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أثر استخدام الصحائف الكتابية على تحصيل طالب البرامج التحضيرية لمقرر
الرياضيات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ياسر فاروق محمد خليل (*)

جامعة اإلمام محمد بن سعود
(قدم للنشر يف  1438/07/08هـ ،وقبل للنشر يف  1439/03/17هـ)
ملخـــص البحـــث  :هـــدف هـــذا البحـــث إىل تقـــي أثـــر اســـتخدام الصحائـــف الكتابيـــة عـــى حتصيـــل طـــاب الربامـــج التحضرييـــة ملقـــرر الرياضيـــات بجامعـــة اإلمـــام
حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية ،واس ــتخدم الباح ــث املنه ــج التجريب ــي ذا التصمي ــم ش ــبه التجريب ــي ،وتكون ــت عين ــة البح ــث م ــن (73طالبــ ًا) ت ــم تقس ــيمهم إىل جمموعت ــن؛
إحدامهـــا جتريبيـــة ( 35طالبـــ ًا) وتســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة ،واألخـــرى ضابطـــة ( 38طالبـــ ًا) ال تســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة ،وكال املجموعتـــن تـــدرس بطريقـــة
املح ــارضة املس ــتخدمة باجلامع ــة .وق ــام الباح ــث ببن ــاء اختب ــار حتصي ــي لقي ــاس األث ــر ،وتك ــون ه ــذا االختب ــار م ــن ( )16س ــؤا ًال لقي ــاس مس ــتويات املعرف ــة والفه ــم وح ــل
املش ــكالت ،وت ــم التأك ــد م ــن ص ــدق وثب ــات االختب ــار .وأظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيــ ًا عن ــد مس ــتوى الدالل ــة (  )α = 0.05يف أث ــر اس ــتخدام
صحائ ــف الط ــاب الكتابي ــة يف زي ــادة مس ــتويات (املعرف ــة والفه ــم وح ــل املش ــكالت) والتحصي ــل ال ــدرايس ككل ب ــن املجموعت ــن الضابط ــة والتجريبي ــة لصال ــح املجموع ــة
التجريبي ــة .ويف ض ــوء النتائ ــج مت ــت التوصي ــة باس ــتخدام الصحائ ــف الكتابي ــة يف تعلي ــم وتعل ــم وتقوي ــم الرياضي ــات بفص ــول الرياضي ــات باململك ــة العربي ــة الس ــعودية.

كلامت مفتاحية :التقويم ،صحائف الطالب ،التحصيل ،الرياضيات ،الربامج التحضريية.
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Abstract: The objective of this research is to investigate the effect of using written journals on mathematics achievement among students of the preparatory
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مقدمة:

تعتــر الرياضيــات مــن أكثــر العلــوم تأثــر ًا

يف تقــدم األمــم وتطورهــا باعتبارهــا إحــدى
روافــد الفنــون والعلــوم األخــرى وباعتبارهــا

ملكــة العلــوم وخادمتهــا ،ولــوال الرياضيــات ملــا

اســتطاع اإلنســان غــزو الفضــاء والتعامــل مــع
أحــدث وأعقــد احلاســبات اإللكرتونيــة .وبرغــم

أمهيتهــا املتزايــدة يف عاملنــا املعــارص ،ورضورهتــا

امللحــة ،ورغــم التطــورات التــي حدثــت يف
مناهجهــا وطــرق تدريســها ،فــازال كثــر مــن

الطــاب يعانــون مــن صعوبــات يف تعلــم
الرياضيــات.

ومــن خــال عمــل الباحــث كمــرف

أكاديمــي ملقــرر الرياضيــات بعــادة الربامــج
التحضرييــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية ،الحــظ انخفــاض مســتوى حتصيــل

عــدد كبــر مــن الطــاب بمقــرر الرياضيــات،
واجلــدول التــايل يوضــح نتائــج طــاب الربامــج

التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات خــال العاميــن

الدراسيني 1436/1435هـ 1437/1436 ،هـ.

جدول ( ) 1
نتائج طالب البرامج التحضيرية بمقرر الرياضيات خالل العاميين الدراسيين 1436/1435هـ 1437/1436 ،هـ.
العام الجامعي
1436/1435هـ
1436/1435هـ
1437/1436هـ
1437/1436هـ

الفصل
الدراسي
األول
الثاني
األول
الثاني

منتظم

حاضر

غائب

ناجح

راسب

معدل النجاح

2117
2004
2074
1934

1888
1931
1983
1849

229
73
91
85

1346
1266
1472
1187

542
665
511
662

%71.3
%65.6
%74.2
%64.2

معدل
الرسوب
%28.7
%34.4
%25.8
%35.8

يتضــح مــن اجلــدول الســابق انخفــاض

ويرجــع بعــض الباحثــن والرتبويــن تــدين

الربامــج التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات ،وتعــد

ملجموعــة مــن العوامــل أمههــا :أســاليب التقويــم

املســتوى التحصيــي لــدى عــدد كبــر مــن طــاب
مشــكلة حتصيــل الطــاب للرياضيــات واحــدة

مــن التحديــات التــي تواجــه الباحثــن يف جمــال

تعليــم وتعلــم الرياضيــات ،كــا أن حتســن حتصيــل
الطــاب يف الرياضيــات يؤكــد عــى حســن ســر
العمليــة التعليميــة يف االجتــاه الصحيــح.

التحصيــل الدرايس للطــاب يف مــادة الرياضيات
التقليديــة القائمــة عــى االختبــارات التحريريــة

(أبوســتة2005 ،م؛ قــوارح2013 ،م) والتــي
تقيــس يف معظمهــا مســتويي التذكــر والفهــم مــن
اجلانــب املعــريف وال تقيــس اجلوانــب املهاريــة

واالنفعاليــة.
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وللتقويــم دور أســايس يف تدريــس الرياضيــات
وتعلمهــا ،ونظــر ًا ألمهيتــه وارتباطــه الوثيــق باملنهــج

ســوء فهمهــم والصعوبــات التــي تواجههــم يف تعلــم

األمريكــي ملعلمــي الرياضيــات National Council

ومــن خالهلــا يعــر الطالــب عــن رأيــه دون خــوف

مــن املبــادئ الســتة األساســية لتدريــس الرياضيــات

املعلــم الصحائــف الكتابيــة ويــرد عليهــا ،يســتطيع

والتعليــم والتعلــم ،فقــد اختــاره املجلــس القومــي
) of Teachers of Mathematics (NCTMكواحــد
( )NCTM, 2000بــل وجعل شــعاره لعــام /2005

 2006م« ،التقويــم للتعلــم والتعلــم للتقويــم»

يف عقــول الطــاب مــن أفــكار ،ومــدى فهمهــم أو
الرياضيــات)(Frontier Math Consultants, 2016

مــن التقييــم أو تقديــر الدرجــات ،وعندمــا يقــرأ

تقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة للطــاب ممــا حيســن
أداء الطــاب بالرياضيــات ) .(Schultz, 2009ونظــر ًا

»Assessing to Learn and Learning to Assess».

