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 المستخمص :
لدى معممي الرياضيات  وجدارات التدريسىدؼ البحث الحالي إلى تنمية ميارات التفكير التحميمي 

 "TPACK "تفاعؿ بيف إطار نموذج مقترح مف النامج تدريبي قائـ باستخداـ بر  لذوي االحتياجات الخاصة
، ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج التجريبي . ذو التصميـ شبو التجريبي. القائـ عمى يتميو ونموذج 

معممي الرياضيات بمدارس المرحمة المجموعة الواحدة والقياس القبمي والبعدي، وتـ اختيار عينة البحث مف 
.  9191/  9102 لثانيكمجموعة تجريبية بالفصؿ الدراسي ا دائية المطبؽ عمييا نظاـ الدمجاالبت

واختبار الجوانب المعرفية لجدارات  لمقياس ىـ : اختبار التفكير التحميمي ، ثبلث أدواتواستخدـ البحث 
اعمية البرنامج ومف أىـ نتائج البحث ف التدريس، وبطاقة مبلحظة الجوانب األدائية لجدارات التدريس.

 لدى معممي وجدارات التدريس بجانبييا المعرفي واألدائيالمقترح في تنمية ميارات التفكير التحميمى 
 البرنامج التدريبي المقترحالمجموعة التجريبية ، وفي ضوء تمؾ النتائج أوصت الباحثة بضرورة تضميف 

لذوي االحتياجات لمينية لمعممي الرياضيات كأسموب لمتنمية ا ضمف البرامج التدريبية لمعممي الرياضيات
لتطوير أداء معممي  وعة اقتراحات لدراسات مستقبميةمالخدمة، كما قدـ البحث مجالخاصة أثناء 

  الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.
 

     –جدارات التدريس –التفكير التحميمي  - نموذج ويتمي – إطار تيباؾالكممات المفتاحية : 
 ي االحتياجات الخاصة.معممو ذو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 1544-1841، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3 )مج  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

7841 

 

 قدمة م
أصبح وجود التبلميذ مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في صفوؼ العادييف أمًرا طبيعًيا، ومتكرًرا في      

العديد مف المدارس التي طبقت نظاـ الدمج، األمر الذي جعؿ مف الضرورة أف يكوف لدى معممي المدارس العادية 
لمعارؼ والميارات التي تمكنيـ مف تحقيؽ أىدافيـ التربوية مع تبلميذىـ العادييف، وأقرانيـ مف القدر الكاؼ مف ا

ذوي االحتياجات الخاصة، فالمعمـ ىو حجر االساس وىو العنصر االساسي الذي مف خبللو تحدد بشكؿ جذري 
 احتماالت نجاح أو فشؿ عممية الدمج .

وبحثًا عف واقع ب مع المياـ االمنوطة بو؛رامج تدريب المعمـ  لمتتواكوعميو يتضح أىمية مراجعة وتطوير ب       
إعداد وتييئة المعمميف لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة المدمجيف مع التبلميذ العادييف رصدت 

 (0224) عبد الحميد،  العديد مف الدراسات وجود قصور في تييئة وتدريب المعمميف بكافة تخصصاتيـ كدراسة
تدني وعي معممي ذوي االحتياجات الخاصة بالمممكة العربية السعودية بتوظيؼ مستحدثات والتي توصمت إلى  (7)

تكنولوجيا التعميـ ، وأف االتجاه نحو استخداميا كاف محايدًا، وأوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لمعممي ذوي 
وظيؼ واستخداـ مستدحثات تكنولوجيا التعميـ في االحتياجات الخاصة أثناء الخدمة ؛ بحيث تتضمف ميارات ت

اتجاىات معممي الصؼ نحو دمج التبلميذ ( والتي توصمت إلى أف 0272، وجوانةدراسة ) الرواشدة التدريس، و 
ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوؼ االربع االولى كانت متوسطة ؛ األمر الذي ينعكس عمى أدائيـ التدريسي 

( والتي أشارت إلى ضعؼ الكفايات المينية لمعممي ذوي صعوبات 0272اسة ) السعدي ، ويؤثر فيو، أيضًا در 
التعمـ بسمطنة عماف وفقًا لمعايير مجمس األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة والتي منيا التخطيط لمتدريس، 

( والتي 0272الميدى ، واالستراتيجيات التدريسية، والتقويـ، والبيئة التعميمية، والتفاعؿ االجتماعي، ودراسة ) 
مكانية اإلفادة منيا  ىدفت إلى إعداد وتقويـ أداء معممي ذوي االحتياجات الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية وا 
في مصر، وتوصمت الدراسة إلى أف الواليات المتحدة االمريكية تبذؿ قصارى جيدىا مف أجؿ النيوض بمستوى 

اـ بصفة دائمة بذوي االحتياجات الخاصة مما يجعؿ تقويـ أداء معممي التربية أداء معممي التربية الخاصة واالىتم
الخاصة بيا وظيفًيا وقادًرا عمى تحقيؽ متطمبات التنمية وكذلؾ متطمبات المجتمع االمريكي، وأف واقع معممي ذوي 

يبية المقدمة ليؤالء االحتياجات الخاصة في مصر مترٍد وغير مرٍض بسبب عدة أسباب منيا : ندرة الدورات التدر 
المعمميف واإلىتماـ بمعممي الطبلب العاديف، كما حددت الدراسة أنو مف ضمف أوجو االستفادة في مصر ىو 
االستعانة بالوسائؿ التكنولوجية الحديثة في عممية التدريب ، وذلؾ بيدؼ تجديد مياراتيـ ورفع مستوى كفائتيـ، 

التي توصمت إلى وجود مجموعة مف المشكبلت تعوؽ معممي ذوي  (0272) السيد وعمى ، واتفقت معيا دراسة 
                                           

 ) لقب الباحث ، سنة االصدار، رقم الصفحة ان وجد( االصدار السادس APA وفق نظام التوثيق في البحث  (6)
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االحتياجات الخاصة عف ممارساتيـ ألبعاد اإلدارة الصفية والتي منيا مشكبلت تتعمؽ بمعمـ ذوي االحتياجات 
الخاصة حيث عدـ تدريبو عمى استخداـ الوسائؿ اتعميمية المناسبة لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة ، وأوصت 

في اسة بأىمية تدريب معممي ذوي االحتياجات الخاصة عمى كيفية العمؿ عمى إدارة السموؾ داخؿ الصؼ ، الدر 
إلى الكشؼ عف مستوى الكفايات التدريسية لمعممي التربية ( 910۲حيف سعت دراسة ) موسی و زعموش 

كما أجرت الخاصة منخفض،  الخاصة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف مستوى الكفايات التدريسية لمعممي التربية
(  دراسة ميدانية عمى عينة مف معممي مدرستي المعاقيف سمعيا والمعاقيف بصريا بمدينة 0271دراسة ) صبطي ، 

استخداـ تكنولوجيا التعميـ الحديثة في تعميـ التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة، وبينت نتائجيا قصور بسكرة  
تي تحوؿ دوف االستخداـ األمثؿ لتكنولوجيا التعميـ والتي منيا عدـ عقد دورات كما ىدفت إلى بياف المعوقات ال

تدريبية لتدريب معممي ذوي االحتياجات الخاصة عمى كيفية استخداـ التقنيات التعميمية الحديثة، و بينت نتائج 
مف ناحية ات الخاصة، و الدراسة أف تكنولوجيا التعميـ الحديثة تؤدي أدواًرا ميمة في تعميـ طبلب ذوي االحتياج

( أف درجة استخداـ معممي ذوي االحتياجات الخاصة لمستحدثات تكنولوجيا 0274دراسة ) أحمد ،  أخرى أشارت
التعميـ جاءت بدرجة متوسطة، وأوصت بعقد دورات تدريبية لمعممي ذوي االحتياجات الخاصة لتدريبيـ عمى 

تنوع في أساليب واستراتيجيات تقديـ المحتوى العممي، ودراسة ) أبو استخداـ التكنولوجيا في المواقؼ التعميمية، وال
( والتي حددت معوقات استخداـ التكنولوجيا التي تواجو المعمميف في تعميـ التبلميذ مف ذوي 0274المجد، 

ية في االحتياجات الخاصة، والتي منيا غياب الدورات التدريبية أثناء الخدمة في مجاؿ استخداـ التقنية التعميم
 التدريس. 
وفي ضوء تمؾ الدراسات يتضح وجود قصور في تييئة وتدريب المعمميف بكافة تخصصاتيـ ، وينطبؽ         

األمر ذاتو عمى معممي الرياضيات ؛ حيث توصمت نتائج بعض الدراسات إلى ضعؼ معرفة معممي الرياضيات 
مر الذي أدى إلى نقص كفائتيـ في التخطيط ، بكيفية التدريس لمتبلميذ مف ذوي االحتياجات االخاصة ؛ األ

واإلعداد ألنشطة ومياـ تعميمية تتناسب مع احتياجات ىؤالء التبلميذ، حيث االعتماد عمى التدريبات المباشرة ، 
( دراسة ىدفت إلى  Bhatia 2016,213,  ( بيياتيا وعمى االستراتيجيات البصرية أكثر مف التحميمية؛ فقد أجرى

معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية والثانوية العامميف في مدارس اليوـ الكامؿ لمصـ بالواليات تقييـ إعداد 
المتحدة األمريكية ، وتوصمت الدراسة إلى أنو يتـ التدريس لمطبلب الصـ نفس المحتوى الدراسي الذي يدرسو 

تدريبية أثناء الخدمة ، أيضا قصور في قصور مشاركة المعمميف في البرامج الوأرجعت ذلؾ إلى الطبلب العادييف، 
( واقع الميارات التدريسية لدى 0272اعداد معممي الرياضيات لمطبلب الصـ، كما بحثت دراسة ) مصطفى ، 

معممى الرياضيات لذوى اإلحتياجات الخاصة سمعيا وبصريا فى ضوء ثقافة الجودة بمدارس محافظة المنيا  مف 
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التنفيذ  –يات مف ذوي االحتياجات الخاصة في ميارات أربع ىي : ) التخطيط خبلؿ مبلحظة أداء معممي الرياض
إدارة الفصؿ ( إلى عدـ تحقؽ بعض الميارات التدريسية لمعممي الرياضيات مف ذوي االحتياجات  –التقويـ  –

 الخاصة سواء سمعيًا أوبصريًا.  
عممي ذوي االحتياجات لمعممي الرياضيات لذوي وقد اتجيت بعض الدراسات إلى تمبية االحتياجات المينية لم     

(  والتي ىدفت إلى بناء برنامج لتمبية احتياجات معممي 0272االحتياجات الخاصة والتي منيا دراسة ) عمى ، 
الرياضيات لذوي االحتياجات التربوية الخاصة وتنمية اتجاىيـ نحو دمجيـ في المدارس العادية، واقتصر تطبيؽ 

ممي التبلميذ ذوي االعاقة ) السمعية والبصرية والذىنية ( ، أيضًا لـ تتطرؽ الدراسة إلى تنمية البرنامج عمى مع
الميارات التكنولوجية لدى معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة أو الميارات الذاتية أو التواصمية واقتصرت 

، كما لـ تتطرؽ الدراسة إلى ات الخاصةلدى معمـ الرياضيات لذوي االحتياج يةعمى تنمية بعض الميارات الصف
تنمية أي مف ميارات التفكير لدى معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة والتي تساعده عمى تحديد كيفية 

  التعامؿ مع ىؤالء الطبلب في المواقؼ التدريسية المختمفة وفقًا الحتياجاتيـ .
 ىالعممية التعميمية كأحد الخصائص التي يجب أف تتوافر لدومع تزايد االعتراؼ بأىمية تكامؿ التقنية في     

إطار أو نموذج عمؿ جديد لممساعدة عمى فيـ وتقويـ المعارؼ والميارات التي  ىالمعمـ الفعاؿ، ظيرت الحاجة إل
يحتاجيا المعمموف لتكامؿ التقنية بفاعمية في المنيج، حيث أظيرت البحوث والدراسات أف مجرد امتبلؾ المعمـ 

