذه التقنية وفق المحاور 

ات الطالبات خبر  التالية: خلق سياقات متنوعة للتواصل، تطور لغة التواصل الرياضي، تقدير ودمج

المعرفية في عمليات التعلم، زيادة اندماج الطالبات في مواقف التعلم التعاوني. وأظهرت نتائج 

الدراسة أن المعلمات يركزن جل اهتمامهن على نوعين من التواصل الرياضي هما األحادي االتجاه 

تطبيق المتنوعة والتشاركي. حيث تستخدم المعلمات خاصية التمثيالت المتعددة ودمج صفحات ال

لزيادة تفاعل الطالبات في التعبير عن األفكار الرياضية ومشاركة التفكير لتحقيق  TI-Nspireلآللة البيانية 

فهم مشترك للمفاهيم، اكتشاف العالقات الرياضية، التبرير، التعميم، وإجراء العمليات الرياضية. كما 

التوجهي لم تحظيا باهتمام المعلمات وقد يعود تشير النتائج إلى أن التواصل الـتأملي والتواصل 

السبب إلى قلة وعي المعلمات المعرفي بهذين النمطين من التواصل إذ تستخدم المعلمات اإلمكانات 

في زيادة فرص التفاعل االجتماعي واستخدام  TI-Navigatorونظام  TI-Nspireالمتنوعة لآللة البيانية 

هذا السياق االجتماعي لتعزيز تواصل الطالبات مع المحتوى اللغة الرياضية ولكن لم يستخدمن 

الرياضي بالشكل الذي ينمي فيهن االستقاللية في التعلم. حيث لم تعمد المعلمات إلى تطوير 

مهارات الطالبات في تطويع اإلمكانات المتعددة لهذه التقنية للمتطلبات المتنوعة ألداء المهام 

اضية وتقييم األفكار لتحقيق المستويات العليا من التواصل الرياضي. الرياضية أو لتطوير الحجج الري

وتوصي الدراسة بأهمية بناء سلسلة من برامج التطوير المهني لمعلمات الرياضيات لتحقيق األهداف 

التالية: تطور أنماط التواصل الرياضي خالل مراحل التعليم العام، تمييز سياقات التعلم المختلفة التي 

 كل مقرر دراسي، استخدام التقنية كأداة بناء للمحتوى المعرفي. يقدمها 

 التفاعلي، التواصل الرياضي.   TI-Navigator، نظام TI-Nspire: اآللة الحاسبة البيانية الكلمات المفتاحية
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 مادة في المتوسط األول الصف طالب تحصيل على لإلتقان التعلم استراتيجية استخدام أثر

 الرياضيات

 السنيدي حمود بن مبارك بن انسليم.د
 القصيم تعليم إدارة 

 الحسين سعد بن محمد بن أحمد. د.أ
 سعود بن محمد اإلمام جامعة

 استخدام على القائم التعلم أثر ما: التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تلخصت المستخلص:

 األول الصف طالب لدى ياضياتالر مادة في الدراسي التحصيل تنمية في لإلتقان التعلم استراتيجية

 بلوم مستويات من( والتركيب والتحليل، والتطبيق، والفهم، التذكر،) مستويات عند المتوسط

 المجموعات تصميم على والقائم التجريبي، شبه المنهج الدراسة هذه في الباحث واستخدم المعرفية؟

 تم حيث المتوسط، األول الصف طالب من طالباً ( 50) من الدراسة عينة وتكونت والضابطة، التجريبية

 باستخدام الضابطة والمجموعة لإلتقان، التعلم استراتيجية باستخدام التجريبية المجموعة تدريس

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود: منها النتائج، من عدد إلى الدراسة وتوصلت. المعتادة الطريقة

 والتطبيق، والفهم، التذكر،) مستويات عند الضابطةو التجريبية المجموعتين بين فأقل( 0.01) مستوى

 استخدام تأثير يبين مما التجريبية؛ المجموعة لصالح المعرفية بلوم مستويات من( والتركيب والتحليل،

 عند الرياضيات مادة في المتوسط األول الصف طالب تحصيل على لإلتقان التعلم استراتيجية

 وُختمت. المعرفية بلوم مستويات من( والتركيب والتحليل، ،والتطبيق والفهم، التذكر،) مستويات

 استراتيجية استخدام لتفعيل إجراءات من يلزم ما اتخاذ: منها والمقترحات، التوصيات من بعدد الدراسة

 وإرشاد وتوجيه. المتوسطة بالمرحلة األول الصف طالب لتدريس الرياضيات مادة في لإلتقان التعلم

 عن دراسة وإجراء. الرياضيات مادة في لإلتقان التعلم استراتيجية استخدام رورةبض الرياضيات معلمي

 للمراحل الرياضيات مقرر في الدراسي التحصيل في لإلتقان التعلم استراتيجية باستخدام التدريس أثر

 استراتيجية استخدام أهمية نحو الرياضيات معلمي اتجاهات لمعرفة دراسة وإجراء. المختلفة األخرى

 التعلم لتدريس الرياضيات مادة معلم كفاية مدى عن دراسة وإجراء. التدريس في لإلتقان التعلم

 تحصيل على وأثره لإلتقان التعلم استراتيجية على قائم تدريبي برنامج بناء أثر عن دراسة وإجراء. لإلتقان

 .الرياضيات مقرر في الطالب

 الرياضيات. التحصيل، لإلتقان، التعلم :المفتاحية الكلمات
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 المدمج التعلم معايير ضوء في اإللكترونية السعودية بالجامعة الرياضيات مقرر تعليم تقويم

 السبيعي هياف محمد سلطان. أ
 الطائف تعليم إدارة

 وتحسين مستوى رفع إلى السعودية العربية المملكة في التعليمي المجتمع : يسعىالمستخلص

 الجامعة في( Blended learning) المدمج التعلم تطبيق هذا على الدالئل أبرز ومن التعليم، جودة

 مقرر تعليم تقويم إلى تهدف حيث التوجه، لهذا امتداداً  الدراسة هذه وجاءت اإللكترونية، السعودية

 المنهج الباحث واستخدم المدمج، التعلم معايير ضوء في اإللكترونية السعودية بالجامعة الرياضيات

 بالجامعة الرياضيات مقرر تعليم جودة لقياس استبانة إعداد تم حيث لدراسة،ا هذه في الوصفي

 معيارًا،( 26) من تألفت الطالب، نظر وجهة من المدمج التعلم معايير ضوء في اإللكترونية السعودية

. معياراً ( 28) من تألفت فيها، الرياضيات تدريس هيئة أعضاء تواجه التي المعوقات لقياس واستبانة

 مقرر طالب لدى المدمج التعلم لتطبيق الالزمة التكنولوجية المهارات توافر إلى الدراسة صلتوتو

 إلى ذلك ويشير ،(2.75) حسابي ومتوسط كبيرة، بدرجة اإللكترونية السعودية بالجامعة الرياضيات

 مصادرال وجودة. الرياضيات مقرر طالب لدى التكنولوجية المهارات بتنمية الجامعة إدارة اهتمام

 نظر وجهة من اإللكترونية السعودية بالجامعة الرياضيات مقرر تعليم في المستخدمة اإللكترونية

 المصادر جودة مستوى برفع الجامعة إدارة اهتمام إلى يشير مما ،(2.42) حسابي بمتوسط الطالب،

 عن الطالب رضا إلى إضافة. المدمج التعلم وتطبيق الرياضيات تعليم في تستخدم التي اإللكترونية

 أعضاء أن اتضح كما(. 2.34) حسابي ومتوسط اإللكترونية، السعودية بالجامعة الرياضيات مقرر تعليم

 التعلم استخدام عند معوقات وجود على موافقون اإللكترونية السعودية بالجامعة التدريس هيئة

 تتعلق التي المعوقات: برزهاأ وكان ،(2.74) حسابي بمتوسط المشتركة السنة رياضيات مقرر في المدمج