لتعــدد اســتخدامات الصحائــف الكتابيــة ،فــإن الكثــر

يف تدريــس الرياضيــات كــرورة حتميــة لتحســن

متعــــــددة الوظائف واالستخـــــدامات (Fulwiler,

ومــن هنــا تــأيت أمهيــة تطويــر أســاليب التقويــم

مــن الباحثني ينظــرون إليهــا باعتبارهــــــا أداة تعليمية

وتطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم .فعمليــة التقويــم
يف تدريــس الرياضيــات جيــب أن تكــون جــزء ًا

ظهــور الصحائــف الكتابيــة بفصــول الرياضيــات يف

مــن التغذيــة الراجعــة  Feedbackوالتغذيــة األماميــة

) 2009تــم بحــث أثــر اســتخدامها يف العديــد مــن

ا مــن العمليــة التعليميــة ألهنــا تقــدم ك ً
متكامــ ً
ال

 Feedforwardممــا يزيــد مــن دافعيــة الطــاب للتعلم

(أبوســتة2005 ،م) .وتعــد الصحائــف الطالبيــة
 Student Journalsواحــدة مــن أهــم أســاليب

التقويــم الرتبــوي احلديثــة ،واملســتخدمة عــى نطــاق
واســع يف العديــد مــن املقــررات وخاصــة الرياضيــات

)(Ganguli & Henry, 1994

 1982) ،ومنــذ

الثامنينــات مــن القــرن املــايض(Ibrahim & Eng,

الدراســات التــي أكــدت عــى فاعليتهــا وأثرهــا يف

تنميــة التحصيل الدرايس ،كدراســـــة جانجــــــــويل
وهنري (Ganguli & Henry,1994).ودراســة بوجايل

) (Pugalee, 2004ودراســة إدريــس )(Idris, 2009

ودراســة شــولتز ) (Schultz, 2009ودراســة إبراهيــم

يف كثــر مــن دول العــامل املتقدمــة )(Williams, 2006

وإنــج ) (Ibrahim & Eng, 2009ودراســة أولســن

يف دروس الرياضيــات ( )Hammond, 2012وذلــك

كاماهــان ويونــج ). (Camahalan & Young, 2013

وتعــد مــن أفضــل الوســائل لالســتفادة مــن الكتابــة

لفوائدهــا املعرفيــة والوجدانيــة للطلبــة وللمعلــم

وجونســون ) (Olson & Johnson, 2012ودراســة

مشكلة البحث :
نظــر ًا لتأكيــد أدبيــات البحــث األجنبيــة عــى

( ،)Lim & Pugalee, 2005ويمكنهــا أن تكــون
نافــذة املعلــم ومرشــدته للتعــرف عــى مــا يــدور
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التحضرييــة يف الرياضيــات ؟

دور الصحائــف الكتابيــة كأداة مفيــدة للتواصــل بــن

فروض البحث :

الطالــب واملعلــم وتنميــة الفهــم الريــايض ممــا يزيــد
مــن التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات ،ويف ظــل

غيــاب أبحــاث عربيــة  -يف حــد علــم الباحــث  -تتناول
أثــر الصحائــف الكتابيــة يف تدريــس الرياضيــات ،تأتــى

لإلجابــة عــن األســئلة الســابقة حيــاول البحــث

احلــايل اختبــار صحــة الفــروض التاليــة:

الدراســة احلاليــة كمحاولــة للتعــرف عــى أثر اســتخدام
الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات بجامعــة اإلمــام حممــد

ابــن ســعود اإلســامية .وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف
حماولــة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــايل :

مــا أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل

طــاب الربامــج التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات بجامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ؟

ويتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعية هي - :

1 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة.

2 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

أسئلة الدراسة :

1.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف
الرياضيــات عنــد مســتوى املعرفــة ؟

2.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف
الرياضيــات عنــد مســتوى الفهــم ؟

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم.

3 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

3.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

الرياضيــات عنــد مســتوى حــل املشــكالت ؟

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار

عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

4.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى التحصيــل الــكيل لطــاب الربامــج
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مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي

1 .إعــداد صحائــف الطــاب الكتابيــة لطــاب

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

2 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف

الربامــج التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات.

درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عنــد

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

مســتوى املعرفــة لــدى طــاب الربامــج

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار

ا لتحضري يــة .

التحصيــل الــكيل .

أمهية الدراسة :

3 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عند مســتوى

ترجع أمهية الدراسة إىل أهنا :

الفهــم لــدى طــاب الربامــج التحضرييــة.

1 .اســتجابة موضوعيــة ملــا ينــادي بــه العديــد

4 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف

مــن الرتبويــن يف الوقــت احلــارض مــن رضورة

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عنــد

اســتخدام أســاليب متنوعــة يف التقويــم وعــدم

مســتوى حــل املشــكالت لــدى طــاب

االعتــاد كليــة عــى االمتحانــات التحريريــة.

الربامــج التحضرييــة.

2 .قــد تســاعد املدرســن وأســاتذة اجلامعــات يف
تقويــم الطــاب تقويــ ًا حقيقيــ ًا وواقعيــ ًا.

5 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات الــكيل لــدى

3 .تقــدم أداة جيــدة للتواصــل بــن املعلــم

طــاب الربامــج التحضرييــة.

والطالــب واملعلــم واألرسة.

متغريات الدراسة :

4 .قــد تســاعد املســئولني عــن تعليــم وتعلــم

1 .املتغــر املســتقل  :اســتخدام صحائــف الطــاب

الرياضيــات يف تطويــر عمليــة التقويــم

الكتابية.

باملــدارس واجلامعــات.

2 .املتغري التابع  :التحصيل الدرايس.

5 .تفتــح املجــال أمــام دراســات تربويــة أخــرى

حدود الدراسة :

تبحــث أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
بمقــرر الرياضيــات واملقــررات األخــرى.

أهداف الدراسة :

هدفــت الدراســة إىل املســاعدة يف حــل مشــكلة تــدين

مســتوى حتصيــل الرياضيــات لــدى طــاب الربامــج

التحضرييــة وذلــك مــن خــال -:

أقترص البحث عىل احلدود التالية :

-احلــدود املوضوعيــة :تدريــس الفصلــن التمهيــدي

واألول بمقــرر ريــض  (Prcalculus1) 041ملجموعتــن

إحدامهــا جتريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

واألخــرى ضابطــة ( ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة).
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-احلــدود الزمانيــة  :الفصــل الــدرايس األول مــن

يفهمهــا مــن موضــوع املحــارضة والصعوبــات التــي

-احلــدود املكانيــة  :عــادة الربامــج التحضرييــة

التحصيــل الــدرايس ) :(Achievementيعــرف

-احلــدود البرشيــة  :طــاب مســار العلــوم

بأنــه «مــدى اســتيعاب املتعلمــن ملــا تعلمــوا مــن

العــام اجلامعــي 1438 /1437هـــ.

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.
ا لتطبيقيــة .

واجهتــه أثنــاء عمليــة التعلــم.