بعض الميارات التقنية ال يضمف االستخداـ الفعاؿ لمتقنية في التدريس والتعمـ في القرف الحادي والعشريف، ولكف ل
مادة التخصص، وطرؽ  ى مف ذلؾ فنف األمر يتطمب فيًما منظومًيا لكيفية التكامؿ ما بيف التقنية، ومحتو بداًل 

، ووضح فيو كيؼ يدمج المعمموف Shulmanشولماف الذي خرج بو  اإلطارالتدريس ، ومف أبرز تمؾ المحاوالت 
معرفتيـ بالتربية بمعرفة المحتوى باستخداـ أدوات التكنولوجية تدعـ العممية التعميمية ، وسار عمي خطي شولماف 

Shulman  & الباحثاف كوىمير وميشراKoehler Mishra  حيث أضافا فكرة تعميـ المعمميف استخداـ التكنولوجيا
وتحت إشراؼ خبراء تربوييف  ،تعميمية عف طريؽ إشراكيـ في تصميـ دروس توظؼ التكنولوجيا بعنايةبالعممية ال

وتكنولوجييف، وبدأت فكرة توسيع نطاؽ نموذج شولماف بما يتناسب مع ثورة التكنولوجيا واالتصاالت النموذج جديد 
ا وىو المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا ا ثالثً أساسً  Mishra  &Koehlerثبلثي األسس، حيث أضاؼ كوىيمر وميشرا 

Technological Knowledge والتربية، ضمف نموذج جديد سمي بنموذج المعرفة الخاص بالتكنولوجيا، 
 Technological Pedagogical(Mishra & Koehler, .Content Knowledgeالتيباؾ  ىوالمحتو 

Framework – TPACK 2006) 
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عمي التكامؿ ما بيف المعرفة بالتقنية، والمعرفة بمحتوى المادة الدراسية،  TPACKوبذلؾ يؤكد إطار تيباؾ      
ا إلى جنب مع المعرفة بطرؽ التدريس کمتطمبات رئيسة لمتدريس الفعاؿ باستخداـ التقنيات التعميمية؛ مما دفع جنبً 

غبة منيا في الوصوؿ إلي الجامعات والمؤسسات التربوية لبلستفادة مف تمؾ الثورة في تطوير وتأىيؿ معممييا، ر 
 .(Fontanilla، 0272أداء تعميمي مميز مف قبؿ المعمـ )

ومنيا ما اعتمده كنطار  ،لتطويره ىفي كثٍير مف الدراسات منيا ما سع(TPACK) وقد استخدـ إطار تيباؾ    
والتي منيا دراسة )  ،دمةلقياس المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي لدى المعمميف قبؿ وأثناء الخ

ىدفت الى تحديد مدى تطبيؽ معممات المغة العربية في مدينة الرياض مجاالت والتي ( 0274العنزي والشدادي ، 
والمتغيرات TPACKالمعرفة الثبلثة التكنولوجية التربوية والمحتوى والكشؼ عف العبلقة بيف معرفتيـ بمجاالت 

صممت  مدى تطبيقيف ليذه المجاالت مف وجية نظر مشرفاتيف التربويات، كماالديموغرافية، باإلضافة الى معرفة 
يميTPACK" " نموذج قائـ عمى إطار لدمج التكنولوجيا في التعميـ العاـ،  "ونموذج التصميـ التعميمي "جيرالؾ وا 

حصمت عمى درجة   TCK – TPK- TPCK)) وفروعياTK وأسفرت النتائج عمى أف المعرفة بالتكنولوجيا 
متوسطة مف قبؿ المشرفات عينة الدراسة ، حيثُ تعد ىذه الدرجة مف المعرفة متدنية في عصرنا الحالي، والتي تـّ 

( واقع 0274رصدىا مف خبلؿ تقارير الجوالت اإلشرافية، في حيف بحثت دراسة ) أبو رية وعبد العزيز ، 
لدى الطبلب معممى العمـو TPACK   يكنولوجوالت يمعتقدات الكفاءة الذاتية نحو التكامؿ بيف المحتوى التربو 

بكمية التربية جامعة طنطا، وأوضحت النتائج أف لدييـ كفاءة ذاتية منخفضة فيما يتعمؽ بكؿ مف معرفة المحتوى 
التربوي التكنولوجي، والمعرفة التكنولوجية، والمعرفة التكنولوجية التربوية، ومعرفة المحتوى األمر الذي يعكس 

بالوسائؿ واألدوات التكنولوجية الحديثة وكيفية توظيؼ إمكانيات التكنولوجيات المختمفة في التدريس ضعؼ إلماميـ 
والتعمـ كذلؾ وجود ضعؼ في الجانب األكاديمي لمحتوى العموـ، وعدـ توافر لدييـ القدرة عمى احداث التكامؿ بيف 

 .07يات معمـ القرف والتي تعتبر مف أىـ كفا TPACKاألبعاد المعرفية الثبلثة اإلطار 
مما سبؽ يتضح الحاجة إلى تدريب معممي الرياضيات وخاصة معممي التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة      

عمى كيفية تحقيؽ التكامؿ بيف الجانب التكنولوجي، وكؿ مف مجتوى مادة الرياضيات وطرؽ التدريس المناسبة 
 لمتبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة.

طمب المستقبؿ وبشكؿ أساسي اكتساب المعمـ لمميارات التحميمية ألنيا تمنحو القدرة عمى دراسة كما يت     
المشكبلت الصفية دراسة تفصيمية، فحؿ المشكبلت الصفية يتطمب  مف المعمـ استخداـ جميع أنواع التفكير، 

لمناسبة، وتمييز األسباب وبخاصة التفكير التحميمي حيث تحميؿ مكونات المشكبلت والقضايا، ووضع الحموؿ ا
 .قرارات في ضوء المعمومات المتاحةواتخاذ ال
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ويتضح مف ذلؾ أف التفكير التحميمي ينظر إلى أى ظاىرة بصورة تفصيمية مما ينمي الثراء المعرفي والفيـ     
التفكير الناقد  العميؽ والدقة في تناوؿ الموضوعات؛ األمرالذي يتضح منو تداخمو مع العديد مف أنماط التفكير مثؿ

واالستقرائي والمنظومي، كما يسيـ التفكير التحميمي في التمكيف مف مواجية متطمبات المستقبؿ واكتساب القدرة 
عمى استنتاج األفكار وتفسيرىا ولذا أصبح تنمية التفكير التحميمي مثار اىتماـ التربوييف ألىميتو بالنسبة لمفرد 

التفكير التحميمي والتي اتفقت عمييا عدد مف الدراسات والبحوث السابقة ومنيا والمجتمع ، وتتعدد وتتنوع ميارات 
 و فؤاد،  عبدالحميد؛  0271 السيد،؛  Honeycutt, 2016؛  0278 رزؽ،؛  Ames, 2014) دراسة كؿ مف: 

أبو الحديد، ؛  0274،  و حسف أبو خطوة؛  0274أبو نعمة، ؛  0274 أحمد،؛ 0274الزبوف، ؛  0271
وىي كالتالي: تحديد السمات أو الصفات وتحديد الخواص، وعبلقة (  Frusci, 2019؛  0272 السيد،؛  0272

جراء المبلحظة والتابع، والتفرقة بيف التشابو والمختمؼ، والمقارنة، والمقابمة، والتصنيؼ، وبناء  الجزء بالكؿ، وا 
يجاد األنماط، والتنبؤ أو التوقع او المعيار، والترتيب ووضع األولويات، وعمؿ المتسمسبلت ورؤية العبل قات، وا 

جراء القياس، والتعميـ، والتجميع والتبويب، . كما يتضمف التفكير التحميمي  التخميف، وتحديد السبب والنتيجة، وا 
 .فحص الوقائع بدقة وكذلؾ األفكار والمواقؼ وتقسمييا إلى مكوناتيا الفرعية وتجزئتيا

لرغـ مف أف التفكير التحميمي أحد الميارات المعرفية التي يمكف اكتسابيا بالتدريب مما سبؽ يتضح أنو عمى ا      
والممارسة، باإلضافة إلى أنيا مف أىـ الميارات اليومية لمطالب والمعمـ في حصة الرياضيات، وخاصة معممي 

ؾ الميارات لدى معممي ذوي االحتياجات الخاصة؛ إال أف ىناؾ ندرة في الدراسات والبحوث التي تناولت تنمية تم
الرياضيات أثناء الخدمة في البيئة المصرية ،وعدـ وجود دراسة اىتمت بتنميتو لدى معممي الرياضيات لمتبلميذ 
مف ذوي االحتياجات الخاصة ، والذي يمكنيـ مف تحميؿ المشكبلت الصفية التي تواجو ىؤالء التبلميذ في تعميميـ 

 ائصيـ واحتياجاتيـ.لمرياضيات والتي تختمؼ باختبلؼ خص
كما أف مف أىـ التحديات التي تواجو معمـ الرياضيات بصفة عامة ومعمـ الرياضيات لذوي االحتياجات      

الخاصة بصفة خاصة بالقرف الحادي والعشريف ىو التركيز عمى تنمية جداراتيـ التدريسية حيث اكتساب الميارات 
الدراسة وخارجيا مف خبلؿ األساليب الحديثة واالىتماـ بالمستجدات  البلزمة التي تمكنو مف أداء عممو داخؿ حجرة

الحديثة في مجاؿ التخصص، والرغبة القوية في معرفة كؿ جديد مف شتى ألواف المعرفة، ومتابعة نظريات التعمـ، 
و تنمية واالىتماـ بالميارات المينية الخاصة والتركيز عمى الميارات التي تساعده عمى أف يعنى بتنمية طبلب

وي ذشاممة، وأف يفتح ليـ أفاؽ التفكير الناقد واإلبداعي وحؿ المشكبلت، والتعميـ الذاتي والمستمر رغـ كونيـ مف 
 االحتياجات الخاصة. 
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وىناؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية الجدارات التدريسية لدى المعمميف قبؿ الخدمة في التخصصات    
( باستخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى طبلب كمية 0274،  ويوسؼ و يحيى أبو بكر المختمفة منيا دراسة )

التربية بالمممكة العربية السعودية، وىناؾ بعض الدراسات التي اىتمت بتنمية الجدارات التدريسية لدى المعمميف 
ودراسة ) الشمري  معمـ العموـ ، ( باستخداـ بورتوفوليو التدريس لدى0272أثناء الخدمة منيا دراسة ) الدغيدي ، 

( 0274) محمود، ودراسة التدريب التشاركي لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة الثانوية،( باستخداـ 0271، 
( 0272) محمد ، ودراسةباستخداـ  برنامج تدريبي في ضوء االحتياجات التدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية، 

 ية المستدامة لدى معممی العمـو الزراعية.باستخداـ برنامج قائـ عمى التنم
؛ إال وبذلؾ يتضح أىمية تنمية الجدارات التدريسية لدى المعمميف في مختمؼ التخصصات قبؿ وأثناء الخدمة     

أف ىناؾ ندرة في الدراسات والبحوث التي تناولت تنمية جدارات التدريس لدى معممي الرياضيات أثناء الخدمة في 
ة، وعدـ وجود دراسة اىتمت بتنميتيا لدى معممي الرياضيات لمتبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة البيئة المصري

  والتي تساعدىـ عمى التقييـ والتطوير المستمر ألدائيـ التدريسي. 
وحتى يتـ تنمية الجدارة التدريسية وميارات التفكير التحميمي كاف البد مف البحث عف أحد النماذج التربوية      

سو مف خبلؿ التفاعؿ المباشر فحتى يتمكف المعمـ مف بناء معرفتو بن  TPACKالتي تتكامؿ وتتفاعؿ مع نموذج
 مع الموقؼ التدريبي، ومف خبلؿ ربط المعرفة الجديدة بالخبرات السابقة. 