 كما(. 2.80) حسابي بمتوسط المالية، المعوقات تليها ،(2.84) حسابي بمتوسط التعليمي، بالمحتوي

 (.3.94) حسابي بمتوسط التجهيزية بالموارد العالقة ذات المدمج التعلم تطبيق معوقات جاءت

 الجامعة المدمج، التعلم معوقات ،التعليمية العملية المدمج، التعلم جودة :المفتاحية الكلمات

 .اإللكترونية
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 العربية المملكة رؤية متطلبات ضوء في ومعلماتها الرياضيات لمعلمي التدريسية الممارسات

 نظرهم وجهة من 2030 السعودية

 التمران سعد بن عمر. أ
 األفالج تعليم إدارة 

 خليل بن الحسين بن إبراهيم. أ
 صبيا تعليم إدارة

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات المستخلص: 

واستخدم  ,من وجهة نظرهم 2030ومعلماتها في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 

إذ استخدم المنهج الكمي من خالل األسلوب الوصفي  ,المنهج المختلط في تحقيق هذا الهدف

لنوعي. ولتحقيق هدفها أعد  الباحثان قائمة للممارسات التدريسية وفقًا المسحي إضافة للمنهج ا

واستخدمت  ,( ممارسة تدريسية28التي تكونت من ) 2030لمحاور رؤية المملكة العربية السعودية 

( معلًما ومعلمة. وتوصلت الدراسة إلى 83االستبانة والمقابلة أداتين للدراسة، وبلغ أفراد عينتها )

أبرزها: أن مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات ومعلماتها في  ,النتائجمجموعة من 

بينما مستوى الممارسات  ,(%69( بمستوى أداء )أحيانًا( وبنسبة )3( من )2.0588محور)مجتمع حيوي( هو )

أداء ( بمستوى 3( من )2.0990التدريسية لمعلمي الرياضيات ومعلماتها في محور )اقتصاد مزدهر( هو )

بينما مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات ومعلماتها في محور  ,(%70)أحيانًا( وبنسبة )

(. كما توصلت الدراسة أيضًا إلى %77( بمستوى أداء )دائمًا( وبنسبة )3( من )2.3132)وطن طموح( هو)

سات التدريسية بين ( في مستوى الممار 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ,معلمي الرياضيات ومعلماتها تعزى لمتغير الخبرة التدريسية

( في مستوى الممارسات التدريسية بين معلمي الرياضيات ومعلماتها تعزى 0.05عند مستوى داللة )

رياضيات ومعلماتها في ضوء لمتغير الجنس. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتدريب معلمي ال

واالستفادة من قائمة الممارسات التدريسية التي أعدها  ,2030متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 

الباحثان في ضوء الرؤية عند عقد البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات ومعلماتها.

 2030معلمي ومعلمات، الرياضيات، رؤية  الكلمات المفتاحية:
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ية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الكيمياء لطالبات الصف األول فاعل

 الثانوي

 عبير علي الحارثيأ. 

 زارة التعليمو

 العريني نعبد الرحمد: حنان 

 جامعة االمام محمد بن سعود
صيل الدراسي هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التح: المستخلص

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج  ,بمقرر الكيمياء لطالبات الصف األول الثانوي 

وأعدت الباحثة اختبار تحصيلي في الكيمياء وفًقا لمستويات  ,التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي 

 Trends of theبيعية العمليات العقلية في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم الط
International Mathematics and Science Studies (TIMSS ،؛ ممثلة في مجاالت المعرفة، والتطبيق)

وتم  ,مؤشرا قويا الكتساب الطالب المعارف والمهارات المطلوبة بفعاليةواالستدالل، والتي تعطي 

طالبة  30لى عينة استطالعيه عددها التأكد من صدقه بعرضه على عدد من المحكمين وثباته بتطبيقه ع

( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بالمدرسة 60وطبقت الدراسة على عينة عشوائية تكونت من )

الثانوية الرابعة عشرة بمدينة الرياض، تم تقسيمهن إلى مجموعتين؛ المجموعة التجريبية والمجموعة 

تم حساب  ,تطبيق أداة الدراسة قبليا وبعديا واجراء التجربة وبعد  ,( طالبة 30الضابطة بلغ عدد كل منهما )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت(، وحساب حجم األثر لمعرفة تأثير المعالجة 

وأسفرت نتائج  الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  ,التجريبية للفروق بين المجمعتين التجريبية والضابطة 

ين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة إحصائية ب

مما يعني تفوق المجموعة التجريبية حيث كانت  ,التجريبية عند مستوى المعرفة والتطبيق واالستدالل

يل الدراسي وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بتنمية التحص  ,الفاعلية مرتفعة  للمستويات الثالثة

في تدريس العلوم عامة، والكيمياء خاصة، وإجراء دراسات مماثلة للتعرف على أثر استراتيجية البيت 

 الدائري على التحصيل الدراسي في مقررات أخرى.

 .TIMSSاختبار  -مقرر الكيمياء –التحصيل الدراسي  –البيت الدائري  الكلمات المفتاحية:
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 العلمية الدوريات بعض في المنشورة السعودية العربية المملكةب العلوم تعليم بحوث توجهات

 العربية

 طحالوي حارث إبراهيم نجوى. أ
 ينبع تعليم إدارة

 السعودية العربية بالمملكة العلوم تعليم بحوث توجهات إلى للتعرف البحث هدف :المستخلص

ع(. م2014-م2010)الفترة خالل العربية العلمية الدوريات في المنشورة  تحليل بأسلوب الوصفي المنهج واُتب 

 من تكونت تحليل بطاقة باستخدام وخصائصها سماتها أبرز ورصد البحوث واقع لتشخيص المحتوى

 المجلد، النشر، تاريخ الدورية، اسم العنوان، الترميز،: وهي للبحث العامة البيانات تضمن األول: محورين

 المنهج، العام، الهدف: وهي التحليل ووحدات فئات فتضمن الثاني أما. التحليل تاريخ العدد، الجزء،

 األداة صدق من التحقق وتم. الدراسي والمنهج المرحلة األدوات، والمستقلة، التابعة المتغيرات العينة،

 ثباتها من التحقق وتم. صياغتها وسالمة عباراتها مالئمة من للتأكد محكمين مجموعة على بعرضها

 لثالث أسبوعين زمني وبفارق بحًثا،( 20)من  مكونة بسيطة عشوائية لعينة الزمن فباختال التحليل بإعادة

 الثانية والمحاولتين 931.0 والثانية األولى المحاولتين بين الثبات معامل قيمة وبلغت متتالية، مرات

 لتباينا واسعة هادفة عينة على األداة وُطبقت. تام ثبات عن تعبر مرتفعة قيم وهي ،956.0 والثالثة

 لقياس هدفت العلوم تعليم بحوث من %2.57 أن النتائج وبينت. دورية( 22) في منشوًرا بحًثا( 145) شملت

 والتوثيق للسرد منها أي يهدف ولم التدريسية، والطرائق واالستراتيجيات النماذج فاعلية أو أثر

 واالستراتيجيات الطرائقو الديموغرافية الخصائص وظهرت. التربوية والمشكالت للظواهر التاريخي

 التفكير ومهارات وأنماط العلمي التحصيل وجاء تكراًرا، المستقلة المتغيرات كأكثر التدريسية والنماذج

 التجريبي، شبه المنهج استخدمت البحوث من %2.35 أن النتائج وأظهرت. تكراًرا التابعة المتغيرات كأكثر

 تكراًرا العينات أفراد أكثر المتعلمون وكان ،%9.37 سبةبن البسيطة العشوائية العينات استخدام وغلب

 المتوسطة المرحلة وكانت. %8.64 بنسبة استخداًما األدوات كأكثر االختبارات وظهرت ،%2.57 بواقع

 بواقع بحًثا الدراسية المناهج أكثر العلوم منهج ويعد ،%8.33 بواقع بالبحث المقصودة المراحل أكثر