( اللقــاين واجلمــل2003 ،م ،ص )84 :التحصيــل
خــرات معينــة مــن خــال املقــررات الدراســية،
ويقــاس بالدرجــة التــي حيصــل عليهــا املتعلمــون يف

مصطلحات الدراسة:

االختبــارات التحصيليــة املعــدة هلــذا الغــرض».

األثــر ) : (Effectيعــرف ( اللقــاين و اجلمــل،

التعريــف اإلجرائــي :يعرف التحصيــل الدرايس يف
الرياضيــات ( إجرائيـ ًا ) يف هــذا البحــث بأنــه «جممــوع

مــر بــه مــن خــرات مربيــة وال يتعــرض لعوامــل

التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات لطــاب

2003م ،ص )75 :األثــر بأنــه « كل مــا تبقــى لــدى
املتعلــم ممــا ســبق لــه تعلمــه يف مواقــف تعليميــة أو

التشــتيت أو النســيان».

الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الطالــب يف اختبــار
مســار العلــوم التطبيقيــة بالربامــج التحضرييــة

التعريــف اإلجرائــي  :مــدى التغــر يف أداء طــاب

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية» والذي

بعــد تعلمهــم باســتخدام الصحائــف الكتابيــة.

الربامــج التحضرييــة  :برنامــج متكامــل يف بدايــة

تعــرف إبراهيــم و إنــج (Ibrahim & Eng, 2009,

والطالبــات املهــارات الذاتيــة واألكاديميــة الالزمــة

الطالــب مــن خاللــه املفاهيــم ويطبــق املعــارف ويمــد

خيتاروهنــا بنــا ًء عــى األداء األكاديمــي باملقــررات.

الربامــج التحضرييــة يف حتصيــل مقــرر الرياضيــات
الصحائف الكتابية ): (Writing Journals

) p: 3الصحائــف الكتابيــة بأهنــا «تقريــر كتــايب يــرح

املعلــم بمعلومــات عــن مــدى تقدمــه يف تعلــم

الرياضيــات».

يعــده الباحــث هلــذا الغــرض.

االلتحــاق باجلامعــة ،هيــدف إىل إكســاب الطــاب

إلكــال دراســتهم اجلامعيــة وفــق التخصصــات التــي
مســار العلــوم التطبيقيــة :هــو أحــد مســارات

الربامــج التحضرييــة ،يــدرس بــه الطــاب مقــررات:

التعريــف اإلجرائــي  :تقاريــر كتابيــة ينفذهــا

الرياضيــات بفصلــن دراســن والعلــوم الطبيعيــة

ويقدمهــا ألســتاذ الرياضيــات ،يعكــس مــن خالهلــا

العربيــة واالتصــال والتعلــم ،لاللتحــاق بأحــدى

الطالــب بنهايــة حمــارضة الرياضيــات (  5-3دقائــق)،
مــدى فهمــه ملوضــوع املحــارضة واألجــزاء التــي مل

واللغــة اإلنجليزيــة واحلاســب اآليل ومهــارات اللغــة

كليــات العلــوم وعلــوم احلاســب واهلندســة.
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تعــرف وليامــز )(Williams, 2006, p: 3

الصحائــف الكتابيــة بأهنا« تســجيل لألحــداث اليومية
والتأمــات الشــخصية واألســئلة حــول بيئــة التعلــم

الرياضيــات ) (NCTMعــى أمهيــة القــراءة والكتابــة
يف تعليــم وتعلــم الرياضيــات مؤكــد ًا أن إتاحــة

إبراهيــم و إنــج ) (Ibrahim & Eng, 2009, p: 3بأهنــا

والقــراءة واالســتامع بفصــول الرياضيــات هلــا فوائــد

ويطبــق املعــارف ويمــد املعلــم بمعلومــات عــن

الفــرص للطالــب للمشــاركة والتحــدث والكتابــة

كثــرة .فالطــاب يتواصلــون ليتعلمــوا الرياضيــات
ويتعلمــون كيــف يتواصلــون بشــكل ريــايض.

وردود األفعــال حــول اخلــرات التعليميــة» ،وتعرفهــا

«تقريــر كتــايب يــرح الطالــب مــن خاللــه املفاهيــم
مــدى تقدمــه يف تعلــم الرياضيــات » ،وتعرفهــا كــوزل
) (Kuzle, 2013, p: 43بأهنــا« أداة للتعلــم والتواصــل

They communicate to learn mathematics,

يف الرياضيــات» ويعرفهــا فولويلــر (Fulwiler,

) (NCTM, 2000, p: 60وإذا كنــا نعــد الرياضيــات لغة

ويمكــن اســتخدامها بجميــع القاعــات الدراســية ».

and they learn to communicate mathematically.

) 1982, p: 15بأهنــا« أداة تعليميــة متعــددة الوظائــف

فكيــف لنــا أن نتعلــم اللغــة دون االهتــام بكتابتهــا ؟
ونظــر ًا ألمهيــة الكتابــة فقــد رفــع بعــض الباحثــن

ويصفهــا بأهنــا إحــدى صــور اختبــار الطالــب self-

 examinationلذاتــه ).(Fulwiler, 1982

شعـــــــــــــــــار «الكتابــة للتعلــم» – Writing

ويمكــن أن تكــون هــذه الصحائــف يوميــة يف

وخاصــة يف تعلــم الرياضيــات .وقــد ظهــرت حركــة

تركــز عــى موضــوع درس واحــد أو عــدة دروس

) to –Learn (Lim & Pugalee, 2005ألمهيتهــا
اســتخدام الكتابــة لتعزيــز فهــم املحتــوى يف الســتينات
مــن القــرن املــايض ،ووصلــت لذروهتــا يف منتصــف

الثامنينيــات والتســعينيات) (Miller, 2007مؤكــدة عــى

هنايــة كل درس أو أســبوعية أو شــهرية ،ويمكــن أن
أو مقــرر أو مــادة دراســية معينــة ،ويســتطيع أطفــال
املرحلــة االبتدائيــة تنفيذهــا وطــاب املرحلــة
اإلعداديــة والثانويــة وطــاب الكليــات واجلامعــات

أمهيــة الكتابــة يف تعليــم وتعلــم الرياضيات .وباســتمرار

عــى خمتلــف أعامرهــم وختصصاهتــم.

الكتابيــة بفصــول الرياضيــات يف الثامنينــات مــن

الكتابيــة :

جهــود العلــاء والباحثــن ظهــرت الصحائــف
القــرن املــايض ) (Ibrahim & Eng, 2009كأداة فعالــة

يف تعليــم وتعلــم وتقويــم الرياضيــات.
تعريف الصحائف الكتابية :

أمــور هامــة ورضوريــة عنــد اســتخدام الصحائــف
فيــا يــى بعــض األمــور الرضوريــة عنــد اســتخدام

الصحائــف الكتابية :

أن يوضــح املعلــم الغــرض مــن اســتخدام
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4 .تشــجع الصحائــف الكتابيــة الطالــب عــى

الصحائــف وأن يســمح للطــاب بإبــداء رأهيــم حــول

اســتخدام أســاليب التقويــم الــذايت وتعــزز
اســتمتاعه باملــادة وجتعلــه مشــارك ًا فاعــ ً
ا يف

اســتخدامها.