ممواقؼ في ولعؿ مف أىـ النماذج التي تساعد عمى تحقيؽ ىذا التكامؿ نموذج ويتمي والذي يتميز بتقديمو ل     
، 0221صورة مشكبلت مثيرة لمتفكير تكسب األفراد الثقة بالنفس وتمكنيـ مف اتخاذ القرار الصحيح ) زيتوف، 

يساعد فقط عمى فيـ المحتوى التدريبي المطموب تعممو بؿ يمكف مف بناء معنى  (، وبذلؾ فنف ىذا النموذج ال25
ا ينمي القدرات االبداعية لدييـ ليس فقط في حؿ المشكبلت لو ، ويقود إلى مشكبلت جديدة يتـ التفكير حوليا مم

نما في تكويف ىذه المشكبلت.  وا 
دراسة  نموذج ويتمي في تعمم الرياضيات فقد أثبت فاعميتو في العديد من الدراسات منيا : ألىميةونظرًا 
ياضيات لدى تبلميذ ( والتى توصمت إلى فاعمية ويتمى فى تنمية التحصيؿ الدراسى في الر 0271) الحربي ، 

( والتي 0274التطبيؽ  االستدالؿ ( ، واتفقت معيا دراسة ) عودة ،  –المرحمة المتوسطة في مستويات ) المعرفة 
توصمت إلى فاعمية استخداـ نموذج ويتمي في تنمية التحصيؿ في مادة الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

نموذج ويتمي في اكتساب المفاىيـ اليندسية وتنمية الدافعية نحو بتت قاعمية أث( والتي 0274كذلؾ دراسة )حماد ، 
أيضًا توصمت العديد مف الدراسات إلى فاعمية نموذج  ،تعمـ اليندسة لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي باألردف

استخداـ ة فاعمي( والتي توصمت إلى 0272كدراسة ) سيفيف ،  لدى المتعمـ ويتمي في تنمية الجانب المياري
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تنمية التفكير التأممي والقدرة عمى حؿ المعادالت و في استراتيجية "ويتمي" لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة 
( والتي استخدمت 0272المتباينات الجبرية واالتجاه نحوىا لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ، ودراسة ) الجماؿ ، 

فض قمؽ الرياضيات لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي، ودراسة استراتيجية ويتمي في تنمية التفكير الرياضي وخ
فاعمية استراتيجية قائمة عمى نموذج ويتمى في تنمية ميارات تحميؿ إلى ( التى توصمت 0274) حسف والريس ، 

 محتوى الرياضيات المدرسية واالتجاه نحو تعميـ الرياضيات لمطبلب المعمميف بالمستوى األوؿ شعبتي التعميـ العاـ
( والتي استخدمت نموذج ويتمي في اكتساب المفاىيـ والقدرة عمى حؿ 0272واالبتدائي، ودراسة ) العمكومي ، 

( والتي أثبتت أف 0202المسألة الرياضية لدى تبلميذ الصؼ الخامس األساسي باألردف، ودراسة ) عبد السبلـ ، 
  .فكار واآلراءىذا النموذج يعطي الوقت الكافي لمعمؿ في مجموعات لتقديـ األ

إلى  -فى حدود معرفة الباحثة -وبذلؾ يتضح مف العرض السابؽ أنو لـ تسع أى مف الدراسات السابقة    
ونموذج ويتمي لتنمية ميارات التفكير التحميمي وجدارت التدريس  لدى معممي  TPACKالتفاعؿ بيف إطار 

 الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.
 مشكمة البحث

 دعمت االحساس بمشكمة البحث :مؤشرات • 
  تطبيؽ استبياف عمى مجموعة معممي الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة بيدؼ تحديد امتبلؾ ىؤالء

 المعمميف ألبعاد الجدارة التريسية وميارات التفكير التحميمي ؛ وتـ التوصؿ لآلتي : 

عمى تصميـ المواقؼ التعميمية بما يتناسب مع طبيعة  افتقار معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة لمقدرة -
 التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

ضعؼ القدرة عمى تحميؿ الموقؼ التدريسي؛ لتصميـ أنشطة تعميمية تساعد ىؤالء التبلميذ وأقرانيـ عمى تعمـ  -
 الرياضيات بفاعمية وكفاءة.

مطبلب مف ذوي االحتياجات الخاصة ؛ لحؿ المشكبلت عدـ استخداـ التقنيات التعميمية في تدريس الرياضيات ل -
 التي تواجو ىذه الفئة مف التبلميذ.

عدـ اإللماـ باالستراتيجيات والوسائؿ وألنشطة وأساليب التقويـ المناسبة لتدريس الرياضيات لمتبلميذ مف ذوي  -
 االحتياجات الخاصة.
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 ممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بسبب ما أشارت إليو بعض الدراسات السابقة مف القصور في أداء مع
اتباع األساليب التقميدية كالمحاضرة، و المناقشة، باإلضافة إلى وجود مشکبلت عديدة تواجييـ في الفصؿ 

 حداث تميزاً إمما يتطمب  (0272؛ عمى، 0272مصطفى،؛ Sperth,2016؛  0222الدراسي كدراسة) الشقرة، 
لرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة؛ لرفع مستوى األداء، والتركيز عمى أف يصبح ا في برامج تدريب معمـ انوعيً 

قادر عمى العمؿ في فريؽ لتطوير قدراتو المينية الذاتية وفقًا لبلتجاىات  ؛معمـ ذو كفاءة عممية في التخصص
 العالمية الحديثة . 

 ؛ يدًا يدرسو الطالب المعمـ بشعبة رياضياتبالرجوع لبلئحة البكالريوس بكميات التربية تبيف أف ىناؾ مقررًا وح
ليؤىمو لمتعامؿ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة بعنواف" استراتيجيات تدريس الرياضيات لذوي 

لتعرؼ معمـ الرياضيات أثناء الخدمة عمى كيفية التعامؿ مع الفئات  االحتياجات الخاصة " وىذا غير كاؼٍ 
 الخاصة.

  اسات العربية التي سعت لتدريب المعمميف عمى تنمية التفكير التحميمي لدييـ األمر الذي عدـ وجود أي مف الدر
سينعكس بالضرورة عمى تبلميذىـ ، باإلضافة إلى ما يعانيو مجاؿ تعميـ الرياضيات عمى المستوى المحمي بالبيئة 

 المصرية مف ندرة البحوث في ىذ المتغير االميـ . 

 يؤثر عمى قد ي سعت لتنمية جدارات التدريس لدى معممي الرياضيات ؛ األمر الذي ندرة الدراسات العربية الت
 أدائيـ التدريسي .

  توصيات بعض المؤتمرات التربوية بضرورة االىتماـ ببرامج تدريب المعمـ مف خبلؿ تطوير محتواىا وفقًا
دولي الخامس إلعداد وتدريب المعمـ المؤتمر اللبلتجاىات العالمية المعاصرة، وتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ فييا ) 

المعمـ: متطمبات التنمية وطموح المؤتمر العممي ؛  0271في ضوء متطمبات التنمية ومستجدات العصر ، 
ستراتيجيات تمكيف المعمميف والمتعمميف العرب مف جدارات مجتمع المعرفة ، ا؛ المؤتمر العممي  9102، المستقبؿ
، الممتقى العربي األفربقي األوؿ لمتربية الخاصة تمرات التربية الخاصة ) (، باإلضافة إلى توصيات مؤ 0272
0272) 
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وبناء عمى ما سبؽ يتضح أف ىناؾ ضرورة لمتوجو لبرامج التنمية المينية المستدامة، مع دمج وتوظيؼ      
لذا جاءت فكرة البحث  التكنولوجيا لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى التعمـ، ومشاركة المعرفة والخبرة ونشرىا،

الحالي لمتعرؼ عمى فاعمية التفاعؿ بيف إطار تيباؾ ونموذج ويتمي في تنمية ميارات التفكير التحميمي وجدارات 
 التدريس لدى معممي الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة. 

 ثانيا :الخبرة العممية لمباحثة من خالل :
دد مف المدارس الحكومية بغرض متابعة الطبلب المعمميف بشعبة رياضيات في الحظت الباحثة مف خبلؿ زيارتيا لع -

التربية العممية وخاصة مدارس الحمقة االولى مف التعميـ األساسي أنو قد تـ بالفعؿ تطبيؽ عممية الدمج لذوي 
لؾ تمقى معممي ، وعمى الرغـ مف ذ0272( لسنة 80االعاقات البسيطة في مدارس التعميـ العاـ بقرار وزاري رقـ )

مما يدؿ عمى أف معممي التبلميذ ذوي ،  75/2/0274إلى   9مف الفترة   0274التعميـ األساسي تدريبًا وحيًدا عاـ 
االحتياجات الخاصة لـ يتمقوا تدريبًا كافيًا عمى كيفية التواصؿ مع ىؤالء التبلميذ، وعف كيفية التدريس ليـ ، وكيفية 

 ؿ معيـ في ضوء مبادئ الدمج.تقويـ تعمميـ، وكيفية التعام
" موجًيا حوؿ مدى اىتماـ معممي الرياضيات بطبلب الدمج 72تـ مقابمة عدد مف موجيي الرياضيات بمغ عددىـ " -

" معمًما 02ومدى اىتماميـ بفاعمية عممية التدريس ليـ ، كما تـ مقابمة عدد مف معممي الرياضيات بمغ عددىـ "
حوؿ ماىية الدمج ، وكيفية تفعيمو بشكؿ يضمف تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو، ببعض المدارس المطبؽ بيا الدمج 

وتبيف أف غالبية معممي الرياضيات ليس لدييـ خمفية معرفية كافية حوؿ كيفية التعامؿ التربوي مع ذوي االحتياجات 
عؿ ىناؾ عائقًا الخاصة؛ الذيف تقرر دمجيـ بالمدارس العادية والتعرؼ عمى خصائصيـ واحتياجاتيـ ، مما يج

حتميًا لتفعيؿ عممية الدمج ، كما أوضح معممي الرياضيات عدـ قدرتيـ عمى تصميـ األنشطة والمياـ التعميمية 
المناسبة  ليؤالء التبلميذ والتي يمكف تطبيقيا في بيئة الصؼ العادية حتى يتمكنوا مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف 

 تعميـ الرياضيات مع كبلىما.
 ( Caroli& Sagone  ,0202؛0272؛ عمى، 0272)مصطفى،العديد مف الدراسات توصيات  

توفير برامج تدريبية لمعممي الرياضيات لتدريبيـ عمى إعداد وتصميـ المواقؼ التعميمية المناسبة لمفئات الخاصة ب  -
تدريس مطورة قائمة  بما يمكنيـ مف ممارسة تصميـ التعميـ، واستخداـ طرؽفي ضوء إحتياجاتيـ التعميمية الخاصة، 

 عمى استخداـ المستحداث التكنولوجية مع ىذه الفئات.
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، ونظرًا لحاجة ىؤالء المعمميف بربط خبراتيـ السابقة بمعارؼ تتسـ ةونظرًا لمتطورات  التكنولوجية المتبلحق    
التي تجمع بيف  ؿ بيف نموذجيف تدريسيف يحققاف ىذه المعادلةفاعبالحداثة؛ ظيرت الحاجة إلى العمؿ عمى الت

داخؿ الفصؿ مما  يفالحداثة التكنولوجية والمعموماتية وربطيما بمواقؼ مشكمة مستوحاة مف مواقؼ فعمية لممعمم
 يساعدىـ عمى التفكير بشكمو التحميمي وينمي لدييـ الجدارة التدريسية في مادة الرياضيات .

 تحديد مشكمة البحث :
ود بعض القصور في البرامج التدريبية  لمعممي الرياضيات لذوي تمثمت مشكمة البحث الحالي في وج     

في ميارات التفكير التحميمي لدييـ ، باإلضافة إلى ضعؼ جداراتيـ  االحتياجات الخاصة ؛ مما نتج عنو ضعؼ 
 التدريسية ليذه الفئات الخاصة  أثناء تدريس مادة الرياضيات .