 المناهج وتنويع البحثية، المشكالت الشتقاق المختلفة المصادر من باالستفادة البحث وأوصى.  6.58%

 األدوات استخدام وتنويع المبحوثة، للموضوعات مناسبتها ومراعاة التجريبية والتصميمات العلمية

 كمًيا التربوية والظواهر للمتغيرات المختلفة الجوانب على للتعرف بينها الدمج على والعمل البحثية

 . يفًياوك

 بحثية. توجهات العلوم، تعليم :المفتاحية الكلمات

  



 
 

٦۱ 

 اإلبداعي والحل المعرفة عمق على وأثره العلوم لتدريس المتمايز التعليم على قائم مقترح أنموذج

 االبتدائي السادس الصف طالب لدى للمشكالت

 الشدي محمد بن ناصر بن محمد. أ
 الخرج تعليم إدارة

 لتدريس يزالمتما التعليم على قائم مقترح أنموذج فعالية تعرف إلى البحث هذا هدف المستخلص:

 االبتدائي، السادس الصف طالب لدى للمشكالت اإلبداعي والحل المعرفة عمق على وأثره العلوم

 ذات والدراسات األدبيات وتحليل وصف عند الوصفي المنهج على الباحث اعتمد الهدف هذا ولتحقيق

 وهو التجريبي؛ بهش المنهج تصميمات أحد استخدام تم كما. وأدواته ومواده البحث بمتغيرات العالقة

 ضابطة، واألخرى تجريبية إحداهما: لمجموعتين البعدي – القبلي القياس بتصميم المعروف التصميم

 درسوا ؛( تجريبية مجموعة) مروان بن عبدالملك مدرسة في طالباً ( 25) من العشوائية البحث عينة وتكونت

 واألخرى المتمايز، التعليم على القائم حالمقتر األنموذج باستخدام "ومواردها البيئية األنظمة" وحدة

 بالطريقة ذاتها الوحدة درسوا( ضابطة مجموعة) شعبة بن المغيرة مدرسة من طالباً ( 25) بلغت ضابطة

 تعليم إدارة في الحكومية بالمدارس يدرسون الذين االبتدائي السادس الصف طالب بين من المعتادة؛

 والمتمثلة البحث أدوات تطبيق وتم. هـ1438/1439 الدراسي مالعا من األول الدراسي الفصل في الخرج

 عن البحث نتائج وكشفت. المجموعتين على للمشكالت االبداعي والحل المعرفة، عمق اختباري في

 التجريبية، المجموعة طالب درجات متوسطي بين( 0,05) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود

 تطبيق االستدعاء،) المعرفة عمق الختباري البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة طالب ودرجات

 إيجاد المشكلة، فهم) للمشكالت االبداعي الحل ومهارات ،(االستراتيجي التفكير والمهارات، المفاهيم

 مجموعة البحث قدم النتائج هذه ضوء وفي التجريبي، المجموعة طالب لصالح( للحل التحضير األفكار،

 التعليم على القائم العلوم لتدريس المقترح األنموذج تبني: أهمها من قترحاتوالم التوصيات من

 وتنمية المعرفي العمق مستوى لرفع واستخدامه التعلم، على المساعدة النماذج كأحد المتمايز

 بالمرحلة العلوم لمعلمي مكثفة تدريبية دورات وعقد التالميذ، لدى للمشكالت اإلبداعي الحل مهارات

 خبراء ومشاركة العلوم، تدريس في المتمايز التعليم على قائمة نماذج على لتدريبهم وذلك ئيةاالبتدا

 وتقويمها، العلوم مناهج تخطيط عملية في المتمايز بالتعليم المهتمين العلوم تدريس وطرق المناهج

 المناهج لخال من التالميذ لدى للمشكالت اإلبداعي الحل مهارات و المعرفي العمق مستويات وتنمية

 .عليها المعلمين وتدريب الدراسية

  



 
 

٦۲ 

 المرحلة لطالبات العلوم نحو االتجاهات تنمية في التعليمية اليوتيوب مقاطع استخدام فاعلية

 االبتدائية

 الشراري عايد بن سويلم بنت بشرى. أ
 الشمالية بالحدود التعليم إدارة

قاطع اليوتيوب التعليمية في تنمية هدف هذا البحث إلى قياس فاعلية استخدام م المستخلص:

االتجاهات نحو العلوم لطالبات المرحلة االبتدائية، وقامت الباحثة بصياغة الفرض اإلحصائي لهذا البحث 

( بين متوسطي درجات طالبات مجموعة 0.01والذي ينص على: أنه يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى )

 االتجاهات نحو العلوم لصالح التطبيق البعدي. البحث في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بالفيديوهات التعليمية المناسبة لمقرر 

العلوم؛ الستخدامها أثناء عملية التدريس، والتأكد من مالئمتها للعرض، كما قامت بإعداد أداة الدراسة 

( طالبة، يشكلن جميع طالبات 30وم. وتكونت عينة الدراسة من )وهي مقياس االتجاهات نحو مادة العل

الصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي في المدرسة. وتم تطبيق أداة القياس على العينة قبل 

( لعينتين (t-testوبعد استخدام مقاطع اليوتيوب التعليمية في التدريس. كما تم استخدام اختبار 

 بين التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاه على مجموعة البحث. مرتبطتين، وذلك للمقارنة

( بين متوسطي درجات طالبات 0,01وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) 

مجموعة البحث في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات لصالح التطبيق البعدي، حيث بلغ 

(، 29.4(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لالختبار البعدي )15.6ختبار القبلي )المتوسط الحسابي الكلي لال

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوردت ( وهي قيمة دالة إحصائًيا. 29وبلغت قيمة ت )

أهمها: ضرورة االهتمام باستخدام مقاطع الفيديو التعليمية في تدريس  الباحثة عدًدا من التوصيات

استخدام جميع األساليب اإلشرافية من ت العلوم في المراحل الدراسة المختلفة. والتأكيد على مقررا

قبل المشرفات التربويات وقائدات المدارس لتشجيع المعلمات على استخدام مقاطع الفيديو 

توفير المتطلبات الالزمة من تنظيم مدرسي وإمكانات مادية و التعليمية في تدريس مقررات العلوم.

مقاطع الفيديو التعليمية في تدريس مقررات العلوم في المراحل الدراسة لتسهيل استخدام 

 المختلفة.

  



 
 

٦۳ 

 مهارات لتنمية  TIMSS 2015 الدولية التوجهات دراسة متطلبات على قائم مقترح تدريبي برنامج

 االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمات لدى الفعال التدريس

 الدوسري مالقنا سعيد علي أمل. أ
 الدواسر وادي تعليم إدارة 

هدف البحث إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على متطلبات دراسة التوجهات الدولية  المستخلص:

لتنمية مهارات التدريس الفعال لدى  معلمات الرياضيات بالمرحلة   2015TIMSSللرياضيات والعلوم 

باستخدام المنهج الوصفي المسحي؛ وذلك لتحديد  االبتدائية، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة

 TIMSSقائمة بمهارات التدريس الفعال الالزمة لمعلمات رياضيات المرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات 

  2015TIMSS ، ثم إعداد بطاقة مالحظة مستوى أداء مهارات التدريس الفعال في ضوء متطلبات2015

( مهارة 20( مهارة في التخطيط، و)15الث مجاالت على النحو اآلتي: )( مهارة وموزعة على ث47مكونة من )

( معلمة رياضيات 26( مهارة في التقويم، حيث ُطبقت على عينة قصدية بلغ عددها )12في التنفيذ، و)

ه، 1438/1439بإدارة تعليم وادي الدواسر، وتمت مالحظتهن في الفصل الدراسي الثاني من العام 

االحتياجات التدريبية لهن، وقد أسفرت نتائج البحث عن تحديد مستوى بهدف تحديد مستوى 

االحتياجات التدريبية لمعلمات رياضيات المرحلة االبتدائية لمهارات التدريس الفعال في ضوء متطلبات 

2015TIMSS ( في مجال التنفيذ، 91,2( في مجال التخطيط، و)03,3، والذي بلغ متوسطه الحسابي )

(، وفي ضوء النتائج السابقة، واالطار النظري 00,3ال التقويم، وبمتوسط حسابي عام بلغ )( في مج15,3و)

للبحث وما تضمنه من بحوث ودراسات سابقة، تم بناء البرنامج التدريبي المقترح، ثم تقديم بعض 

 التوصيات والمقترحات.