 أن يعــرض املعلــم لطالبــه بعض ـ ًا مــن نــاذجالصحائــف الكتابيــة الســابقة.

 أن يتقبــل املعلــم النقــد الــذي قــد يســجلهالطــاب يف صحائفهــم الكتابيــة.

 -أن يسمح املعلم بتعدد اآلراء.

 -أن يســمح للطــاب أن يطلعــوا آباءهــم

أثنــاء تعلمــه ).(Gavin, 2007

وباإلضافــة إىل املميــزات الســابقة للصحائــف

الكتابيــة فقــد توصلــت العديــد مــن الدراســات إىل
فعاليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف خفــض
قلــق الرياضيــات نظــر ًا لكوهنــا وســيلة للطالــب يعــر

وزمالءهــم عــى صحائفهــم الكتابيــة.

مــن خالهلــا عــن مشــاعره احلقيقيــة نحــو الرياضيــات

الكتابيــة اجليــدة.

Nebraska, 2006), (Jennison & Beswick,

 أن يشــجع الطــاب أصحــاب الصحائــفأمهيــة الصحائــف الكتابيــة يف الرياضيــات بالنســبة

للمعلــم والطالــب :

& (Furner & Berman, 2005), (Swanson

2010), (Park et al, 2014).

وممــا ســبق يتضــح لنــا أن للصحائــف الكتابيــة

تتميــز الصحائــف الكتابيــة بقدرهتــا عــى إظهــار

اســتخدامني رئيســيني أحدمهــا معــريف ( للتعبــر عــن

والنفســية لــدى الطالــب ،وومتيــز الصحائــف الكتابية
أيض ـ ًا بــا يــى -:

وجــداين ( التعــرف عــى خــرات ومشــاعر الطالــب

مــدى تطــور العديــد مــن اجلوانــب األكاديميــة

1 .تتطلــب مــن املعلــم تقديــم تغذيــة راجعــة
للطــاب بعــد اطالعــه عــى الصحائــف

والــرد عليهــا.

فهــم املوضوعــات واملفاهيــم الرياضيــة ) والثــاين
نحــو الرياضيــات ).

أنواع الصحائف الكتابية :

هنــاك ثالثــة أنــواع مــن الصحائــف ،األوىل:

صحائــف الــرد وتســتخدم للــرد عــى موضــوع

2 .تســاعد املعلــم عــى التعــرف عــى مــا لــدى

معــن .والثانيــة :صحائــف التأمــات مفتوحــة النهاية

تواجهــه واألمــور البســيطة بالنســبة لــه.

أفعالــه عــى األنشــطة التــي متــت خــال األســبوع ،

الطالــب مــن معرفــة وعــى الصعوبــات التــي

3 .ال تتطلــب الصحائــف الكتابيــة وجــود تغيــر
يف حمتــوى املنهــج ولكنهــا تتطلــب الدمــج يف
برامــج الرياضيــات املوجــودة.

ويكتــب فيهــا الطالــب مــا تعلمــه يف الفصــل وردود

وقــد يلخــص فيهــا الطالــب مــا تعلمــه يف الفصــل.

والثالثــة  :صحائــف الكتابــة املقيــدة وفيهــا يقــدم
املعلــم موضوع ـ ًا متص ـ ً
ا بالرياضيــات ويطلــب مــن
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الطالــب أن يكتــب يف هــذا املوضــوع.

وىف الدراســة احلاليــة ســيتم اســتخدام الصحائــف

الكتابيــة املقيــدة ملــدة ( )5 - 3دقائــق يف هنايــة

املحــارضات ،عــى أن يكتــب فيهــا الطالــب مــا يــى-:
1 .عنوان املحارضة.

2 .التاريخ.
3 .ملخص ًا ملا فهمه من موضوع املحارضة.
4 .ملخص ًا ملا مل يفهمه من موضوع املحارضة.

ثــم يقــوم املعلــم باالطــاع عــى الصحائــف

الكتابيــة والتعليــق عليهــا وتوضيــح أجــزاء الــدرس
واألمثلــة والتامريــن التــي مل يفهمهــا الطــاب

وذكروهــا بالصحائــف.

تقييم الصحائف الكتابية :

وضــع العديــد مــن الباحثــن حمــكات لــأداء

 Rubricsلتقييــم الصحائــف الكتابيــة ،فحــدد وايــوود
) (Waywod, 1992أربعــة معايــر للحكــم عــى
الصحائــف الكتابيــة ،وهــي :التلخيــص والتمثيــل

والتســاؤل والتطبيــق .ووضــع كاماهــاالن ويونــج

) (Camahalan & Young ,2013ثالثــة معايــر

هــي :اكتــال املهمــة ،ومــدى الفهــم ،والتفســر

لآلخريــن .وســيتم تقييــم الصحائــف الكتابيــة
هبذاالبحــث اســتناد ًا ملعايــر كاماهــاالن ويونج.وأخري ًا
تعمــل الصحائــف الكتابيــة كاملــرآة لناظرهــا ،فهــي

تعكــس جممــل جتــارب الطالــب ،وانطباعاتــه وخرباته
وأفــكاره ونجاحاتــه ،وكذلــك نقــاط ضعفــه وقوتــه،

ممــا يســاعد املعلــم عــى اختــاذ القــرار بشــأن اخلطــوات
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القادمــة وحيــدد أســاليب التوجيــه واإلرشــاد .ومــن

ناحيــة أخــرى متكــن الطالــب مــن أن يتعــرف عــى

قدراتــه وإمكاناتــه ويعمــل عــى توجيــه النقــد الــذايت
لنفســه.