 أسئمة البحث:•  
مؾ المشكمة مف خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ الرئيس: كيؼ يمكف تنمية ميارات حاوؿ البحث الحالي حؿ ت   

التفكير التحميمي وجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة باستخداـ برنامج قائـ عمى 
 ونموذج ويتمي؟ TPACKالتفاعؿ بيف إطار 

 الفرعية التالية : وتتطمب االجابة عمى ىذا السؤاؿ االجابة عمى األسئمة 
ونموذج ويتمي لتنمية ميارات  TPACKما صورة برنامج مقترح قائـ عمى التفاعؿ بيف إطار   السؤال االجرائي(: (

 التفكير التحميمي والجدارة التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة؟
 )األسئمة بحثية( :

 التفاعؿ بيف إطار   ما فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمىTPACK  ونموذج ويتمي في تنمية ميارات التفكير
 التحميمي لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ؟

    ما فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التفاعؿ بيف إطارTPACK  ونموذج ويتمي في تنمية الجدارات
 معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ؟( لدى  دائياأل –التدريسية بجانبييا ) المعرفي 

 أىداف البحث : 
 ىدؼ البحث الحالي إلى : 

  رنامج مقترح قائـ عمى التفاعؿ بيف إطار بإعدادTPACK  ونموذج ويتمي لتنمية ميارات التفكير التحميمي والجدارة
 التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة
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 لبرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار التعرؼ عمى فاعمية اTPACK  تنمية ميارات في ونموذج ويتمي
 التفكير التحميمي لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة. 

  التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطارTPACK  تنمية أبعاد في ونموذج ويتمي
 المياري ( لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة. –بجانبييا ) المعرفي الجدارة التدريسية 

 أىمية البحث :
  مساعدة القائميف عمى األكاديمية المينية لممعمميف عمى إعداد وتصميـ برامج تدريبية لممعمميف تعتمد عمى التفاعؿ

 .ونموذج ويتمي TPACKبيف إطار 
 لمرياصيات لذوي االحتياجت الخاصة؛ حوؿ كيفية التعامؿ مع ىذه الفئات. توفير خمفية معرفية مناسبة لمعممي 
  تدريب معممي الرياضيات عمى تصميـ مواقؼ وأنشطة تعميمية في مادة الرياضيات تتناسب وخصائص التبلميذ

 مف ذوي االحتياجات الخاصة.

 ميف لذوي االحتياجات الخاصة في توجيو نظر المسؤوليف إلى ضرورة توفير دورات تدريبية لتدريب وتأىيؿ المعم
 المواد الدراسية بصفة عامة والرياضيات بصفة خاصة  .

  مساعدة معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى ممارسة التفكير التحميمي لمتصدي لممشكبلت التعميمية
 والتربوية التي تواجييـ في المواقؼ العممية. 

  ببرنامج يساعدىـ عمى تنمية الجدارات التدريسية  ي االحتياجات الخاصةلذو إفادة معممي وموجيي الرياضيات
 بشكؿ يناسب التطور الحضاري .

  يفيد ىذا البحث مسئولي المؤسسات التعميمية القائميف عمى برامج تدريب معممي الرياضيات بما يقدمو مف قائمة
لذوي االحتياجات رامج تدريب معممي الرياضيات بميارات التفكير التحميمي والجدارات التدريسية الواجب توافرىا بب

 الحثيث لتطويرىا. يوبالتالى توجيو أنظارىـ العادة النظر في البرامج التدريبية القائمة والسع ،الخاصة
 واختبار معرفي لتقويـ الجدارات  ،عداد بطاقة مبلحظةإاإلشراؼ التربوى مف خبلؿ  قد يسيـ ىذا البحث في تطوير

 .لذوي االحتياجات الخاصةعمـ الرياضيات التدريسية لدى م
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 حدود البحث :
 حدود موضوعية    

  عمي : وىى تشتمؿ التدريسية التى سوؼ يتـ استخداميا في البرنامج التدريبي ، االستراتيجياتتحديد 
  لعصؼ الذىني ا –الحوار والمناقشة  –التعمـ التقميدى مف خبلؿ ) التعمـ التعاوني استراتيجيات التعمـ االلكتروني و

 .حيث تـ استخداـ كؿ منيا بالشكؿ االلكتروني وبالشكؿ المعتاد (
  (.التعمـ عبر االنترنت –الحقائب االلكترونية –التعمـ االلكتروني وىى )الوسائط المتعددة تقنيات 

 بمجموعة البحث حدود خاصة 
حمة االبتدائية بمدارس محافظة :  يتمثؿ في معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بالمر مجتمع البحث

 بورسعيد.
 ؛: فتتمثؿ في مجموعة مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بالمرحمة االبتدائية البحث مجموعة

اصميف عمى بكالوريوس التربية ومعممى حعاما وال 72سنوات وأقؿ مف  2الذيف تتراوح خبراتيـ بالعمؿ ما بيف 
 دارة شماؿ( بمحافظة بورسعيد.ناالبتدائية )بالصفوؼ العميا مف المرحمة 

 مواد البحث :
 قائمة بالجدارات التدريسية الواجب تنميتيا لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بالمرحمة االبتدائية.  .1
مة قائمة بميارات التفكير التحميمي الواجب تنميتيا لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بالمرح .2

 االبتدائية. 
 .ونموذج ويتمي TPACKالمقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار البرنامجا .5
 دليؿ المدرب لمبرنامج التدريبي المقترح. .8
 دليؿ المتدرب لمبرنامج التدريبي المقترح. .2

 البحث : أدوات •
 اختبار ميارات التفكير التحميمي لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة . .7
 الجوانب المعرفية لجدارات التدريس لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة .اختبار  .0
 بطاقة مبلحظة الجوانب الميارية لجدارات التدريس لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة . .5
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 فروض البحث : 
  ( بيف متوسطی رتب درجات معممي الرياضيات لذ 2.22يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى ) وي االحتياجات

 الخاصة ) مجموعة البحث التجريبية ( الذيف تدربوا وفؽ البرنامج المقترح في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار
 -بناء معيار  –إجراء مبلحظة  –تحديد الخصائص والسمات )التفكير التحميمي ككؿ ، ومياراتو الفرعية  ميارات
تحديد الخطأ في تفكير اآلخريف ( لصالح التطبيؽ  -لسبب والنتيجة تحديد ا -وضع األولويات لممياـ  -التنبؤ

 البعدي .
  ( بيف متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات لذوي االحتياجات 2.22يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى )

الختبار الخاصة ) مجموعة البحث التجريبية الذيف تدربوا وفؽ البرنامج المقترح في التطبيقيف القبمي والبعدي 
الجدارات  –الجدارات العقمية  –الجوانب المعرفية لمجدارارت التدريسية ككؿ، وأبعادىا الفرعية ) الجدارات البنائية 

 الجدارات التواصمية ( لصالح التطبيؽ البعدي.  –الذاتية 
  ( بيف متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات لذوي االح2.22يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى ) تياجات

الخاصة ) مجموعة البحث التجريبية الذيف تدربوا باستخداـ البرنامج المقترح في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطافة 
 –الجدارات الذاتية  –الجدارات العقمية  –مبلحظة الجدارارت التدريسية ككؿ ، وأبعادىا الفرعية )الجدارات البنائية 

 البعدي. الجدارات التواصمية( لصالح التطبيؽ 
 : أوال : مرحمة الدراسة النظرية وتضمنت ما يمي

  تحديد فمسفة البرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطارTPACK  ونموذج ويتمي لتنمية التفكير التحميمي
 والجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.

  يمي :  االطبلع عمى األدبيات ، والدراسات السابقة التي اىتمت بنطار تحديد أسس البرنامج المقترح مف خبلؿ ما
TPACK  ونموذج ويتمي / االطبلع عمى األدبيات ، والدراسات السابقة التي اىتمت بالتفكير التحميمي ، والجدارات
 .التدريسية 

 ف إطار  اعداد المواد التعميمية : مف خبلؿ بناء البرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيTPACK  ونموذج ويتمي
في صورتو األولية وتحديد أىداؼ البرنامج ، وتحديد محتوى البرنامج ،واالستراتيجيات التدريبية المناسبة، وكذلؾ 

 المواد و مصادر التعمـ ،باإلضافة إلى األنشطة التدريبية الخاصة بالمتدربيف ، وأساليب التقويـ المتبعة. 
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 ستطالعية وتضمنت : ثانيا : مرحمة الدراسة اال
  ، عرض البرنامج المقترح في صورتو األولية عمى السادة المحكميف، والخبراء في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس

 والتعديؿ في ضوء أرائيـ ، ثـ اعداد الصورة النيائية . 
  ،اختبار في الجوانب  عرض أدوات القياس ) اختبار التفكير التحميمي ، بطاقة مبلحظة لقياس الجدارات التدريسية

لمغوية المعرفية لمجدارات التدريسية ( عمى السادة المحكميف لمتأكد مف صدؽ المحتوى ، ومدى مناسبة الصياغة ا
 .، والتعديؿ في ضوء أرائيـ

   اختيار مجموعة استطبلعية مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بخبلؼ عينة البحث األساسية 
  قياس عمى المجموعة االستطبلعية لحساب الثبات والزمف باستخداـ األساليب المناسبةتطبيؽ أدوات ال . 

 ثالثا : مرحمة الدراسة التجريبية و تضمنت ما يمي : 
 .تحديد عينة البحث األساسية مف بيف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة 
  ًا .تطبيؽ أدوات القياس بالبحث عمى عينة البحث تطبيًقا قبمي 
 . تطبيؽ البرنامج المقترح بالبحث عمى العينة في مدرسة القناة االبتدائية مف خبلؿ جمسات أسبوعية 
  ًاتطبيؽ أدوات القياس بالبحث بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج عمى عينة البحث بعدي . 

  رابعا : مرحمة الدراسة االحصائية وتضمنت ما يمي :
 بطاقة مبلحظة لقياس الجوانب العممية لجدارات التدريسية،  ،تفكير التحميميتصحيح أدوات القياس ) اختبار ال

 اختبار في الجوانب المعرفية لمجدارات التدريسية ( 
 ومناقشة النتائج وتفسيرىا في  ،رصد الدرجات، ثـ التحميؿ االحصائي ليا لممقارنة بيف القياسيف القبمي والبعدي

 صيات البحث ومقترحاتو في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج . و تقديـ تو  ،ضوء أسئمة البحث وفروضو
 مصطمحات البحث:• 

لى التعريؼ إبالرجوع ألدبيات البحث والدراسات السابقة تـ التوصؿ :   TPACK Frameworkإطار تيباك   -
نبثؽ عف دمج االجرائي التالي : إطار تكاممى ذو إنتاجية ينظػـ مجموعة متنوعة مف الكفايات المعرفية التى ت

المعرفة  PK- المعرفة بأصوؿ التدريس CK- التكنولوجيا بأصوؿ التدريس و المحتوى )معرفة المحتوى
المعرفة TCK- المعرفة التكنولوجية والمحتوى- PCKالمعرفة بأصوؿ التدريس والمحتوى TK-التكنولوجية
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ويجب إكسابيا  ، (TPACK س والمحتوىالمعرفة التكنولوجية وأصوؿ التدري TPK - التكنولوجية وأصوؿ التدريس
وحثيـ عمى استكشاؼ الروابط والعبلقات فيما بينيا؛ بما يمكنيـ  لدى معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ،

 .مف تنشيط ميارات التفكير التحميمي، وجدارات التدريس 
لى التعريؼ إتـ التوصؿ  بالرجوع ألدبيات البحث والدراسات السابقة:   Wheatly Modelنموذج ويتمي  -

االجرائي التالي : نموذج تدريسي يتيح لمعمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة التوصؿ الي حموؿ لمواقؼ 
المدمجيف في الفصوؿ العادية مف خبلؿ  وزمبلئيـ ومشكبلت يواجييا مع تبلميذه مف ذوي االحتياجات الخاصة

 ي المجموعات .  موعتو ، ومشاركتو لباقجتعاونو مع أفراد م
لى التعريؼ إبالرجوع ألدبيات البحث والدراسات السابقة تـ التوصؿ  Analytical Thinking:  التفكير التحميمي -

االجرائي التالي : ىو نشاط عقمي يقوـ بو معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة أثناء مواجيتيـ لممياـ 
مكنيـ مف تحديد السمات والخصائص لمفئة التي تدور حوليا تشاركي يُ والمواقؼ التدريبية المختمفة، وذلؾ بشكؿ 

الميمة ومبلحظتيا، والترتيب في وضع األولويات لممواقؼ التدريسية المناسبة ليا، والتنبؤ بالمواقؼ والمياـ 
مما يسيؿ التدريسية المناسبة ليـ، وتحديد السبب والنتيجة لكؿ موقؼ تدريسي، وتحميؿ الخطأ في تفكير األخريف 

 الوصوؿ لحمواًل مناسبة قائمة عمىء بناء معايير محددة .