  



 
 

٦٤ 

 االبتدائية للمرحلة العلوم مقرر في الدراسي التحصيل تنمية في المتمايز التعليم استراتيجيةأثر

 نجدي علي بن أحمد بنت ايمان. أ
 بالجبيل التعليم مكتب

 الغامدي  خلف بنت أماني. د
 فيصل نعبد الرحم اإلمام جامعة

 التحصيل تنمية على المتمايز التعليم استراتيجية استخدام أثر قياس إلى الدراسة هدفت المستخلص:

 مدينة في هـ1438 -1437 الدراسي للعام العلوم مقرر في دائياالبت الخامس الصف لطالبات الدراسي

 إلى تقسيمهن تم طالبة( 118) من مكونة عينة على التجريبي شبه المنهج استخدام تم حيث الجبيل،

 منفصلتين، مدرستين في مجموعة في طالبة( 30) من تكونتا تجريبيتان مجموعتان مجموعات، أربع

 أدوات وشملت منفصلتين، مدرستين في مجموعة كل في طالبة( 29) من تكونتا ضابطتان ومجموعتان

 األداة وثبات صدق من التأكد وبعد( والتطبيق والفهم، التذكر،) مستويات عند تحصيلياً  اختباراً  الدراسة

 التجريبيتان المجموعتان ودرست المجموعات، تكافؤ من للتأكد الدراسة؛ مجموعات على قبلًيا طبقت

 وفق المتمايز التعليم في تدريبًيا برنامًجا تلقين معلمات قبل من المتمايز التعليم راتيجيةاست باستخدام

 قبل من التقليدية بالطريقة الضابطتان المجموعتان درست حين في الباحثة، قبل من المعد الدليل

 ومعالجتها بياناتال جمع تم بعدًيا األداة تطبيق وبعد المتمايز، التعليم حول تدريًبا يتلقين لم معلمات

 المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج أسفرت وقد إحصائًيا،

 والفهم، التذكر، مستوى عند التحصيلي لالختبار البعدي القياس في والضابطـتـين التجريبيـتين،

 فعالية النتائج أثبتت كما ن،التجريبـيـتـي المجموعتـين لصالح ككل التحصيلي واالختبار والتطبيق،

 : أهمها التوصيات من بمجموعة  الدراسة وأوصت العلوم، تدريس في المتمايز التعليم استراتيجية

 تناسب المطورة المناهج لكون العلوم؛ مناهج تدريس في المتمايز التعليم استراتيجيات اعتماد أهمية

 االختالفات جوانب تراعي عملية وتطبيقات عة،متنو أنشطة على الحتوائها المتمايز؛ التعليم تطبيق

 تدريب ضرورة .المعلمة وإشراف توجيه تحت للمعرفة بأنفسهن التوصل على وتساعدهن الطالبات، بين

 تراعي التي بالطريقة التعليمية األنشطة وتصميم المتمايز، للتعليم الصحيح التوظيف على المعلمات

 .علمهنت وأنماط الطالبات، وخصائص احتياجات،

  



 
 

٦٥ 

 الرياض بمدينة االبتدائي السادس للصف الرياضيات مقرر تدريس في المستمر التقويم تطبيق واقع

 الحربي ربيعان بن سليمان بن ناصر. د
 القصيم تعليم إدارة

 اللزام محمد بن إبراهيم. د
 سعود بن محمد اإلمام جامعة

 االبتدائي،ياضيات للصف السادس تحقق أهداف التقويم المستمر في تدريس مقرر الر المستخلص:

والتعرف على مدى استخدام معلمي الرياضيات ألدوات التقويم المستمر ووعيهم بأسسه في 

والمقارنة بين  الرياضيات،وتحديد المعوقات التي تواجه المعلمين في تدريس  االبتدائية،المرحلة 

 تطبيق التقويم المستمر في المدارس الحكومية واألهلية.

 محاور،عبارًة موزعًة على خمسة  (44)وتكونت من أربٍع وأربعيَن  المالحظة،أداة البحث بطاقة  وكانت

مدرسًة  (35)وتكونت عينة البحث من خمس وثالثين  المسحي،واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

 حثل البضوء الخطوات السابقة توص وفي مدرسًة ابتدائيًة أهلية. (11)وإحدى عشرة  حكوميًة،ابتدائيًة 

 إلى عدد من النتائج من أهمها:

 أن أفراد عينة البحث من معلمي الرياضيات للصف السادس االبتدائي يطبقون معايير وأهداف

 التقويم المستمر بدرجة متوسطة.
 أفراد عينة البحث من معلمي الرياضيات للصف السادس االبتدائي يطبقون أدوات التقويم

 المستمر بدرجة متوسطة.

 عينة البحث يطبقون بدرجة كبيرة جًدا اثنتين من أدوات التقويم المستمر تتمثل في: أفراد

 ويستخدم االختبارات الشفهية. الصفية،يستخدم أسلوب التمارين 

 أن أفراد عينة البحث من معلمي الرياضيات للصف السادس االبتدائي يطبقون أسس تقويم

 المرحلة االبتدائية بدرجة كبيرة.
 م المرحلة االبتدائية تتمثل البحث يطبقون بدرجة كبيرة جًدا واحدة من أسس تقويأفراد عينة

 يركز على إكساب المهارات والمعارف األساسية لمقرر الرياضيات. في:

 هناك معوقات تواجه معلم الرياضيات للصف السادس االبتدائي في تطبيق التقويم المستمر

 بدرجة متوسطة.
فأقل بين المدارس الحكومية واألهلية في  0.01ية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائ

تدريس مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي حول )المعوقات التي تواجه معلم الرياضيات 

 .للصف السادس االبتدائي في تطبيق التقويم المستمر( لصالح المدارس الحكومية



 
 

٦٦ 

  الثانوية المرحلة طالبات لدى لدراسيا التحصيل تنمية في النقالة اإللكترونية التطبيقات فاعلية

 البحر ينبع بمدينة الرياضيات لمنهج

 الرفاعي عتيق مريم. أ باجنيد، مسعود تغريد. أ
 ينبع تعليم إدارة

 في عليها االعتماد يمكن التي النقالة اإللكترونية التطبيقات تحديد إلى هدف البحث المستخلص:

 اإللكترونية التطبيقات لتوظيف المقترح النموذج وتحديد ،الرياضيات لمقرر المعرفي التحصيل تنمية

 تم البحث أهداف ولتحقيق. فاعليته من والتحقق الرياضيات لمقرر المعرفي التحصيل تنمية في

 اإللكترونية التطبيقات) المستقل المتغير فاعلية لمعرفة وذلك التجريبي، شبه المنهج استخدام

 معرفي تحصيل اختبار في البحث داة وتمثلت(. الدراسي التحصيل تنمية) التابع المتغير على( النقالة

 المدرسة من( علمي) الثاني الصف طالبات من طالبة 60 من البحث عينة وتكونت. الرياضية في المعادالت

 في ًعشوائيا توزيعها وتم قصدية، بطريقة العينة اختيرت البحر، ينبع بمدينة الخامسة الثانوية

 تستخدم ضابطة واألخرى النقالة، اإللكترونية التطبيقات تستخدم تجريبية داهماإح مجموعتين؛

 ذات فروق وجود البحث نتائج أوضحت وقد. طالبة( 30) من مجموعة كل تكونت وقد التقليدية، الطريقة

 والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين( = =  0.05) مستوى عند إحصائيةداللة