ثاني ًا  :الدراسات السابقة:
دراســة جانجــويل و هنــري )(Ganguli & Henry, 1994
بعنــوان« الكتابــة لتعلــم الرياضيــات » فقــد قــام الباحثــان
بعــرض ببليوغرافيــا  Bibliographyلـــ  47دراســة
أحــرزت تقدمــ ًا يف دمــج الكتابــة يف تعليــم وتعلــم
الرياضيــات مــن العــام 1977م وحتــى العــام
1990م .وتوصلــت تلــك الدراســات إىل زيــادة
اســتيعاب الطــاب وزيــادة التواصــل بــن الطــاب
ومعلمــي الرياضيــات وحتســن نظــرة املعلــم نحــو
تعليــم الرياضيــات والعديــد مــن الفوائــد للطــاب
واملعلمــن ،وإمكانيــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
بجميــع فــروع الرياضيــات واملراحــل الدراســية.
دراســة بوجــايل ) (Pugalee, 2004وهدفــت إىل
مقارنــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة باســتخدام
إســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع Think –aloud
خــال حــل املشــكالت يف الرياضيــات وتكونــت عينة
الدراســة مــن  20طالبـ ًا تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن،
إحدامهــا تســتخدم الصحائــف الكتابيــة واألخــرى
تســتخدم إســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع ،ثــم
يتــم تقديــم التغذيــة الراجعــة لــكال املجموعتــن.
وتوصلــت الدراســة إىل أن الطــاب الذين اســتخدموا
الصحائــف الكتابيــة توصلــوا إلجابــات صحيحــة
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وحصلــوا عــى معــدالت أعــى مــن جمموعــة التفكــر
بصــوت مرتفــع.
دراســة إدريــس) (Idris, 2009التــي بحثــت
أثــر اســتخدام أنشــطة الكتابــة عــى فهــم وحتصيــل
الطــاب ملقــرر الرياضيــات  Calculusبمدرســتني
ثانويتــن بامليزيــا .وتكونــت عينــة الدراســة مــن
أربعــة فصــول دراســية ( فصلــن كمجموعــة ضابطــة
وفصلــن كمجموعــة جتريبيــة) .وتوصلــت الدراســة
إىل وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة يف االختبــار
التحصيــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
دراســة إبراهيــم و إنــج )(Ibrahim & Eng, 2009
والتــي بحثــت أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى
قــدرة الطــاب يف تفســر املفاهيــم الرياضيــة ومــدى
مشــاركتهم يف تعلــم الرياضيــات .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن  37طالبــ ًا بالصــف الســابع قامــوا
باســتكامل الصحائــف  6مــرات خــال  10أســابيع.
وتوصلــت الدراســة إىل أن الصحائــف الكتابيــة ذات
تأثــر إجيــايب عــى قــدرة الطــاب يف تفســر املفاهيــم
الرياضيــة ،وأن الصحائــف الكتابيــة أداة فعالــة
للتواصــل بــن الطــاب واملعلــم.
دراســة شــولتز ) (Schultz, 2009التــي بحثــت
أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى التواصــل
والتحصيــل الريــايض عــى عينــة مــن طــاب الصــف
الســادس ( 20طالبـ ًا و  17طالبــة) وتأثــر الصحائــف
عــى تدريــس الرياضيــات .وتوصلــت إىل أن
الصحائــف ســاعدت املعلــم يف توجيــه إســراتيجيات
التدريــس ذات الفعاليــة مــن أجــل النمــو األكاديمــي

وحتســن تعلــم الرياضيــات ،وتوصلــت أيضــ ًا إىل
ارتفــاع املســتوى التحصيــي للطــاب خــال فــرة
تطبيــق البحــث.
دراســة أولسون و جونســون (Olson & Johnson
) 2012التــي بحثــت أثــر تطبيــق الصحائــف الكتابيــة
يف فصــول الرياضيــات لــدى عينــة مــن طــاب
الصــف الثامــن ،وتــم تقســيمها إىل جمموعــة جتريبيــة
( 56طالبــ ًا يســتخدمون الصحائــف الكتابيــة يف
تعلــم الرياضيــات) وجمموعــة ضابطــة ( 51طالبــ ًا
ال يســتخدمون الصحائــف الكتابيــة) .وتوصلــت إىل
أن الصحائــف الكتابيــة يمكــن أن تزيــد التحصيــل
الــدرايس يف الرياضيــات.
دراســة كاماهــان و يونــج (Camahalan
) & Young, 2013التــي بحثــت أثــر اســتخدام
الصحائــف يف الرياضيــات يف تشــجيع التالميــذ
عــى التواصــل حــول فهمهــم للمفاهيــم الرياضيــة
وخاصــة مفهــوم العــدد .وتكونــت عينــة الدراســة
مــن  17طفـ ً
ا بمرحلــة ريــاض األطفــال .وتوصلــت
النتائــج لفاعليــة الصحائــف يف مســاعدة األطفــال
للتواصــل حــول مــدى فهمهــم للمفاهيــم الرياضيــة
مــع أقراهنــم.
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تعليق الباحث عىل الدراسات السابقة:

 1 .اتفقــت غالبيــة الدراســات الســابقة عــى
أن اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يزيــد

مــن التحصيــل الــدرايس يف الرياضيــات،

ياسر خليل :أثر استخدام الصحائف الكتابية على حتصيل طالب الربامج التحضريية ملقرر الرياضيات
كدراســة بوجــايل)(Pugalee, 2004

205-185

مــن قاعــة املحــارضات.

الطريقة واإلجراءات:

ودراســة إدريــس )(Idris, 2009ودراســة

منهج الدراسة :

شــولتز). (Schultz, 2009

2 .اهتمــت بعــض الدراســات بعقــد مقارنــات

اســتخدم البحــث املنهــج التجريبــي ذا التصميــم

األخــرى مثــل التحــدث بصــوت مرتفــع

للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ،واســتخدم

بــن الصحائــف الكتابية وبعض األســاليب
وتوصلــت إىل فاعليــة الصحائــف الكتابيــة

كدراســة إدريــس).(Idris , 2009

شــبه التجريبــي بتصميــم القياســن القبــي والبعــدي،
الباحــث هــذا التصميــم ملعرفــة أثــر املتغــر املســتقل

(اســتخدام الصحائــف الكتابيــة) عــى املتغــر التابــع

3 .أكــدت الدراســات الســابقة عــى فاعليــة

(التحصيــل الــدرايس) ،حيــث خضعــت املجموعــة

الدراســية ،وأن اســتخدامها حيســن مــن

مل تتعــرض للمتغــر املســتقل .وتــم تطبيــق االختبــار
التحصيــي عــى كال املجموعتــن قبليــ ًا للتأكــد مــن

الصحائــف الكتابيــة جلميــع املراحــل

اجتاهــات املعلمــن نحــو التدريــس
والتقويــم ،كدراســة جانجــويل و هنــري

)& Henry, 1994

.(Ganguli

4 .اســتخدم بعــض الباحثــن الصحائــف
الكتابيــة ) (7–5دقائــق

التجريبيــة للمتغــر املســتقل ،بينــا املجموعــة الضابطة

تكافــؤ املجموعتــن ،وتطبيقــه تطبيقـ ًا بعديـ ًا ومقارنــة

نتائــج طــاب املجموعتــن.
جمتمع وعينة الدراسة :

يف بدايــة

املحــارضات وبعضهــم اســتخدمها يف هنايــة
املحــارضات وبعضهــم اســتخدمها قبــل
االختبــارات.

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب مســار

العلــوم التطبيقيــة امللتحقــن بالربامــج التحضرييــة

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية بالفصل

5 .اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات

الــدرايس األول مــن العــام اجلامعــي (- 1437
1438هـــ) والبالــغ عددهــم  1087طالبـ ًا ،وتكونــت

يكتبــون

العلــوم التطبيقيــة تــم اختيارمهــا بالطريقــة العشــوائية
متثــل إحدامهــا املجموعــة التجريبيــة ( 35طالبــ ًا)

الســابقة يف اختيارهــا لعينــة مــن طــاب
الربامــج التحضرييــة باجلامعــة وطريقــة

اســتخدامها،

فالطــاب

بالصحائــف بنهايــة املحــارضة ثــم يعلــق

املعلــم عــى الصحائــف ثــم يقــوم بتقديــم
التغذيــة الراجعــة للطــاب قبــل انرصافهــم

عينــة الدراســة مــن طــاب شــعبتني من شــعب مســار

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ،ومتثــل األخــرى
املجموعــة الضابطــة ( 38طالبــ ًا) ال تســتخدم
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الصحائــف الكتابيــة ،وكال املجموعتــن تــدرس

واملوضوعيــة ،ويمكنهــا متثيــل وقيــاس مجيــع

وبذلــك يكــون العــدد الــكيل لعينــة الدراســة ()73
طالبــ ًا.