بالرجوع ألدبيات البحث والدراسات السابقة تـ التوصؿ  Teaching competenciesالجدارات التدريسية :  -
لى التعريؼ االجرائي التالي : ىي امتبلؾ معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة لممعارؼ والميارات إ

تجاىات االيجابية المتصمة بأدوارىـ ومياميـ المينية مما يجعميـ قادريف عمى القياـ بأدوارىـ التعميمية واال
 ومتطمبات عمميـ بكفاءة وفاعمية .

 Mathematics teachers for people with special معممو الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة : -
needs معممو ىـ لى التعريؼ االجرائي التالي : إسابقة تـ التوصؿ بالرجوع ألدبيات البحث والدراسات ال

الرياضيات الذيف يقوموف بالتدريس لتبلميذ المرحمة االبتدائية التابعة لوزارة التربية والتعميـ والمطبؽ عمييـ نظاـ 
  .الدمج 

والدراسات  بالرجوع ألدبيات البحث Students with special needs:  التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة -
ت تعمـ اصعوب –لى التعريؼ االجرائي التالي : ىـ التبلميذ الذيف يعانوف مف إعاقة ذىنية إالسابقة تـ التوصؿ 
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اضطرابات كبلمية وانفعالية( بدرجة تسمح ليـ باإلندماج في صفوؼ أقرانيـ العاديف في مرحمة التعميـ  –أكاديمية 
 وقدرتيـ عمى تعمـ الرياضيات  ،ية التي تناسب احتياجاتيـ وخصائصيـوذلؾ إذا توافرت الخدمات التربو  ،األساسي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  TPACK Frameworkإطار تيباك المحور األول : 
 أف منطمؽ الفعاؿ مف لمتدريس المعمـ يحتاجيا المعرفة التى أنواع جميع بيف بط والترا التكامؿ فكرة جاءت     

 ثبلثة بيف يربط ديناميكيا  إطاًرا (Mishra & Koehler, 2006) وكوىمر ميشرا مف كؿ طور فقد ، قوة المعرفة
 ،ياألكاديم أو يالتخصص بالمحتوى والمعرفة  البيداجوجية، والمعرفة المعرفة التكنولوجية، :ىى المعرفة مف أنواع

  "TPACK Framework ."بالصيغة اإلطار وجاء ىذا
 مفيوم إطار تيباك: (1-1)
الدراسات واألبحاث لتطبيؽ النموذج عمى مختمؼ المراحؿ التعميمية، فتعددت التعريفات الخاصة  يفي إطار سع       

أنو ييدف إلى توضيح الكفايات الضرورية لممعممين التي تمكنيم من دمج  بنطار تيباؾ فيناؾ مف يرى
ىو " إطار المعرفة الخاص بالمحتوى  ( بأف إطار التيباؾ Sahin, 2011كتعريؼ شاىيف )التكنولوجيا بالتعميم 

والتربية والتكنولوجيا والذي ييدؼ لتوضيح الكفايات الضرورية لممعمميف والتي تمكنيـ مف دمج التكنولوجيا 
 بالتعميـ".

 ( Hong, 2013)كتعريؼ ىونج بينما ىناك عدًدا من التعريفات عرفتو كإطار يجسد دمج التكنولوجيا بالتعميم  
جسد مجمؿ المعارؼ الواجب توافرىا لدى أى معمـ يعتمد التكنولوجيا في تدريسو لمحتوى ما ، وتندرج بأنو " إطار ي

تحتو سبعة معارؼ ناتجة عف دمج ثبلثة معارؼ رئيسة ىى : معرفة المحتوى ومعرفة التربية ، ومعرفة التكنولوجيا 
ى ، معرفة التكنولوجيا والمحتوى، معرفة ومزيجاتيا وىى معرفة التكنولوجيا والتربية، معرفة التربية والمحتو 

بأنو أحد األطر المعاصرة والذي يؤكد  ( Fontanilla,2016) التكنولوجيا والتربية والمحتوى، كما عرفو فونتنيبل 
عمى التكامؿ مابيف المعرفة بالتقنية ، والمعرفة بمحتوى المادة الدراسية، جنًبا إلى جنب مع المعرفة بطرؽ التدريس 

أف إطار التيباؾ ىو "  (2117) فودة ، ات رئيسة لمتدريس الفعاؿ باستخداـ التقنيات التعميمية، كما ترى كمتطمب
تجعؿ مف المعمـ قائًدا متمكُنا مف  يإطار نظري ومنيجي لتكنولوجيا التعميـ والممارسات المرتبطة باستخداميا، الت

 التعميمية".نتاج أفضؿ المخرجات إاستثمار االمكانات التكنولوجية في 
كما ُعرف لتوضيح مجاالت النموذج السبعة من خالل تحديد المجاالت الرئيسة وما ينتج عنيا من مجاالت  

نموذج تيباؾ بأنو : " تقاطع األشكاؿ األولية  احيث عرف( Durdu& Dag,2017)  دورادو وداج كتعريؼفرعية 
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  PCkنتج معارؼ جديدة ىي معرفة المحتوى التربوى ، لي Tk، التكنولوجيا  Pk، عمـ أطوؿ التربية  CKلممعرفة 
، وتقاطع جميع المعارؼ الثبلث معرفة  TPK، المعرفة التربوية التكنولوجية  TCK، معرفة المحتوى التكنولوجي 
 " .TPACKالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

" أحد وبأن ( Koehler, 2013)كتعريؼ كوىمر في حين ُعرف كأحد نماذج بناء برامج التنمية المينية لممعمم
نماذج بناء برامج التنمية المينية لممعمـ وبرامج اعداد المعمـ، وذلؾ في إطار متكامؿ بيف طبيعة المحتوي العممي 

حتى  ىواألدوات واألساليب التكنولوجية التي تناسب المحتو  ىومعارفو وطرؽ التدريس التي تناسب ىذا المحتو 
 .فعاؿ"يتمكف مف الوصوؿ إلى تدريس 

 وباستقراء التعريفات السابقة إلطار تيباك تستنتج الباحثة أنو:
 بناء برامج التنمية المينية لممعمـ وبرامج إعداد المعمـ. أطرأحد  -
 إطار يجسد مجمؿ المعارؼ والكفايات الواجب توافرىا لدى أي معمـ يعتمد التكنولوجيا في تدريسو. -
 لوجية في انتاج أفضؿ المخرجات التعميمية .إطار الستثمار المعمـ لئلمكانات التكنو  -
 إطار لدمج التكنولوجيا ضمف سياؽ تعميمي معيف ينطمؽ مف الفيـ الشامؿ لممعارؼ األساسية الثبلثة. -
 مجموعة مف المعارؼ والميارات التي تعزز الممارسات التربوية أثناء التدريس. -

 :تيباك إطار ضوئو فى بنى الذىس األسا( 1-2)
إطاًرا تنظيمًيا لبرامج التنمية المينية لممعمميف، ولقد تطور نموذج تيباؾ مف فكر   TPACKإطار تيباؾ يعد       

الذي أشار إلى أف التدريس الناجح يرتبط بتطبيؽ المعمـ لؤلساليب التربوية التي تتناسب مع  7242شوماف 
مـ لتدريس موضوعات مادة موضوعات تخصصو، أي مزج معرفة المحتوى ومعرفة التربية مع خبرات المع

                          ( واعتبر شوماف التكنولوجيا أدوات مساعدة تدعـ التدريس الفعاؿ في مختمؼ السياقات  PCKالتخصص ) 
 (Karaman,2012 .) 

ومع التطور التكنولوجي كاف مف الصعب تجاىؿ مجاؿ التكنولوجيا واعتبارىا مجرد ميسر لمتدريس حيث أضاؼ 
المعرفة التكنولوجية كأحد المجاالت الرئيسة التي ينبغي أف تضاؼ إلى كفايات  0222مف كوىمر وميشرا عاـ كؿ 

يقـو عمى دمج التكنولوجيا مع المحتوى والمعرفة التربوية ،  اإلطارالمعمميف طبًقا لمتطمبات العصر، ليصبح 
بمنحني تيباؾ وىو إطار المعرفة بالمحتوى  وبنضافة التكنولوجيا كمجاؿ معرفي قائـ بذاتو فقد خرج الباحثاف

وذلؾ مف خبلؿ معرفة المعمميف بالمحتوى وما يناسبو مف طرؽ تربوية وأساليب  TPACKوالتربية والتكنولوجيا 
، ونتج عف تفاعؿ مجاالت النموذج (Alenazi, 2019)  تدريس ومعرفة بالتكنولوجيا التي تدعـ ىذا الغرض

 ( أربعة معارؼ جديدة ىي: CK، المحتوى   PK،التربية  TKالثبلثة ) التكنولوجيا 
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 TCKمعرفة التكنولوجيا والمحتوى  -
 PCKمعرفة المحتوى والتربية  -
 TPKمعرفة التكنولوجيا والتربية  -
   TPACKمعرفة المحتوى والتربية والتكنولوجيا معا  -

 ( المكونات المعرفية إلطار التيباك 1-3)
؛ Hruska,2018؛ Hosek,2018؛ Brown,2015 ؛Dede,2017؛Tai,2013كبًل مف )أوضح   

Kaplon,2018  )ىلتطبيؽ التقنيات التعميمية أو المعرفة التقنية المتعمقة بطرؽ تدريس محتو  أف المعرفة البلزمة 
 تتألؼ مف سبع مجاالت رئيسة ونذكرىا بشكؿ موجز فيما يمي : TAPCKمادة التخصص  

 يمكنيـ مما ؛ميف فيـ تقنيات المعمومات واالتصاالت بشكؿ كاؼٍ المعرفة التقنية: إذ يتعيف عمى المعم -7
تطبيقيا بشكؿ منتج في حجرات الدراسة سواء التقنيات الرقمية الحديثة مثؿ اليواتؼ النقالة والوسائط المتعددة  مف

 أو التقنيات التقميدية.
وكذلؾ المعرفة بطرؽ  ،ـ فيـ الطبلبواستراتيجيات تقوي ،المعرفة التربوية : وتتضمف المعرفة بطبيعة المتعمميف -0

 وعمميات التدريس مثؿ إدارة الصؼ ، والتقييـ، والتدريس لمطبلب.
ا العمؿ المفاىيمية، جنبً  وأطر ،المعرفة بمحتوى مادة التخصص: وتتضمف المعرفة بالمفاىيـ، والنظريات، والنماذج -5

 إلى جنب مع معرفة الطرؽ المقبولة لتطوير المعرفة.
قنية المتعمقة بمحتوى مادة التخصص: حيث يجب أف يكوف لدى المعمميف فيـ عميؽ لمطريقة التي المعرفة الت -8

 يمكف مف خبلليا أف تتغير المادة الدراسية مف خبلؿ تطبيؽ تقنيات معينة .
بطرؽ  واسع مف أدوات التقنية في ارتباطيا ىالمعرفة التقنية التربوية : المعرفة باإلمكانيات والقيود المتعمقة بمد -2

 والمناسب لمتخصصات التي يقوموف بالتدريس فييا. ،اواستراتيجيات التدريس المناسب نمائيً 
مادة  ىمادة التخصص: حيث يحتاج المعمموف إلى المعرفة بطرؽ تدريس محتو  ىالمعرفة بطرؽ تدريس محتو  -2

 التخصص .
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معرفة المعمميف بالتفاعؿ المتبادؿ  مادة التخصص: وىي تتجسد في ىالمعرفة التقنية المتعمقة بطرؽ تدريس محتو  -1
با إلى جنب مع المعرفة اإلجرائية بتوظيؼ التقنيات في الممارسات وطرؽ التدريس والتقنية جنً  ىبيف المحتو 

 التدريسية اليومية. 