 ككل واالختبار  الفهم ومستوى التذكر مستوى عند الدراسي التحصيل الختبار البعدي لتطبيقا في

 النقالة اإللكترونية التطبيقات استخدام تأثير حجم أن النتائج أوضحت كما. التجريبية المجموعة لصالح

 لتطبيقاتا استخدام فاعلية يؤكد مما ككل، واالختبار والفهم التذكر مستوى على  ًكبيرا كان

 .الرياضيات في المعرفي التحصيل تنمية في النقالة اإللكترونية

 المرحلة لطلبة الرياضيات مناهج تعليم في النقالة اإللكترونية التطبيقات  بتوظيف الباحثتان وأوصت

 النقالة اإللكترونية التطبيقات استخدام لتفعيل الالزمة التحتية البنية توفير إلي إضافةالثانوية،

 تنمية في اإلعالم وسائل من واالستفادة. التعليمية العملية في الحديثة االستراتيجيات كإحدى

 وتوظيفها وإمكاناتها، النقالة اإللكترونية التطبيقات استثمار بأهمية المجتمع فئات جميع لدى الوعي

 .التعليمية العملية في



 
 

٦۷ 

على  المفاهيم وتكوين اهيميالمف االستيعاب إلى مستند  مقترح نموذج استخدام فاعلية

 ينبع بمدينة متوسط الثاني الصف طالبات لدى الرياضيات مادة في التحصيل

 العتيبي قايل أسماء. أ بخيت، فراج عبير. أ
 ينبع تعليم إدارة

تعرف فاعلية استخدام نموذج مقترح مستند إلى االستيعاب إلى البحث هدف المستخلص: 

الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني مادة في  الدراسي التحصيل فيالمفاهيمي وتكوين المفاهيم 

تصميم المجموعتين التجريبية م المنهج شبه التجريبي ااستخدتم البحث،  هدفولتحقيق ؛ متوسط

عشرة أسئلة من نوع تكون من اختبار تحصيلي عبارة عن  هيو ،وأعدت الباحثتان أداة البحث والضابطة.

يقه قبليًا وبعديًا بعد التحقق من صدقه وثباته، وحساب معامالت الصعوبة تم تطباالختيار من متعدد 

من طالبات الصف الثاني المتوسط  في المتوسطة  ( طالبة50تكونت عينة الدراسة من )و. والتمييز

إحداهما بطريقة قصدية، وتم تقسيمها إلى مجموعتين  رها، تم اختياالرابعة للبنات بمحافظة ينبع

 المفاهيمي االستيعاب ( طالبة درست باستخدام النموذج المقترح المستند إلى25من ) تجريبية تكونت

.درست بالطريقة التقليدية( طالبة 25)األخرى ضابطة تكونت من والمفاهيم،  وتكوين

على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين وقد دل ت نتائج البحث 

 بطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح طالبات المجموعة التجريبية.التجريبية والضا

وهي تدل على  (، 0.148حجم األثر للمعالجة التجريبية على درجات التطبيق البعدي )وقد بلغت قيمة 

إلى االستيعاب  مستندالمقترح  النموذج الستخدام ر، مما يعني وجود فاعلية الحجم أثر كبي وجود 

في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثاني الدراسي التحصيل  فياهيمي وتكوين المفاهيم المف

معلمي الرياضيات وتشجيعهم لتوظيف  الباحثتان بتأهيل تأوصفي ضوء نتائج البحث و . متوسط

، مستند إلى االستيعاب المفاهيمي وتكوين المفاهيم في تدريسهمالمقترح النموذج الاستخدام 

مقترح في تدريس موضوعات أخرى من النموذج السع في إجراء الدراسات حول استخدام تشجيع التوو

 .مادة الرياضيات

 

  



 
 

٦۸ 

 المرحلة الثانوية طالبات لدى الرياضيات في بليكرز اإللكتروني التقييم نظام استخدام فاعلية

 ينبع بمدينة

 حموه محمد طارق نهى. أ
 ينبع تعليم إدارة

لتعرف على فاعلية استخدام نظام التقييم اإللكتروني بليكرز في اإلى البحث هدف  المستخلص:

الكشف ، والرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة ينبعالتقوم البنائي والتقويم الختامي في  

ا إذا كانت هناك  ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية فروق عم 

 ستخدام نظام التقييم اإللكتروني بليكرز.تعزى ال ويم البنائئ والتقويم الختاميفي التقوالضابطة 

أداة البحث وهي اختبار  ةالباحث تأعدو م المنهج شبه التجريبي،ااستخدتم ولتحقيق أهداف البحث 

في التقويم استخدام فقرات االختبار التحصيلي تم وقد  .( درجة40) لهالدرجة العظمى كانت  حصيلي،ت

، وتم بنائي أثناء تدريس وحدة كثيرات الحدود ودوالها من مقرر الرياضيات للصف الثاني الثانويال

( طالبة من طالبات الصف 50وقد تكونت عينة الدراسة من ) .استخدام االختبار ككل في التقويم الختامي

بطريقة ها تم اختيار ، هـ 1440 /1439الثاني الثانوي في الثانوية األولى للبنات بمدينة ينبع للعام الدراسي

( طالبة 25تكونت  المجموعة التجريبية من )قصدية، وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، 

تم  ( طالبة25)من لمجموعة الضابطة ، وتكونت انظام التقييم اإللكتروني بليكرزتم تقييمهن باستخدام 

 عند مستوىى وجود فروق ذات دالل ة إحصائية وقد دل ت نتائج البحث علتقييمهن بالطريقة المعتادة. 

(α  =0.05 ) القياس البعدي للتقويم في المجموعتين التجريبية والضابطة طالبات درجات متوسطي بين

البنائي والتقويم الختامي في مقرر الرياضيات للصف الثاني الثانوي لصالح طالبات المجموعة 

لرياضيات على ضرورة اعتماد أساليب التقويم اإللكتروني بتشجيع معلمات ا ةالباحث توأوص. التجريبية

في مقرر الرياضيات بالمرحلة الثانوية، ومنها نظام التقييم االلكتروني بليكرز لما له من فوائد تثري 

العملية التعليمية. وإدراج التقييم اإللكتروني في كافة أساليب التقويم البنائي والختامي في مقرر 

 ة الثانوية.الرياضيات للمرحل

  



 
 

٦۹ 

 "مقترح أنموذج"  الرياضية المشكالت وحل الدراسي التحصيل لتنمية أوزبل نظرية توظيف

  خليل إبراهيم الحسين إبراهيم.  أ هاشمي، محمد عيسى بن عبدالحميد. أ
 صبيا تعليم إدارة 

أثره  هدفت الدراسة إلى تصميم نموذج تدريسي مقترح قائم على نظرية أوزبل، وقياس المستخلص:

واتبعت الدراسة المنهج شبه في تنمية التحصيل الدراسي، وحل المشكالت الرياضية الحياتية،

التجريبي تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة. وتمثلت أداة الدراسة في اختبارين أحدهما 

الصف الرابع تحصيلي واآلخر لحل المشكالت الرياضية الحياتية. وتكونت عينة الدراسة من جميع تالميذ 

االبتدائي في مدرسة ابن القيم االبتدائية بمحافظة الدرب التابعة إلدارة تعليم صبيا، للعام الدراسي 

إحداهما تجريبية  ؛؛ تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتينتلميذًا ( 44هـ، والبالغ عددهم )1439/1440

األخرى ضابطة درست الموضوعات نموذج المقترح، ولبا "الضرب في عدد من رقم واحد"درست وحدة 

نفسها بالطريقة التقليدية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كال االختبارين لصالح المجموعة  "0.05"

وطرح  ،المقترح القائم على نظرية أوزبل ذجبالنموالتجريبية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالعمل 

 .الطالب ببيئةمشكالت ذات عالقة 

 طالبات الدراسي لدى التحصيل لتنمية الرياضيات تدريس في الزمن تحدي استراتيجية استخدام أثر