لســهولة تصحيحهــا وقلــة تأثرهــا بعامــل

مســتويات األهــداف املعرفيــة ،باإلضافــة

نفــس املحتــوى بطريقــة املحــارضة املتبعــة باجلامعــة.

التخمــن (شــعراوي1985 ،م) ،واألســئلة

إجراءات الدراسة :

املقاليــة التــي تتميــز بكفاءهتــا عــى قيــاس

إعداد أداة البحث :

القــدرة عــى تنظيــم املعلومــات وبلورهتــا
(هنــدام1981 ،م).

لغــرض حتقيــق أهــداف البحــث احلــايل ،تطلــب

 4.نظــام تقديــر الدرجــات  :تم تقديــر الدرجات

إعــداد اختبــار حتصيــي .وقــد مــر بنــاء االختبــار

ألســئلة االختيــار مــن متعــدد بواقــع درجــة

التحصيــي باخلطــوات التاليــة:

 1 .حتديــد اهلــدف مــن االختبــار  :وهــو قيــاس

لــكل ســؤال ،ووضــع عــدد مــن الدرجــات

حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

الطالــب للوصــول إىل احلــل الصحيــح لــكل

يتناســب مــع عــدد اخلطــوات التــي يقــوم هبــا

أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى
مقــرر الرياضيــات ( مقــرر ريــض .) 041

ســؤال مــن أســئلة املقــال .وبلغــت النهايــة

يف حتديــد مســتويات األداء التــي يقيســها

حيــث بلغــت درجــات اختبــار مســتوى

 2.حتديــد مســتويات القيــاس  :اعتمــد الباحــث

العظمــى لالختبــار التحصيــي ( )30درجــة،
املعرفــة ( )3درجــات  ،ودرجــات اختبــار

االختبــار التحصيــي عــى تصنيــف « ترافــرز»

مســتوى الفهــم ( )6درجــات ودرجــة أســئلة

لألهــداف املعرفيــة والتــي تتضمن املســتويات

حــل املشــكالت ( )21درجــة.

الثالثــة اآلتيــة :

 .5ثبــات االختبــار  :تــم تطبيــق االختبــار عــى جمموعة

 -مستوى املعرفة (التذكر) Knowledge

مــن طــاب الربامــج التحضرييــة بالفصــل الــدرايس

 -مستوى الفهم Understanding

 -مستوى حل املشكالت

( Problem – Solving (Travers, K. et al, 1977

األول مــن العــام اجلامعــي 1438/1437هـــ ،ثــم أعيــد
تطبيقــه عــى نفــس الطــاب بعــد حــوايل  15يومـ ًا ،وتــم

3.حتديــد نــوع مفــردات االختبــار :تضمنــت

اســتخدام معادلــة بريســون يف حســاب معامــل ثبــات

مــن متعــدد (أحــد أشــكال االختبــارات

أســئلة الفهــم ،أســئلة حــل املشــكالت) والدرجــة الكليــة

بنــود االختبــار مــا يــي :مفــردات االختيــار

املوضوعيــة) حيــث تتميــز بالصــدق

أجــزاء االختبــار التحصيــي الثــاث (أســئلة املعرفــة،

لالختبــار .ويوضــح اجلــدول ( )2قيــم هــذه املعامــات :
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ياسر خليل :أثر استخدام الصحائف الكتابية على حتصيل طالب الربامج التحضريية ملقرر الرياضيات
جدول ()2
قيم معامل الثبات ألجزاء االختبار التحصيلي
أجزاء االختبار
أسئلة المعرفة

ن
35

معامل الثبات
0.821

أسئلة الفهم

35

0.860

أسئلة حل المشكالت

35

0.892

أسئلة االختبار ككل

35

0.865

وتشــر تلــك املعامــات إىل متتــع أجــزاء االختبــار
التحصيــي واالختبــار التحصيــي ككل بدرجــة مرتفعــة
مــن الثبــات ويمكــن الوثــوق يف االختبــار التحصيــي،
واالطمئنــان إىل النتائــج التــي يزودنــا هبــا هــذا االختبار.
 . 6حساب صدق االختبار :
واملقصــود بصــدق االختبــار هــو « أن االختبــار
يقيــس مــا وضــع لقياســه » وقــد اســتخدم الباحــث
نوعــن مــن الصــدق لقيــاس صــدق االختبــار مهــا:
صــدق املحتــوى  :وذلــك بعــرض االختبــار وجدول
املواصفــات عــى الســادة املحكمــن هبــدف التأكــد
مــن  :وضــوح تعليــات االختبــار ومناســبتها لطالــب
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الربامــج التحضرييــة ،صحــة الصياغــة اللفظيــة لألســئلة
ووضوحهــا ،الدقــة العلميــة لألســئلة ،مالءمــة األســئلة
لقيــاس اهلــدف منهــا ،ثــم إجــراء التعديــات املطلوبــة.
وقــد أقــر الســادة املحكمــون صالحيــة االختبــار
التحصيــي لالســتخدام.
الصــدق الــذايت  :وتــم قياســه بحســاب اجلــذر
الرتبيعــي ملعامــل الثبــات ،وقــد بلــغ معامــل الصــدق
الــذايت ألســئلة املعرفــة ( ،)0.906وألســئلة الفهــم
( ،)0.927وألســئلة حــل املشــكالت( ، )0.944كــا
بلــغ معامــل الصــدق الــذايت لالختبــار التحصيــي ككل
( )0.930ممــا يعطــي ثقــة يف نتائجــه.
التحقق من تكافؤ عينتي البحث:
لضبــط املتغــرات التــي قــد تؤثــر يف نتائــج البحــث،
ولضــان تكافــؤ املجموعتــن يف التحصيــل الســابق يف
الرياضيــات ،قــام الباحــث بحســاب قيمــة « ت » للفــرق بــن
متوســطي درجــات الطــاب يف االختبــار التحصيــي القبــي
ملقــرر الرياضيــات ،ويوضــح اجلــدول التــايل هــذه النتائــج:

جدول( ) 3
اختبار« ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي
في التطبيق القبلي( ن = .) 73
االنحراف
المتوسط
قيمة« ت » الداللة اإلحصائية
العدد
المجموعات
األبعاد
المعياري
الحسابي
0.63
0.69
35
التجريبية
0.42
0.81المعرفة
0.73
0.82
38
الضابطة
0.66
0.49
35
التجريبية
0.145
1.47الفهم
1.04
0.79
38
الضابطة
0.63
0.20
35
التجريبية
0.74
0.33
حل المشكالت
0.44
0.16
38
الضابطة
1.26
1.31
35
التجريبية
0.18
1.35التحصيل الكلي
1.55
1.76
38
الضابطة
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم « ت »

املحســوبة أقــل مــن نظريهتــا اجلدوليــة ،ممــا يعنــي عدم
وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى الداللــة

اإلجابــة عــن أســئلته :

عــى القيــاس القبــي ممــا يشــر اىل تكافــؤ املجموعتــن

والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب

( )α=0.05بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة

عــى أبعــاد االختبــار التحصيــي ( املعرفــة والفهــم
وحــل املشــكالت ) واالختبــار التحصيــي ككل.