 
 

 ( Fontanilla,2016( يوضح إطار تيباك ومكوناتو المعرفية ) 1شكل )
اعد عمى فيـ المعارؼ والميارات التي يحتاجيا المعمموف لتكامؿ ويتضح مف الشكؿ السابؽ أف نموذج تيباؾ يس

التقنية بفاعمية في المنيج ، حيث أف مجرد امتبلؾ المعمـ لبعض الميارات التقنية ال يضمف االستخداـ الفعاؿ 
ا لكيفية لمتقنية في التدريس والتعمـ في القرف الحادي والعشريف ولكف بدال مف ذلؾ فنف األمر يتطمب فيما منظوميً 

) مادة التخصص، وطرؽ التدريس األمر الذي كاف دافًعا لظيور إطار تيباؾ  ىالتكامؿ ما بيف التقنية، ومحتو 
Koehler,et.al,2013؛Schmidt,et.al,2009  ) . 

 العالمية التي تيتـ بنعداد المعمـ مستنداً  ألطرتيباؾ يعد مف ا إطارأف ( ,Albuloushi 0272)البيمشي  وأوضح 
مبدأ الدمج المناسب لمتكنولوجيا ضمف سياؽ تعميمي معيف ينطمؽ مف الفيـ الموسع لممعارؼ األساسية  عمي

الثبلث )التكنولوجيا / المحتوى / التربية(، وعند دمج المعارؼ الثبلث مجتمعة سوؼ تنتج معرفة جديدة تصؼ 
ة توظيؼ التكنولوجيا لتتبلئـ مع طريقة عبلقة التكنولوجيا بالمحتوى والتربية، حيث تركز ىذه المعرفة عمي كيفي

التدريس البلزمة لتدريس محتوى معيف ضمف سياؽ تعميمي محدد، وىي تختمؼ بمضمونيا عف مضاميف المعارؼ 
الرئيسة المكونة ليا بأنيا تعكس كيؼ تتأثر ىذه المعارؼ ببعضيا البعض عند دمجيا بمعرفة واحدة، وبذلؾ فيو 

يواكب التطور التكنولوجي والثورة المعموماتية ويمبي رغبات المتعمميف المنخرطيف  نموذج معرفي تربوي تكنولوجي
في العصر الرقمي، ويقدـ إطار نظري لقاعدة المعارؼ لدي المعمميف الذيف يسعوف لمتدريس بفاعمية مع 
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عرفة ال ييتـ بتعميـ الم TPACKالتيباؾ  إطارأف ( ,Alenazi 2019,56) ألينزا كما أوضحالتكنولوجي، 
 .في حياتيا العممية يستثمرونياكيؼ تعمـ المادة وكيؼ  يفلممعمميف فقط بؿ يمتد ليعمـ المعمم

وبذلؾ  ،التكنولوجياو والتربية،  ،ـ التفاعبلت بيف المحتوىيوبذلؾ فنف معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي ينبع مف ف
ـ حقيقي تترابط فيو كؿ ىذه مؤدي بدوف شؾ إلى تعي (TPACK)معرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى المعرفيفنف 

 بات العصر، ىذا الدمج والتفاعؿ ىو أساس التعميـ الفعاؿمالمكونات وتندمج لتؤدي إلى تعميـ يتوافؽ مع متط
  .و يختمؼ عف تطبيؽ كؿ مكوف مف ىذه المكونات عمى حدهىوالمرتبط بالتكنولوجيا، و 

ة رئيسة أف التقنية في حد ذاتيا غير كافية لتحقيؽ النواتج التعميمية فكر  ىيستند عم طاروبذلؾ فنف ىذا اإل  
االىتماـ بتكامؿ التقنية ، ولتحقيؽ تكامؿ التقنية يتـ تناوليا بنفس الطريقة  موضع االىتماـ، ولكف مف الضروري

ى التكامؿ عمتيباؾ  إطارالتي يتـ بيا تناوؿ كبل مف محتوي مادة التخصص ، وطرؽ التدريس ، ومف ثـ يعمؿ 
 Harris؛  (Koehler, & Mishra, 2009 مادة التخصص ، وطرؽ التدريس، والتقنية  ىبيف محتو  والترابط

& Hofer,2011). 
قاعدة المعارؼ لدى المعمميف الذيف يسعوف لمتدريس بفاعمية مع التكنولوجيا ،   TPACK  وبذلؾ يمثؿ إطار

يمي ينطمؽ مف الفيـ الموسع لممعارؼ األساسية الثبلث ) بمعني الدمج المناسب لمتكنولوجيا ضمف سياؽ تعم
التكنولوجيا ، المحتوى ، التربية(، بشكؿ يعتمد عمى الجمع بيف المجاالت الثبلثة عمى أنيا مجاالت مترابطة يؤثر 

 كؿ منيا عمى اآلخر ويتأثر بو .
 

 TPACK( أىمية إطار تيباك 1-4) 
 وث مف  نتائج يمكف تحديد أىمية نموذج تيباؾ في النقاط التالية:في ضوء ما أسفرت عنو الدراسات والبح    

تحويؿ األفكار النظرية المتعمقة بالتكنولوجيا والتربية إلى تطبيقات عممية تخدـ مادة التخصص ، ويتفؽ ىذا مع ما  -7
اضيات والتي أكدت عمى تكوف اتجاىات إيجابية لمعممي الري( (Nilsen,2020,221أظيرتو نتائج دراسة نمسف 

 نحو مفيـو التيباؾ وأنو سيؿ عمييـ تحويؿ األفكار لممارسات فعمية في عممية تدريس الرياضيات.
دعـ مفاىيـ التنمية المينية المستدامة لممعمميف وضرورة متابعة كؿ ما يستجد عمى الساحة لتطوير األداء الميني  -0

وذج تيباؾ في التطوير الميني  لمعممي إلى أىمية استخداـ نم (Ndongfack,2015,36) ، وقد أكدت دراسة 
وذلؾ مف خبلؿ برنامج لمتطوير  TPACKالمرحمة االبتدائية وتحديث معرفتيـ بالتكنولوجيا وعمـ التربية والمحتوى 

 الميني قائـ عمى مجاالت النموذج.
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 تحسيف الممارسات التربوية لممعمميف أثناء التدريس في مختمؼ التخصصات. -5
 اختيار أفضؿ الطرؽ لتسييؿ تعميـ المواد الدراسية لممتعمميف. مساعدة المعمميف في -8
 تحسيف الكفاءة الذاتية وفعالية الذات المينية لممعمميف. -2
دارة الصؼ وتصحيح المفاىيـ الخاطئة، وقد أشارت دراسة لرورج  -2 مساعدة المعمميف عمى حؿ المشكبلت التقنية وا 

 التكنولوجيا دمج عند المعمميف تواجو التحديات التى رأكب مف أف (Roehrig, & Luft, 2004,311 ) ولفت 
 .وتنظيميا ةالدراسي الفصوؿ إدارة ىى التدريس في

تنمية الكفاءة التكنولوجية لدى المعمميف وتحسيف مياراتيـ في استخداـ التطبيقات التكنولوجية الحديثة ، حيث  -1
الية برنامج تدريبي لمعممي العموـ في عمى فع  (Baran & Uygun ,2016,85 ) باراف ويوجاف أكدت دراسة

 مجاالت التيباؾ السبعة أثناء الخدمة في تنمية الكفاءة التكنولوجية في تدريس مادة التخصص.
الوقوؼ عمى كؿ ماىو جديد في التكنولوجيا والتربية والمحتوي بيدؼ إثراء المواقؼ التعميمية ، وقد أشارت نتائج  -4

( إلى فعالية  تصميـ برنامج حاسوبي في الرياضيات قائـ Durdu &Dag, 2017,44) ديورو وداج دراسة
 عمى نموذج تيباؾ في تطوير المعارؼ التربوية والتكنولوجية في التدريس لدى معممي الرياضيات قبؿ الخدمة.

 تفعيؿ دور المتعمـ في العممية التعميمية كأحد التوجيات التربوية الحديثة. -2
بما يساعد في تحسيف مخرجات العممية التعميمية السبعة ت التيباؾ تحسيف مستوى المعمميف في مجاال -72

 وتحقيؽ األىداؼ المنشودة.
 ،تيباؾ يستمد أىميتو مف خبلؿ مجاالتو المعرفية الرئيسة والفرعية المكونة لو إطارأف  ومما سبق عرضو يتضح      

ولوجي مستمر ،والتي تفرض عمى المعمـ والتي ترتبط جميعيا بطبيعة العصر الحالي، وما يتسـ بو مف تطور تكن
بيذا المزيج مف المعارؼ والميارات في تصميـ وتقويـ وتطوير المواقؼ التعميمية؛ لضماف تدريس   يضرورة الوع

فعاؿ وأكثر كفاءة، باإلضافة إلى أنو يرتبط ببرامج التنمية المينية لممعمـ حيث أنيا تركز عمى كيفية استخداـ 
 تيباؾ. إطاري عمميتى التعميـ والتعمـ وىو ما يتضمنو ودمج التكنولوجيا ف

 في البرامج التدريبية لمعممي الرياضيات: TPACK( أىمية استخدام إطار 1-5)
( ,Karns 2019؛ ,Levy  2019؛ ,Odajima  2019؛ ,Kaschuluk 2019بالرجوع لكؿ مف )       

 :في بية لمعممي الرياضياتفي البرامج التدري TPACKاستخداـ إطار يمكف تحديد أىمية 
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التدريس في القرف الحادي والعشريف يتطمب مف المعمـ استخداـ التقنية ليس كأداة مكممة فحسب ، وليس مجرد  -
سس ة عمى أتوظيؼ بعض الميارات التقنية األولية بؿ إف األمر يتطمب إتباع طرؽ واستراتيجيات تدريس مستند

التعمـ االستقصائي ، والتعمـ التشاركي ، والتعمـ المستند إلي المشاريع ، والتي عممية وتربوية مثؿ التعمـ البنائي ، و 
،  وعسقوؿ ) ناجيدراسة فييا يتـ توظيؼ التقنية كأساس لكافة أنشطة التعميـ والتعمـ ، وفي ىذا اإلطار تشير 

التكنولوجيا لدى  البيداغوجي لتنمية ميارات التفكير في TPACK ىإلى فاعمية برنامج قائـ عمى منح (0272
طالبات جامعة األقصى. وأوصت الدراسة ببناء برامج تدريبية لتنمية ميارات التفكير في المساقات الدراسية 

البيداغوجي، بما يبلئـ متطمبات وتحديات العصر، واالىتماـ بدمج ميارات  TPACKالمختمفة في ضوء منحى 
 (2119) صبري،  ، كما أشارت نتائج دراسة وتدريب المعمميفالتفكير في البرامج التعميمية وخاصة برامج إعداد 

لفاعمية برنامج قائـ عمى نموذج تيباؾ عمى تنمية ميارة انتاج االنفوجرافيؾ لدي معممات رياضيات المرحمة 
 المتوسطة وتنمية ميارات التفكير التوليدي البصري والتواصؿ الرياضي لدي طالباتيف.

حجرة الدراسة ال يتطمب مف المعمميف مجرد بعض المعارؼ واإللماـ باألدوات والتقنية  استخداـ التقنية بفاعمية في -
في اآلليات  جذرياً  ولكنو يتطمب مف المعمميف فيـ أدوارىـ الجديدة داخؿ حجرة الدراسة ، والتي تتضمف تغيراً 

مميف سمبييف ، ولكف أصبح ميسر المتبعة في حجرات الدراسة التقميدية ، فمـ يعد دور المعمـ تقديـ المعمومات لمتع
توظيؼ التقنية وفؽ مبادئ تربوية تشجع المتعمميف عمى استخداـ التقنية  ىلتعمـ المتعمـ مف خبلؿ االعتماد عم

والتعاوف ، وتبادؿ المعرفة، والتأمؿ ، وغيرىا مف الميارات البلزمة ليذا العصر، وقد أوضحت النتائج الخاصة 
 ىفاعمية ذلؾ اإلطار في تحسيف مستو  ( Hofer & Grandgenett, 2012)بدراسة ىوفر وفراندجينيت 

فاعمية االستعانة بنطار    (  (Niess,et.al, 2010المعارؼ الخاصة بالمعمميف ، كما أشار نيس وآخروف  
تيباؾ في تحسيف مستويات النمو الميني الخاص بالمعمميف مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تصميـ وتطبيؽ وتقييـ 

 التعميمي  ىتساعد عمى االنتقاؿ التدريجي مف المعرفة التربوية المرتبطة بالمحتو  ىلتعمـ ، ومف ثـ فيعممية ا
PCK التعميمي  ىإلي المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوTPACK. 