 الرياضيات مادة في السادس الصف

 الغامدي محمود آل سعيد محمد عزه. أ
 بيشة تعليم إدارة

دراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية تحدي الزمن في تنمية التحصيل هدفت الالمستخلص: 

وتم استخدام الدراسي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي،  

 طالبة 42 .  وتكونت عينة الدراسة من قبليًا وبعديًا بعد التأكد من صدقه وثباته تحصيلي طبقاختبار 

موزعين بالتساوي على السادس في مدرستين من مدارس المرحلة االبتدائية بمحافظة بيشة، ف بالص

باستخدام   "الكسور االعتيادية والكسور العشرية"وحدة  مجموعتين إحداهما تجريبية درست

وقد أظهرت نتائج  بالطريقة التقليدية.الوحدة نفسها ضابطة درست  استراتيجية تحدي الزمن، واألخرى

 طالبات بين متوسطي درجات "0.05" داللة دراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال

المجموعة طالبات لصالح لالختبار التحصيلي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

 . التجريبية

  



 
 

۷۰ 

 طالب الصف السادس عبر أنشطة مالية الذهني لدىمهارات الحساب  تحسين

 البعداني العزيز عبد محمد غمدان. أ
 الذكي التعلم مدارس

هدفت هذه الممارسة إلى تحسين مهارات الحساب الذهني لدى طالب الصف السادس  المستخلص:

االبتدائي، في مدارس التعلم الذكي بالرياض؛ ولتحقيق أهداف التجربة ُطبقت على مرحلتين: مرحلة 

للطالب في عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة  التهيئة، وفيها أعد الباحث اختبارًا تشخيصياً 

لألعداد الكلية ضمن ثالث منازل، وكذلك الكسور العشرية، وأجرى مسابقة للطالب في سرعة الحساب 

الذهني للمهارات المستهدفة، وأقام حصصًا تفاعلية داخل الصف لعمليات بيع وشراء باستعمال أوراق 

هي مرحلة إقامة نشاط التسوق الخارجي، حيث قسم الباحث الطالب نقدية مطبوعة. والمرحلة الثانية، 

طالب على األكثر، تم توعيتهم بآداب التسوق العامة. ثم الخروج  10إلى مجموعات كل مجموعة تضم 

للتسوق خالل اليوم الدراسي بعد الساعة التاسعة صباحًا، لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، قام خاللها 

المركز التجاري مراعين ما تم توعيتهم به من إرشادات. رافق الباحث الطالب أثناء  الطالب باالنتشار داخل

التجول في المركز، حيث يحقق الطالب درجة االجتياز في النشاط عند توافق إجمالي ما قام بحسابه 

ثة لألغراض التي اشتراها مع إجمالي الفاتورة المستلمة من المحاسب بخطأ ال يتجاوز زيادة أو نقص ثال

 رياالت. 

وكان من أبرز النتائج، سعادة وشغف الطالب بالتجربة، تحسن مستوى الطالب في المهارات 

من إجمالي عدد الطالب المشاركين لدرجة االجتياز، رضا أولياء األمور  %95المستهدفة، تحقيق 

همية الرياضيات في لمشاركة أبنائهم في النشاط اإلثرائي، إثارة الدافعية لدى الطالب غير المدركين أل

الحياة. وفي ضوء النتائج قدم الباحث عددًا من التوصيات من أهمها؛ ضرورة ممارسة طالب الصف 

السادس لعملية التسوق وإجراء عملية الحساب الذهني إلجمالي قيمة المشتريات، سواًء كان تحت 

 إطار نشاط إثرائي بإشراف المدرسة أو مع األسرة.

  



 
 

۷۱ 

 المقلوب بالصف وربطه المشروع على القائم التعلم استراتيجية "يتكعبقر أيقظي " مشروع

 الرياضيات مادة في الناقد التفكير مهارات لتنمية التمايز بطريقة

 القحطاني يحي حسن عبير.أ
 بالدمام للبنات األهلية التربية مدارس

لمشروع بدمجها هدفت هذه الممارسة إلى استخدام استراتيجية التعلم القائم على ا المستخلص:

بالدمام، بمدارس التربية األهلية   بالصف المقلوب عن طريق التمايز بين طالبات الصف األول الثانوي

وذلك لتنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لديهن، وتفعيل التعلم الذاتي، وإكسابهن مهارات 

حث، إضافة إلى استثمار حصص متعددة من واقع الحياة، وتنمية مهارات االستكشاف والتساؤل والب

  المراجعة بطريقة جذابة ومحببة للطالبات. وتقوم هذا الممارسة على فكرتين أساسيتين:

بين النظرية والتطبيق إلى جانب : حيث تقوم  هذه االستراتيجية بالربط : التعلم القائم على المشروعأوالً 

مقرر في حدد فصل )التوازي والتعامد( وقدية. ربط وتقوية عالقة الطالب بالحياة االجتماعية واالقتصاد

الرياضيات لدراسته بطريقة التعلم القائم على المشروع، وذلك بطرح مشكلة، تضم ثالثة أسئلة 

حل المشكالت والتفكير الناقد والتعاون، وحل هذه  اتمفتوحة، يتطلب حلها التمكن من مهار 

 -بع مجموعات بناًء على رغبتهن وميولهن )الرسم المشكلة يتطلب التمايز بين الطالبات بجعلهن في أر

إعطاء ، والعمل مع المجموعات باستراتيجية الصف المقلوب وتممحاكاة الواقع(  -اإلنشاء  -التقنية 

 .التوصيات والتغذية الراجعة أثناء مرحلة اإلعداد والتنفيذ

 ،وتنمية مهارات التفكير الناقدسفرت النتائج عن ارتفاع  مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات أوقد 

 .إضافة إلى تنمية مهارة البحث واالستكشاف

كطريقة جديدة وجذابة لتشويق  ،ك وهي لعبة ألغاز تتكون من أربع مراحلت: فكرة أيقظي عبقريثانياً 

ستثمار أيام المراجعة )مرحلة الشرطة، مرحلة غرفة العمليات، مرحلة التحقيقات، مرحلة الالطالبات 

 يتم االنتقال من مرحلة لمرحلة بطريقة وآليه معينة. وكمة(. المحا

رتفاع مستوى التحصيل الدراسي لجميع الطالبات، وإلى زيادة حماسهن اسفرت النتائج عن أوقد 

 وانخفاض نسبة الغياب لديهن.

  



 
 

۷۲ 

 الرياضيات لعبتي المفضلة

 الجهني مبارك عواطف. أ
 ينبع تعليم إدارة

 

متوسطة وثانوية في طالبات التساعد تعليمية مارسة إلى تصميم ألعاب هدفت هذه الم المستخلص:

مهارة التصميم واالبتكار ن بمدينة ينبع الصناعية على الفهم العميق للمادة وتنمي لديه تعليم الكبيرات

تعلم الرياضيات بطرق مبتكرة وغير تقليدية. ولتنفيذ هذه الممارسة تم عقد ورش عمل داخل  نوتتيح له

إلى مجموعات  مهنومن ثم تقسي، سة في حصص االحتياط وذلك لتعريف الطالبات بفكرة البرنامجالمدر 

مناقشة الطالبات في فكرة اللعبة وكيفية التنفيذ من ثم كل مجموعة تختار لعبة تقوم بتصميمها و

االحتياط، وعمل معرض نهاية كل فصل  والخامات الالزمة واالستفادة من هذه األلعاب في حصص

 نتاج الطالبات.إاسي لعرض در 

إنشاء برنامج تشترك فيه معلمة الرياضيات مع الطالبات في تصميم  عنسفرت نتائج هذه الممارسة أوقد 

جراء بعض التدريبات عليها إلعاب تعليمية منوعة تستخدم في تعزيز مفاهيم مادة الرياضيات أو أ

الطالبات في التصميم واالبتكار، وبث طالبات مما ساعد على تنمية مواهب لبأسلوب مشوق وممتع ل

،  كذلك هن، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة وجعلها محببه في نفوسبين الطالباتروح التنافس 

الناتج عن تبسيط المفاهيم الرياضية من  اتأدت تلك الممارسة إلى زيادة المستوى التحصيلي للطالب

به من يط المعنى وتقريتبسأدت إلى  التي، المجرد خالل التدرج من المحسوس إلى شبه المحسوس ثم

كسابهن المعارف والمهارات التي ترفع مستوى التفكير الرياضي إو ،أذهان الطالبات باستخدام الحواس

وقد كانت أبرز التوصيات تعميم فكرة البرنامج على باقي المدارس بحيث تتضمن المناهج  لديهن.