وفيــا يــي عــرض نتائــج الدراســة مــن خــال

لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة

الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

الرياضيــات عنــد مســتوى املعرفــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

تطبيق البحث :

تــم تطبيــق البحــث عــى عينــة البحــث مــن طالب

الربامــج التحضرييــة يف الفــرة مــن 2016/9/27م

حتــى 2016/11/26م.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف

األساليب اإلحصائية :

اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة.

تــم حتليــل البيانــات باســتخدام األســاليب

والختبــار صحة هــذا الفــرض تم حســــــــــاب

معامــل ارتبــاط بريســون ،املتوســط احلســايب،

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار

اإلحصائيــة التاليــة:

االنحــراف املعيــاري ،اختبــار « ت » لداللــة الفــرق

بــن املجموعــات غــر املرتبطــة.

)  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

التحصيــي (مســتوى املعرفــة) يف التطبيــق البعــدي

وذلــك موضــح باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 4
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
(مستوى المعرفة) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

المعرفة

التجريبية
الضابطة

35
38

المتوسط
الحسابي
2.29
1.53
198

االنحراف
المعياري
0.71
0.83

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى الداللة

71

4.184

0.000
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 -يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )4أن

قيمــة (ت) بلغــت (  )4.184وهــي دالــة عنــد

مســتوى أقــل مــن ( )0.05ودرجــة حريــة
( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود فــرق دال إحصائيــ ًا

205-185

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى داللــة (  )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن

التجريبيــة (تســتخدم الصحائــف الكتابيــة)

لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى املعرفــة

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة (ال
التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة».

 -كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )4أن

ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة

( )2.29أكــر مــن متوســط درجــات طــاب

الطــاب الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج

متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة

املجموعــة الضابطــة ( )1.53ممــا يعنــي أن هنــاك
تفوقــ ًا يف األداء البعــدي لصالــح املجموعــة
التجريبيــة.

الدراســة والــذي نصــه :ما أثــر اســتخدام صحائف

التحضرييــة يف الرياضيــات عنــد مســتوى الفهــم ؟
تم صياغة الفرض التايل :

 -توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

 -وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر

مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي

الكتابيــة ) يف تنميــة قــدرة طــاب املجموعــة

التجريبيــة (تســتخدم الصحائــف الكتابيــة)

املســتقل التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف
التجريبيــة عــى اســرجاع املعلومــات ،فالصحائف
أتاحــت الفرصــة للطــاب لتســجيل مــا يعرفونــه

ومــا صعــب عليهــم فهمــه مــن معلومــات أثنــاء
املحــارضة ،وزادت مــن وعيهــم وانتباههــم أثنــاء

تعلمهــم ،وســامهت يف تلقيهــم للتغذيــة الراجعــة
العالجيــة العاجلــة والتــي ســامهت يف زيــادة
حتصيلهــم ،كــا أتاحــت هلــم فرصــة أخــرى إلعادة

رشح مــا صعــب عليهــم فهمــه والــذي ســاهم
بــدوره يف تنميــة مســتوى التذكــر لدهيــم.

درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة (ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم.

 -والختبــار صحــة هــذا الفــرض تــم

حســـــــــاب )  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي
درجــات طــاب املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة عــى االختبــار التحصيــي (مســتوى

الفهــم) يف التطبيــق البعــدي وذلــك موضــح
باجلــدول التــايل -:
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جدول ( ) 5
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
(مستوى الفهم) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

الفهم

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
1.67
1.33

المتوسط
الحسابي
3.60
2.53

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

71

3,054

0.003

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )5أن قيمــة (ت)

ممــا ســاعد يف زيــادة التحصيــل .كــا أن حتديــد

مــن ( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل
وجــود فــرق دال إحصائيــ ًا بــن متوســطي درجــات

للتغذيــة الراجعــة زاد مــن دافعيتهــم نحــو التعلــم
وثقتهــم بأنفســهم ومشــاركتهم يف عمليــة التعلــم.

البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى الفهــم

«توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى

بلغــت (  )3.054وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل

طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .

الطــاب لنقــاط الفهــم وســوء الفهــم وتلقيهــم

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس

كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )5أن متوســط

البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )2.53ممــا يعنــي أن هنــاك تفوق ـ ًا يف األداء البعــدي

الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )3.60أكــر

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم».

ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة

وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر املســتقل

الدراســة والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف

قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى الفهــم،

التحضرييــة يف الرياضيــات عنــد مســتوى حــل

التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة) يف تنميــة

فقــد ســامهت الصحائــف الكتابيــة يف تنميــة الفهــم
مــن خــال الرتكيــز عــى مــا فهمــه الطــاب ومــا

مل يفهمــوه مــن موضــوع املحــارضة ومــن خــال

تســجيل الطــاب للنقــاط التــي مل يفهموهــا ،اســتطاع
املعلــم تقديــم التغذيــة الراجعــة العالجيــة املناســبة،

الطــاب الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
املشــكالت ؟

تم صياغة الفرض التايل :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة ( تســتخدم
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الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة

)  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى حــل املشــكالت.

التحصيــي (مســتوى حــل املشــكالت) يف التطبيــق

الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف
والختبــار صحــة هــذه الفــروض تــم حســاب

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار
البعــدي وذلــك موضــح باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 6
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي (مستوى
حل المشكالت) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

حل مشكالت

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
5.40
4.38

المتوسط
الحسابي
9.37
2.58

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

71

5,923

0.000

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )6أن قيمــة (ت)

حــل املشــكالت ،فقــد كان لكتابــات الطــاب يف

( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود
فــرق دال إحصائي ـ ًا بــن متوســطي درجــات طــاب

وإجيابيتهــم أثنــاء التعلــم وتواصلهــم بشــكل مبــارش

مــع املعلــم دونــا خــوف أو خجــل ،وصياغتهــم

البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى حــل

صعوبــات تعلمهــم للرياضيــات وخاصــة فيــا يتعلــق

بلغــت (  )5.923وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق
املشــكالت لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )6أن متوســط

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )9.37أكــر

الصحائــف وتلقيهــم التغذيــة الراجعــة العاجلــة

للمشــكالت وحلهــا كتابــة دور كبــر يف عــاج
بحــل املشــكالت.