تنمية وكذلؾ برامج ال ،يجب أف يكوف ىناؾ تغيير جذري في النظـ التقميدية إلعداد المعمميف في كميات التربية -
والمعرفة بطرؽ  ،المعرفة التخصصية: ف ىما يالمينية لممعمميف أثناء الخدمة، والتي تفترض وجود مجاليف رئيس
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حيث أنيا أنظمة ال تستجيب لمتطمبات القرف الحادي والعشريف، فيجب أف تتضمف ىذه األنظمة إضافة  ؛التدريس
اد المعمـ سواء قبؿ الخدمة أو أثناء الخدمة وذلؾ استنادا إلي ا ال يتجزأ مف أبعاد إعدثالثً  التقنية باعتبارىا بعداً 

لبرنامج تدريبي في  اً مقترح اً (  والتي قدمت تصور 0274) محمد ، نموذج " تيباؾ" ، وقد أشارت نتائج دراسة 
" لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي وكفاءاتو لدى معممي عمـ النفس قبؿ الخدمة، وأظيرت TPACK "ضوء نموذج 

النتائج تدني مستوى  الطبلب المعمميف عينة الدراسة مف كفاءات نموذج تيباؾ ، وفي ذات الصدد توصمت دراسة 
فى تنمية األداء التدريسى لدى  TPACK( إلى تأثير برنامج تدريبى قائـ عمى نموذج تيباؾ 0274) حسف ، 

( والتي قامت 0272عبد الفتاح ،  ) ا دراسةواتفقت معي معممى الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسى ، و
ببناء برنامج تنمية مينية مقترح لمعممي الكيمياء والفيزياء بمدارس التعميـ الثانوي الفني الصناعي في ضوء أبعاد 

لتنمية معارفيـ التدريسية وميارات التدريس اإلبداعي لدييـ وميارات اإلبداع الجاد لدى طبلبيـ ، TPACK نموذج
ت البرنامج فاعميتو مف خبلؿ جمسات التدريس المصغر التي ساعدت عمى تبادؿ الخبرات بيف المعمميف مف وقد أثب

أثر برنامج قائـ عمى والتي أثبتت ( 0272العطواني ، و  خبلؿ نقد بعضيـ لبعض، ودراسة ) حسف
البرنامج التدريبي مف رفع  حيث البيداغوجي فى تنمية ميارات التدريس لدي معممي التربية الفنية، TPACKمنحي

ة والوسيمة التعميمية المعينة عمى بمستوى اداء معممي التربية الفنية المتدربيف في استعماؿ التكنولوجيا المناس
تدريس مواضيع التربية الفنية، فضبًل عف استعماؿ ااألنشطة التعميمية المناسبة مف خبلؿ معرفتيـ بأنواع كؿ منيا، 

 .ؿ مف المعمـ والمتعمـ فيياومعايير اختيارىا، ودور ك
ومف ناحية أخرى اىتمت العديد مف الدراسات بتطوير المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى لدى 

( والتي وضعت نموذج تقييـ لتقييـ أنشطة الدرس 0272دراسة )  الفار، كالمعمميف في مختمؼ التخصصات 
( 0272دراسة ) العمري ، ، و وجيا المعمومات واإلتصاالت.لمتعمـ ذي معنى مع تكنول TPACKالممعمميف طبقً 

لدى TPACKالتي  سعت إلى بناء تصور مقترح لتطوير المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي 
معممات العمـو بمدينة الرياض، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، حيث سعت إلى تحديد مدى توافر المعرفة 

متطمبات تطوير المعرفة التقنية حدت كما ، ة التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي لدى معممات العموـالتقني
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا أف أفراد عينة الدراسة محايدات و التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي"، 

قدمت الدراسة تصوًرا و  ،التعميمي لدييف بشكؿ عاـحوؿ مدى توافر المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى 
مقترًحا لتطوير ىذه المعرفة لدييف يتضمف خمس مراحؿ لمتطوير : )مرحمة اإلعداد، مرحمة تطوير المعرفة التقنية 
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،TK مرحمة تطوير المعرفة التقنية التربويةTPK، والمعرفة التقنية المرتبطة بالمحتوى التعميميTCK مرحمة تطوير
  .مرحمة المتابعة والتقويـTPACKرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي ،المع

( Riales,2011)ريالز ومف الدراسات التي استخدمت إطار تيباؾ لدعـ التنمية المينية لممعمميف دراسة       
ورصدت النتائج وجود  ،العبلقة بيف تدريب المعمميف بواسطة نموذج تيباؾ ودرجة تحصيؿ تبلميذىـوالتي بحت 

يذىـ. كما ىدفت دراسة عبلقة أيجابية موجبة بيف المعرفة التربوية التكنولوجية لدي المعمميف ودرجة تحصيؿ تبلم
( إلى تطوير برامج التنمية المينية لمعممي العموـ التجارية في ضوء أبعاد نموذج المعرفة بالمحتوى 0271)فودة، 

، وقد أظيرت النتائج أف أبعاد النموذج التي تعكس مؤشرات المعرفة TPAC والتكنولوجيا وأصوؿ التدريس
كؿ ىذه األبعاد بمؤشراتيا بالغة األىمية،  ( مؤشراً 22التي قد بمغت )بالمحتوى والتكنولوجيا وأصوؿ التدريس، و 

وأنيا غير متوفرة في البرامج التدريبية الحالية. وتـ تجريب البرنامج التدريبي المصمـ الذي يشتمؿ عمى محتوى 
معمميف بعد دراسة أبعاد النموذج عمى مجموعة مف معممي العموـ التجارية وأثبتت النتائج تحسف األداء التدريسي لم

ني المستند إلى نموذج التطوير الميعف بنجراء دراسة حالة  ) ,Odajima 0272البرنامج ، كما قامت دراسة )
قدرة المعمميف عمى تكامؿ التكنولوجيا مع المحتوى العممي، ودراسة ) حسانيف، وأثره في بناء TPACKإطار 
 TPACK(  والتي ىدفت لتطوير برنامج إعداد معمـ العموـ في العصر الرقمي وفقا إلطار تيباؾ 0202

Framework  ـ العموـ في ضوء نموذج تيباؾ في الجانب والتي وضعت تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد معم
 األكاديمي والجانب العممي والجانب التربوي والجانب التكنولوجي والجانب الثقافي .

( بيف السبورة التفاعمية والتطوير الميني Young، 0277) يونج دمجت دراسةوبالنسبة لمعممي الرياضيات      
ومف (، TPACKلوجي لمعممي الرياضيات بالمدرسة اإلعدادية )مف أجؿ تطوير معرفة المحتوى التربوي التكنو 

التكنولوجيا والتدريس بنطار أثر معرفة معممي الرياضيات  (ri,Alsheh2012) ناحية أخرى أكدت دراسة الشييري
 ، كما ىدفت دراسةبالمممكة العربية السعوديةعمى فعالية التدريس في المدارس الحكومية  (TPACK) والمحتوى
( لدى معممي TPACKتطوير المعرفة بالمحتوى التربوي التكنولوجي ) (,Mudzimiri  0270)  ميودزمري

الرياضيات بالمرحمة الثانوية قبؿ الخدمة، وأشار إلى أنو يعد إطار عمؿ المعرفة بالمحتوى التربوي التكنولوجي 
(TPACK بنية جديدة نسبًيا تقدـ منظوًرا مفيًدا يمكف مف خبللو فيـ تطور قدرات المعمميف قبؿ الخدمة في )

دمج التكنولوجيا بشكؿ فعاؿ في  في لممعمميفىناؾ ضرورة التدريس باستخداـ التكنولوجيا. ويستند إلى أنو إذا كاف 
لتربية والتكنولوجيا، بداًل مف عرض ىذه المكونات إلى دمج معرفتيـ بالمحتوى وا أكثر تعميميـ، فننيـ بحاجة

ككيانات منفصمة، وىناؾ عدد مف العوامؿ التي تمعب دوًرا ، مثؿ الخبرات السابقة لمعممي ما قبؿ الخدمة مع 
 وبحثت دراسة ،التكنولوجيا وخمفياتيـ الرياضية و معتقداتيـ حوؿ استخداـ التكنولوجيا في تدريس الرياضيات

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Farrell,+Ivan/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Odajima,+Rebecca/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Odajima,+Rebecca/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Alshehri,+Khaled+Abdullah/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Mudzimiri,+Rejoice/$N?accountid=37552
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عمى تصورات استخداـ معممي الرياضيات ما قبؿ الخدمة في جامعة  TPACK( تأثير  Alenazi,2019)ألينازي 
أشارت نتائج الدراسة إلى أف تصورات معممي الرياضيات ، و  ؿ لمتكنولوجيا في الفصؿ الدراسيالجوؼ في المستقب

( إلى 0272توصمت دراسة ) صبري  ، كما عمى التوالي،  TPKو  PKو  TKعالية في ثبلثة مجاالت وىي 
إنتاجو والتحصيؿ بنستخدـ تقنية االنفوجرافيؾ عمى تنمية ميارة TPACKفاعمية برنامج قائـ عمى نموذج تيباؾ 

المعرفي لدى معممات رياضيات المرحمة المتوسطة وميارات التفكير التوليدي البصري والتواصؿ الرياضي لدى 
لمتنمية المينية لممعمميف  TPACK( ببناء برنامج قائـ عمى إطار,0272Holt) ىولتطالباتيف، كما قامت دراسة 

، أشارت النتائج إلى أف  Twitterو  Pinterestو  Facebookمف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي مثؿ 
ف يستخدموف ييني لممعمميف، كما أف المعمموسائؿ التواصؿ االجتماعي ىي شكؿ مف أشكاؿ التطوير الم

مجموعات وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتوفير التعمـ الميني المستمر، مما يوضح أنو يمكف التنمية المينية 
 ، كما كشفت نتائج دراسة TPACKلممعمميف ضمف مجموعات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ إطار 

واستراتيجيات التطوير  TPACK( أف نموذج التطوير الميني القائـ عمى إطار ,Odajima 0272)  أودجميا
مف المعمـ إلى ، حيث تحوؿ التركيز تكنولوجيا، وتركيزىـ التعميميالميني الفعالة زاد مف استخداـ المعمميف لم

( إلى بحث  ,Albuloushi 0272)  البيولوشيىدفت دراسة في حيف الممارسات التي تركز عمى الطبلب، 
وتطبيقاتيـ العممية في تصميـ الدروس أظيرت نتائج  TPACKالعبلقة بيف تصورات المعمميف السعودييف عف 

( PK( أكثر مف معرفتيـ التربوية )TKاالستطبلع أف المعمميف أظيروا ثقة أكبر في معرفتيـ التكنولوجية )
تركز عمى  ية( ، مما يشير إلى أف المشاركيف في حاجة ماسة إلى برامج تدريبTPKوية التكنولوجية )والمعرفة الترب

 .TPKو  PKتعزيز مجموعات الميارات 
 اتوبذلؾ يعد مف الواضح أف التغيير المنشود في التدريس والتعمـ لف يتحقؽ إال مف خبلؿ تغيير في الممارس     

ريبيـ بشكؿ مناسب مع أنشطة التعمـ التي تركز عمى الطبلب ومعرفة المحتوى التربوية لممعمميف الذيف يتـ تد
 .الرياضيات تعمـ باستخدـ التكنولوجيا كأداة تعميمية لتسييؿ عممية

   Wheatly Model نموذج ويتميالمحور الثانى: 
تكوف مف ثبلثة عناصر يو  ،يترجـ ىذا النموذج أفكار البنائييف المحدثيف فى مجاؿ تدريس العموـ والرياضيات    

رئيسة ىي : مياـ التعمـ ، المجموعات المتعاونة ، المشاركة، وسوؼ نعرض في ىذا المحور لمفيـو نموذج ويتمي 
 ومبادئو األساسية وخصائصو ومزاياه ومراحمو ودور معمـ الرياضيات في ضوئو .