وأن تستخدم هذه األلعاب  ،االبتكار والتصميمات لدى الطالب الدراسية تصاميم ألعاب مختلفة تنمي

وأن  ،وأن تكون األلعاب من خامات بسيطة غير مكلفة، بفاعلية في حصص النشاط أو حصص االحتياط

 يراعى أثناء تصميم األلعاب سهولة حفظها وتخزينها لالستفادة منها في األعوام القادمة.

  



 
 

۷۳ 

 الذكي الفصل الطالبات دافعية زيادة على وأثره التقني( الرياضيات) معمل تجربة

 المغامسي صالح ظويهر فوزية. أ
 جدة تعليم إدارة 

للتعلم، من خالل  متكافئة فرص الصفية وخلق هذه الممارسة إلى االهتمام بالبيئة هدفت  المستخلص:

اجات المتعلمات، تفعيل دور التقنية في التعلم والتواصل لتصبح البيئة الصفية جاذبة ومشوقة تلبي ح

وقد استهدفت هذه التجربة  طالبات الثانوية السابعة والثالثون، والثانوية السادسة والخمسون في 

محافظة جدة، حيث تم توفير معمل تقني وظفت فيه برامج الحاسب اآللي بشكل عام وبرامج الرياضيات 

حاسبات البيانية مثل اآلت كاسيو بشكل خاص، كما تم إضافة األجهزة الذكية مثل تطبيقات اآليباد وال

، السبورة الذكية، جهاز عرض ال سلكي، وسماعات صوتية، شبكة واي فاي، أجهزة  Ti-nspirبيانية  

حاسب مكتبية  مزودة ببرامج الرياضيات التي تخدم المادة في المرحلة الثانوية، جهاز البازر، جهاز التغذية 

مجسمات، إضافة ألدوات مكتبية تخدم الطالبات أثناء تعليم الراجعة، ساعات رملية، أدوات هندسية ، 

 وتعلم الرياضيات. 

 صفية كبيئة تقني يعمل لمعمل تفصيلية خطة وقد أسفرت نتائج هذه الممارسة إلى تقديم وتنفيذ
ومساعدة  الرياضيات، مفاهيمتأصيل ومريحة تزيد دافعية المتعلمات للتعلم،حيث نتج عنه  آمنة

تسهيل عملية استيعاب المفاهيم والحقائق الرياضية، إضافة إلى إكسابهن خبرات المتعلمات على 

معرفية من )مفاهيم، وحقائق، ونظريات( ومهارات سلوكية إلدراك العالقات بين األشكال ودقة التمييز 

الرياضية، كما أسهمت  للمفاهيم المجردة الصورة وتقريب وتوضيح البرامج الحاسوبية خالل بينها من

اإلبداعي، والتعاون والمشاركة في األنشطة والتمارين واستكشاف  التفكير ه الممارسة في تنميةهذ

المفاهيم واستيعابها، إضافة إلى زيادة دافعية الطالبات للتعلم من خالل خلق بيئة صفية جاذبة 

في  ومشوقة وتحسين مستواهن العلمي، وقد كانت أبرز التوصيات ضرورة استخدام معمل الرياضيات

تدريس الرياضيات لجميع المراحل التعليمية، و تدريب المعلمين على استخدام معمل الرياضيات، وعمل 

 دراسات شاملة وبشكل أوسع على معامل الرياضيات التقنية بحيث يمكن تعميم نتائجها.

  



 
 

۷٤ 

 ( لطالب الصف االول الثانوي وطرق عالجها1معوقات تعلم مقرر فيزياء) 

  د الجوهريأ. محمد السيد أحم
 المكرمة بمكة التعليم إدارة

 

( الخاص  بطالب الصف 1التعرف على معوقات تعلم مقرر فيزياء ) الحالي هدف البحث   المستخلص:

لقاءات مع طالبه للوقوف على بعمل . ولقد قام الباحث  ذلكلعالج الالزمة المقترحات و ،االول الثانوي

م وجود الدافعية لدى عدوكانت أبرز الصعوبات ه: (  1ياء) أهم الصعوبات التي تواجههم في مقرر فيز

تعود على  بعض الطالب، ولطالب على تنظيم وقتهم للمذاكرةعدم قدرة بعض ا، وبعض الطالب

فصل الدراسي طول ال، واالساسيات الرياضية فيبعض الطالب  قصور، والمذاكرة الشفوية فقط

 ة عن سماع بعض الطالب عن صعوبة مادة الفيزياء .انطباعات سابقة ناتج، ووشعور الطالب بالملل
 -: 1كما توصل البحث لبعض المقترحات لعالج  صعوبات تعلم مقرر فيزياء 

يتم عمل لقاءات تعريفية في بداية العام  الدراسي للطالب للتعريف بمقررات المرحلة الثانوية •

قة عن الفيزياء  حتى يتم ويتم االستعانة بالخبراء والمتخصصين التربويين وعمل عروض شي

 محو االنطباع السيء للطالب عن مادة الفيزياء .
يتم تخصيص االسبوع االول من الفصل الدراسي في تدريس اساسيات الرياضيات وذلك •

باالستعانة بمعلمي الرياضيات والفيزياء بالمدرسة ويمكن االستفادة من دليل الرياضيات 

 233الى صفحة  224الموجود بالكتاب المدرسي من صفحة 
فيديوهات الداعمة تفعيل مختبر الفيزياء واالستعانة بموقع عين حيث يوجد عليه الكثير من ال•

 .1لمقرر فيزياء 
 .ياء وتحفيزهم بالثناء والشكرحث الطالب على اجراء ابحاث تطبيقية عن الفيز•
لتعليمية وليس استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي تجعل الطالب شريكا في العملية ا•

 .مجرد متلقى ومستمع

  



 
 

۷٥ 

 دليل ابتكاري في تجاربي

 أ. هدى عايض عبدالله االحمري
 التعليم وزارة 

الممارسة إلى إعداد دليل للتجارب البديلة قليلة التكاليف وتعتمد على خامات  هدفت المستخلص:

لوم وجودة في كتب العالبيئة ومواد بسيطة. فالدليل يحتوي على تجارب علمية مبتكرة بمواد غير م

. ومن خالله يمكن للطالب أو المعلم االستعانة ببعض التجارب العلمية لتبسيط التجارب صعبة التنفيذ

وصول المعلومة للطالب بشكل مبسط،  وذلك لضمانالسهلة والتي تنفذ ضمن إمكانيات بسيطة 

جارب العملية التي تحتاج إلى فتجارب األحياء من الت .وإقباله على المادة وزيادة حبه وشغفه نحوها

 المقصود، وتضمنمزيد من االبتكار واإلبداع للوصول إلى تجارب بديلة ومبتكرة وتؤدي إلى الهدف 

 الدليل تجربتي البناء الضوئي وفصائل الدم.

 نموذج مقترح لممارسة التعلم النشط في تدريس العلوم الطبيعية

 الفهيد زعبد العزيبن  هعبد الل .د

 القصيم بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة 

ورقة العمل إلى تقديم نموذج مقترح لممارسة التعلم النشط في تدريس العلوم  هدفت المستخلص:

كما قدمت الورقة أهدافًا لممارسة التعلم النشط في تدريس العلوم الطبيعية تمثلت  الطبيعية،

وتعزيز القيم  التفكير،ومهارات  لية،العموتنمية المهارات  العملية،باكتساب الحقائق والمفاهيم 

 االجتماعية لدى الطالب.