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )2.58ممــا يعنــي أن هنــاك تفوق ـ ًا يف األداء البعــدي

القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة

وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر

املجموعــة الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

املســتقل التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة)

يف تنميــة قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى

مســتوى داللــة (  )α = 0.05بــن متوســطي درجات
(تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب
الكتابيــة) يف اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى حــل

املشــكالت ».
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ولإلجابــة عــن الســؤال الرابع من أســئلة الدراســة

والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب

الكتابيــة عــى التحصيــل الــكيل يف الرياضيــات لــدى

طــاب الربامــج التحضرييــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة ( تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف
اختبــار التحصيــل الــكيل للرياضيــات.

والختبــار صحــة هــذه الفــروض تــم حســاب

(  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار
التحصيــي الــكيل يف التطبيــق البعــدي وذلــك موضــح

باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 7
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي الكلي
في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

التحصيل الكلي

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
6.84
4.96

المتوسط
الحسابي
15.26
6.26

درجة الحرية
71

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

6.472

0.000

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )7أن قيمــة (ت)

التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة ) يف تنميــة

( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود
فــرق دال إحصائيــ ًا بــن متوســطي درجــات طــاب

وفهــم املعلومــات وحــل املشــكالت الرياضيــة وتلقيهــم

بلغــت (  )6.472وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

لالختبــار التحصيــي ككل لصالــح املجموعــة التجريبية.
 -كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )7أن متوســط

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )15.26أكــر

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )6.26ممــا يعنــي أن هنــاك تفوقــ ًا يف األداء البعــدي
لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

 -وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر املســتقل

قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى اســرجاع
للتغذيــة الراجعــة املبــارشة ممــا ســاهم يف زيــادة
حتصيلهــم.

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

«توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار

التحصيــل الــكيل».
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أســاليب التقويــم الرتبــوي احلديثــة التــي أثبتــت

أظهــرت نتائــج الدراســة أثــر اســتخدام

الدراســات فاعليتهــا يف تنميــة التحصيــل الــدرايس

التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات عنــد مســتويات

املعلمــون للتعــرف عــن قــرب عــا يــدور يف عقــول

الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
(املعرفــة  -الفهــم حــل املشــكالت ) والتحصيــل

الــدرايس ككل ،ويمكــن أن تعــزى النتيجــة إىل أن

الصحائــف الكتابيــة :

1 .أتاحــت الفرصــة للطــاب للتعبــر عــن
مشــاعرهم نحــو مــادة الرياضيــات دون

والتواصــل وخفــض قلــق الرياضيــات ،يســتخدمها

طالهبــم ويســتخدمها الطــاب للتعبــر عــن فهمهــم
أو ســوء فهمهــم ملوضوعــات الرياضيــات دون

خــوف أو خجــل ،ويعتربوهنــا وســيلتهم للتعبــر عــن
مشــاعرهم نحــو الرياضيــات.
توصيات الدراسة :

خــوف أو خجــل.

2 .اهتمــت بإبــراز نواحــي القــوة والتميــز

وعــاج نواحــي الضعــف لــدى الطــاب.

3 .ســاعدت الطــاب عــى التواصــل مــع املعلــم

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

يــوىص بــرورة مــا يــى -:

1 .اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف تعليــم
وتعلــم وتقويــم الرياضيــات بفصــول

وإبــراز مــدى فهمهــم والصعوبــات التــي

الرياضيــات باململكــة العربيــة الســعودية.

تواجههــم أثنــاء تعلــم الرياضيــات.

2 .تدريــب الطــاب املعلمــن (ختصــص

4 .جعلــت الطــاب يشــعرون بأمهيــة تعلمهــم

رياضيــات) عــى اســتخدام الصحائــف

ممــا زاد مــن مشــاركتهم يف عمليــة التعلــم.

الكتابيــة.

5 .مكنــت املعلــم مــن تقديــم التغذيــة الراجعــة

3 .عقــد دورة تدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات

املبــارشة لعــاج صعوبــات تعلــم الطــاب يف

باململكــة العربيــة الســعودية حــول اســتخدام

الرياضيــات.

الصحائــف الكتابيــة.

وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســـــة

بوجــــايل ) (Pugalee, 2004ودراســـــة إدريــس

الدراسات والبحوث املقرتحة :

)(Idris, 2009ودراســة شــولتز )(Schultz, 2009

مــن أن الصحائــف الكتابيــة تنمــي التحصيــل
الــدرايس.

وأخــر ًا ،تعــد الصحائــف الكتابيــة واحــدة مــن

يف ضــوء نتائــج الدراســة والتوصيــات الســابقة

يقــرح إجــراء البحــوث التاليــة -:

1 .دراســة أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
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عــى اجتاهــات الطلبــة نحــو الرياضيــات
ودافعيتهــم نحــو التعلــم.

2 .دراســة أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف
خفــض قلــق الرياضيــات.

3 .دراســة مــدى فعاليــة اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة يف املراحــل الدراســية املختلفــة بــدء ًا
مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة

قــوارح ،حممــد2013( .م) .العوامــل املؤديــة إىل تــدين مســتوى
التحصيــل الــدرايس ،دراســة استكشــافية مــن منظــور
عينــة مــن الطلبــة اجلامعيــن .جملــة العلــوم اإلنســانية
واالجتامعيــة ،العــدد احلــادي عــر ،جــوان2013 ،م.
اللقــاين ،أمحــد و اجلمــل ،عــي2003( .م) .معجــم
املصطلحــات الرتبويــة املعرفــة يف املناهــج وطــرق
التدريــس .ط ،3.القاهــرة  :عــامل الكتــب.
هنــدام ،حييــى1981( .م) .تدريــس الرياضيــات .القاهــرة :دار
النهضــة العربيــة.

اجلامعيــة.

ثاني ًا /املراجع األجنبية والعربية مرتمجة باإلنجليزية:

4 .دراســة مــدى فعاليــة الصحائــف الكتابيــة
مــع الطــاب املتفوقــن والطــاب املتأخريــن
دراســي ًا.

5 .دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
للطــاب املعلمــن بكليــات الرتبيــة عــى

حتصيلهــم واجتاههــم نحــو مهنــة التدريــس.

6 .دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
يف بعــض املــواد الدراســية األخــرى كالعلــوم
والدراســات االجتامعيــة واللغــات وغريهــا.

املصادر واملراجع:
أو ًال /املراجع العربية:

أبوســتة ،فريــال2005( .م) .مشــكالت تعلــم الرياضيــات
باملرحلــة الثانويــة كــا يدركهــا الطــاب وعالقتهــا
باجتاهاهتــم نحــو الرياضيــات .جملــة كليــة الرتبيــة
بدميــاط ،العــدد الســابع واألربعــون.
شــعراوي ،إحســان1985( .م) .الرياضيــات  :أهدافهــا
وإســراتيجيات تدريســها .القاهــرة :دار النهضــة
العربيــة.
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