تألف من سبع مراحل وهي: عرض  العلوم،واقترحت الورقة نموذجًا لممارسة التعلم النشط في تدريس  

واالنخراط في  ,الدرس( وعرض مفردات المحتوى )تساؤالت  العملية،وعرض المفاهيم  المقدم،المنظم 

كما اقترحت درسًا متضمنًا لمراحل النموذج  ,والتقويم ,والربط مع الحياة ,سوتلخيص الدر  ,األنشطة

 المقترح وإجراءات تطبيقها.  

واخُتتمت الورقة بمجموعة من النتائج التي توصلت لها واتفقت معها الدراسات السابقة ومن أبرزها  

لعلمية بأنفسهم، ونمو نمو الجوانب المعرفية لدى الطالب من خالل توصلهم للحقائق والمفاهيم ا

المهارات العملية لديهم من خالل تعاملهم مع األدوات واألجهزة أثناء تنفيذ األنشطة، واكسابهم 

 مجموعة من القيم تمثلت بالتعاون والعمل الجماعي والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

  



 
 

۷٦ 

 دور المعارض العلمية في إثراء المعرفة العلمية لدى الطالب

 يمان القناصأ. ماريه سل

 منطقة الشرقيةبال التعليم إدارة

الذي يهدف الى توصيل األفكار التعليمية لعدد كبير  الباحثة معرض البيئة البحرية أقامت المستخلص:

على البيئة  )عين، بعنوان وتبادل الخبرات التعليمية ،وإبراز مناشط المدرسة والمهتمين،من الدارسين 

التابعة المدرسة االبتدائية األولى بصفوى للبنات، الذي اقيم داخل  ("ثروتنا من بيئتنا"البحرية تحت شعار 

  التعليم بمحافظة القطيف، بالمنطقة الشرقية.لمكتب 

فقد تميز المعرض بأنه أول معرض علمي مدرسي يسلط الضوء على البيئة البحرية وثرواتها، وتنوع 

ي التعريف باألركان، واالجابة على تساؤالت دور الطالبات ف إبرازو ،وتعدد المجاالت التثقيفيةاألركان،

ومن  وهيكل عظمي حقيقي لحوت البالين. ( سمكة،25وتم عرض ما يزيد عن ) مناسب،الزوار بشكل 

أن التالية: شاهدوه توصلنا الى النتائج  عماخالل استطالع أراء زوار المعرض ومعرفة مدى رضاهم 

عتبر مكانًا مناسبًا ، والذي يا بصيغ محسوسةالمعرض وضح المفاهيم والمبادئ المجردة بعرضه

وبناء على النتائج السابقة فإن التوصيات . للمنافسة الشريفة بين التالميذ وإبراز مواهبهم وقدراتهم

كونها وسيلة تعليمية  المدارس،ضرورة االهتمام بالمعارض العلمية داخل  المناسبة هي والمقترحات

مي، طالع والبحث العلتنمية الميول الفردية في االو ،نحو التعلم تثير فضول الطالب وتنمي دافعيتهم

تحقق للمعلم أهدافه التعليمية بتوصيل المعارف والمهارات )المرتبطة بالمقررات الدراسية( والتي 

تفعيل الشراكة المجتمعية بين المدارس والجهات المتخصصة في ، وللمتعلمين من خالل المعروضات

 .تقديم المعرفة

  



 
 

۷۷ 

األحياء للمرحلة الثانوية  علماتعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي بالتعلم المستند للدماغ لدى مفا

 بمدينة تبوك

 أ. غادة حمود محمد الحويطي
 تبوك تعليم إدارة

 للدماغ المستند بالتعلم الوعي لتنمية تدريبي برنامج فاعلية استقصاء إلى البحث هدف  المستخلص:

 عينة على التجريبي المنهج واستخدم البحث ,تبوك بمدينة الثانوية لمرحلةل األحياء معلمات لدى

ته الذي - للدماغ المستند بالتعلم الوعي مقياس أحياء، وتم تطبيق معلمة( 39) بلغت قصدية  أعد 

 دال فرق وجود المترابطة للعينات( ت) اختبار نتائج وأظهرت ,إحصائًيا وُحللت البيانات وجمعت ,الباحثة

 القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين( a  ≥0.05)داللة مستوى عند ئًياإحصا

( ت) اختبار نتائج أظهرت كما ,البعدي التطبيق لصالح للدماغ المستند بالتعلم الوعي لمقياس والبعدي

 بالتعلم الوعي يف( a  ≥0.05)داللة  مستوى عند إحصائًيا دالة فروق توجد ال أنه المستقلة للعينات

 نتائج أظهرت كما. التدريبية الدورات لعدد ُتعزى تبوك بمدينة األحياء معلمات بين للدماغ المستند

 وتمت. للدماغ المستند بالتعلم الوعي تنمية في التدريبي البرنامج فاعلية لبالك المعدل الكسبمعادلة

 على المعلمات وتدريب ,عناصره بكل حياءاأل منهج في للدماغ المستند التعلم مبادئ بتضمين التوصية

 .ضوئها في والمعلمات المناهج وتقويم ,تطبيقها

  



 
 

۷۸ 

 المهارات تنمية في الرياضيات لمقرر المشاريع )سوق نجوم الرياضيات( على القائم التعلم فاعلية

  االبتدائية المرحلة طالب لدى األساسية

 االنصاري محمود نب خالد. أ – الحازمي هعبد الل بن زعبد العزي. أ
 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

الرياضيات  مادة في األساسية المهارات إتقان من الطالب المبادرة إلى تمكين هدفت المستخلص:

 المهارات تقويم، والرياضيات مادة نحو ايجابية اتجاهات االبتدائية، باإلضافة إلى تكوين للمرحلة

 ربط، والطالب بين والتحدي التنافس روح بث ا هدفت إلىإبداعية، كم بأساليب للطالب األساسية

 دافعية . وقد جاءت هذه المبادرة نظرًا لضعفاليومية بالحياة الرياضيات لمادة االساسية المهارات

األساسية  المهارات في الطالب مستوى وضعف الرياضيات، لمادة األساسية المهارات لتعلم الطالب

  .الرياضيات مادة من الطالب قسمة، ونفورال – الضرب – الطرح – )الجمع

ووضع لكل محل اسم خاص بالمهارات االساسية وهي:  محالت خاصة أربعة: وتضمنت المبادرة

 صقور مقهى -الطرح في المبدعين محل ألعاب -الجمع نجوم محل العاب -األعداد قراءة )محل أبطال

يوجد فصل و تعليمية،ورقية كترونية ووم( يحتوي على ألعاب المحل خامس )ألعاب النج(، والضرب

أهل الخبرة  معلمين منبالتغذية الراجعة الفورية للطالب غير المجتازين يضم  خاص "رياضياتي أسهل"

تختلف األربعة، ركن الهدايا الخاصة للطالب بعد اجتياز المهارات االساسية . كما تضمنت المبادرة والتميز

 . المهارات حسب المرحلة الدراسية

 نفوس في الرياضيات مادة نحو إيجابي اتجاه ظهرت المبادرة عدد من اإلنجازات منها: تكوينأ

 بروح (، العمل% 87 -%  75) تتراوح بنسبة االساسية المهارات في الطالب اتقان مستوى الطالب، رفع

 األمور أولياء لالمعلمين، تفاع بين والخبرات األفكار المبادرة، تبادل نجاح في ساهم مما الواحد الفريق

 بدعم األمور أولياء بعض والتفاعل، ومساهمة المشاركة على أبنائهم وحث المبادرة مع إيجابي بشكل

 .بالطالب الخاصة الهدايا احضار في مادياً  المساهمة خالل من المبادرة

 