 
 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Alenazi,+Fatimah/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Holt,+Antha+Jordan/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Holt,+Antha+Jordan/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Odajima,+Rebecca/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Odajima,+Rebecca/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Albuloushi,+Amnah/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Albuloushi,+Amnah/$N?accountid=37552
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 ( مفيوم نموذج ويتمي:2-1)
يات المتعمقة بنموذج ويتمي وجد العديد مف المعاني المعطاة في مف خبلؿ اإلطبلع عمى البحوث واألدب      

، فقد أكدت بعض التعريفات  ليا   عمى أن المتعمم باٍن لممعرفة وليس مستقباًل األدبيات التربوية ليذا المفيـو
 يتعممونو ما فيـ عمى الطبلب التعمـ يساعد مف نوع " : بأنو ( Wheatley, 1991,10 ) ويتمى :  كتعريف

 ." المشكبلت حؿ عمى في قدراتيـ الثقة ـ لديو وينمي لو، معنى بناءو 
نموذج بنائي يتكون من ثالثة عناصر ىى الميام ، والمجموعات ىناؾ عدًدا مف التعريفات التي أشارت إلى أنو و 

 ثبلثة فم وتتكوف الفمسفة البنائية نماذج أحد " :أنوب 2003) الجندي، (  تعريؼالمتعاونة، والمشاركة مثل : 
كما يعرفو  Sharing ". والمشاركة Cooperative Groups المتعاونة والمجموعات Task المياـ ىي عناصر

 وتيمي جريسوف ىو ومصممو التعمـ في البنائية النظرية قائـ عمى نموذج" أنو   2005) كيـ ،الح عبد)
Grayson wheatly والمجموعات المياـ بلثة عناصرث مف يتكوف و ، والرياضيات العمـو بتدريس يختص وىو 

بأنو نموذج تعميمي صممو العالـ التربوي "جريػسوف   (Osby , 2014,20)وكذلؾ يعرفو ." والمشاركة المتعاونة
لتدريس العموـ والرياضيات، ويقوـ عمى أساس النظرية البنائية، ويتكوف ىذا  "Wheatly Grayson " ويتمػي

 .  التعميـ والمجموعات التعاونيػة والمػشاركة والتقػويـ النموذج مف أربعة عناصر، وىي مياـ
كما ُعرف نموذج ويتمي كنموذج تعميمي يقوم عمى مواقف ومشكالت يتعاون المتعممون في حميا كتعريف : 

Woods,2018) )حميا  عمييـ يتعيف مشكمة إلى يقودىـ لمطبلب موقؼ خبلؿ تقديـ مف يتـ تعميمي أسموب" أنو
 واقعية، حقيقية مشكمة الطالب فيو يواجو تعميمي موقؼ " : بأنو   2010 ) ، صديؽ و اعيؿ" ، وعرفو )إسم

 حؿ إلى يصؿ المنطقي حتى والتفكير واالستقصاء البحث عمميات مستخدماً  محددة مراحؿ حميا وفؽ في ويسير
 فييا المتعمـ يواجو والتي ئية،البنا استراتيجيات النظرية أحد " : بأنو    2012 ))العمودي، تعرفو بينما ،"المشكمة
مياـ  مف تعممو تـ ما مع ودمجيا السابقة المعرفة ربط خبلؿ مف معنى فيـ ذي صنع لو يتيح حقيقي بموقؼ

 وتنفيذ المشكمة لحؿ التخطيط عمى يعمؿ أفرادىا صغيرة مجموعات صورة في حميا أو إنجازىا يتطمب ومشكبلت
 االستراتيجيات المناسبة ووضع المناسبة، البحثية األسئمة وصياغة راء،واآل تبادؿ األفكار عمى يشجع مما الحؿ،
 . " الحموؿ إليجاد

 : يمي يتمثل فيما ويتمي نموذج أن يتضح ابقةسال التعريفات وباستقراء
 والمناقشة والتفكير البحث خبلؿ فم ،المعمـ المتدرب فاعمية عمى يقـو تعميمي بنائي نموذج. 
 واقعية يمر بيا معمـ الرياضيات  ومشكبلت مواقؼ بناء عمى يعتمد . 
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 المتعاونة، والمشاركة والمجموعات المياـ، ىي عناصر ثبلث مف النموذج يتكوف . 
  .يعتمد عمى المتدرب فيو باٍف المعرفة وليس مستقببل ليا 
 مع يتشارؾ ثـ مجموعتو مع فييا يسير واقعية مشكمة المعمـ مراحؿ ىي : يواجو المتدرب مف خبللو بثبلث يمر 

 . حميا إلى لمتوصؿ المجموعات األخرى

 ( المبادئ ) االفتراضات ( األساسية لنموذج ويتمي :2-2)
( المبادئ األساسية التي يقـو عمييا تعمـ  Jackson,2017؛  0228؛ مرساؿ ، 0225،  ةيذكر )سبلم    

 ي في:الرياضيات المتمركز حوؿ المشكمة ، والتي تتحدد وفؽ مشكمة البحث الحال
اختيار بيئة مناسبة ) معامؿ، مراكز مصادر التعمـ ،....( لتطبيؽ نموذج ويتمي ، وخاصًة إذا مدمجًا مع  .7

 إطاًرا يدعو الستخداـ الجوانب التقنية في البرامج التدريبية.
تنظيـ بيئة تدريبية تعكس الميمة المطموب حميا، وتعتبر العمود الفقري في عممية التدريب وقد يطرحيا  .0
 لمعمـ أو المتدربيف أنفسيـ .ا
 .لمشكمة التي يتمركز حوليا العمؿ لممتدرب دور إيجابي مف خبلؿ المشاركة في حؿ ا .5
اليدؼ الرئيس مف وراء تصميـ أنشطة التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ىو مساعدة معممي الرياضيات  .8

 مع تحديد إجراءات التطبيؽ والتقويـ .لذوي االحتياجات الخاصة عمى فيـ المشكمة ، وتحميميا ووضع خطط لحميا 
عطاء دليؿ عمى معقولية الحؿ  الوصوؿ إلى الحموؿ واستراتيجيات التفكير .2 المستخدمة بأسموب عممي؛ وا 

وتمقي اآلراء  التي تسمح بالمشاركة التعميمية االبيئة توافر حيثوقد تم مراعاة ىذه المبادئ خالل النموذج المقترح 
 .المختمفة

 ومزايا نموذج ويتمي: ( خصائص2-3)
؛ أبو جاد ونوفؿ 0222يتميز نموذج ويتمي بمجموعة مف الخصائص والمزايا التي لخصيا كؿ مف ) الغناـ،      
 ( والتي يمكف التوصؿ مف خبلليا إلى مميزات استخداـ نموذج ويتمي في البحث الحالي :0221؛ زيتوف ،0221،
ىذه المشكبلت المحور  مثؿو مياـ تعميمية حقيقية، بحيث تتنظيـ الجمسات التدريبية في صورة مشكبلت أ .7

 لمتخطيط والتدريس البنائي ويتمي نموذج استخداـ فاعمية الدراسات بعض أثبت الرئيس في عممية التدريب، وقد
 جاكسوفودراسة  ، (( (Osby,2014 أوسبي دراسة :منيا الرياضيات مجاؿ في التعمـ لمواقؼ والتقويـ

Jackson,2017) )  ودسودراسةWoods,2018).) 



 

ونموذج ويتمي في تنمية  TPACK"برنامج مقترح قائم عمي التفاعل بين إطار "    ميشيماء محمد ع
التفكير التحميمي وجدارات التدريس لدي معممي الرياضيات لذوي االحتياجات 

 الخاصة 

 

 

 6068 

نمي كثيًرا مف الميارات االجتماعية مثؿ االتصاؿ يُ يساعد ىذا النموذج عمى تنمية مفيوـ التعمـ الذاتي، كما  .0
 باآلخريف، واحتراـ آرائيـ وتقديرىا، واالستماع ليـ والتحدث إلييـ. 

 ،رة تتعاوف فيما بينيا كرفقاء تعمـالتعاوف ىو السمة الرئيسة في ىذا النوع مف التعمـ، فالمجموعات الصغي .5
 ر في حموؿ متعددة.يوتتخذ مواقؼ خاصة وتدافع عف استنتاجاتيا، والتفك

النيوض بجودة التعميـ، إذ تتطمب المشكمة تفكيًرا وجيًدا أكبر مما يتطمبو الحفظ واالستظيار، كما تستحث  .8
كاـ بناء عمى بحثيـ مما ينمي ميارات التفكير المشكبلت المطروحة عمى التفكير العميؽ والوصوؿ إلى قرارات وأح
حيث فاعمية التدريس القائـ ( 2115)عواد،  العميا وميارات حؿ المشكبلت،  وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة

إلى   ( 2115) سيفين ،عمى أنموذج ويتمي في تنمية التفكير العممي والتواصؿ الرياضي ، كما أشارت دراسة 
 استراتيجية ويتمي لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة لتنمية التفكير التأممي. فاعمية استخداـ 

 الشعور بحرية التعبير عف األفكار دوف تسمط وعدـ تقييد اآلراء. .2
يعدؿ ىذا النموذج مف االتجاىات السمبية نحو تعميـ الرياضيات وتدريسيا لذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ  .2

اس دوف شعور بالممؿ أو الحرج مف الوقوع في الخطأ، حيث أشارت دراسة نتيجة التعود عمى العمؿ بشوؽ وحم
إلى فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة أو ما يعرؼ ) بنموذج ويتمي (  (2111)الشيرانى ،

قائمة إلى فاعمية استراتيجية  (2118) حسن و الريس ،فى تنمية االتجاه نحو الرياضيات ، وتوصمت دراسة 
 عمى نموذج "ويتمي" لتنمية االتجاه نحو تعميـ الرياضيات لمطبلب المعمميف.

تختمؼ أدوار المتدربيف فيو، حيث يبني المتدرب معرفتو بنفسو عف طريؽ نشاطو ومناقشتو مع زمبلئو  .1
  وممارستو الفعمية في إيجاد حؿ لمميمات المطروحة.

  .لمنتائج والوصوؿ اھتحميؿمثؿ جمع البيانات و  المشكمة، حؿ اراتھتنمي ـ .4
  .تواجييـ التي لممشكبلت محتممة حموالً  يضعوف ـھعمي تحمؿ المسئولية، كوف متدربيفتزيد مف قدرة ال .2

 حياتية مواقؼ في اھتزيد مف قدرة المتدربيف مف معممي الرياضيات عمي تطبيؽ حموؿ المشكبلت وتوظيؼ .72
 <مع تبلميذىـ مف ذوي االحتياجات الخاصة

 .االستفادة مف مصادر التعمـ المتنوعة ىعم لذوي االحتياجات الخاصة دافعية معممي الرياضياتمف ثير ي .77
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 :ويتمي نموذج ( مراحل2-4)
 بيذا ، فالتدريس المشاركة المتعاونة، المياـ، المجموعات : ىى رئيسة مراحؿ ثبلث مف ويتمي نموذج يتكوف    

 عف البحث ذلؾ يمي ثـ ما، مشكمة وجود لرياضيات يستشعروفمعممي ا يجعؿ موقفاً  تتضمف بميمة يبدأ النموذج
 بعضيا بمشاركة المجموعات التعمـ ويختتـ حدة، عمى كؿ صغيرة مجموعات خبلؿ مف ليذه المشكمة حموؿ

إليو وفيما يمي عرض لبلجراءات المتبعة بمراحؿ ىذا النموذج ) زيتوف وزيتوف،  التوصؿ تـ ما مناقشة في البعض
0225 ) 
يتـ طرح مشكمة مف الواقع المدرسي قد يمر بيا معمـ الرياضيات :   Learning Tasks التعمم ميام  :أوال 

مع تبلميذه مف ذوي االحتياجات الخاصة، ويطمب منيـ التوصؿ لحؿ ليذه المشكمة، وصياغة ىذه الحموؿ في 
 ميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة عبارات محددة ، يقترح فييا كيفية تنفيذ الحؿ بما يتبلئـ مع احتياجات التبل

إلى مجموعات صغيرة ، بحيث : يقسم المدرب المتدربين  Cooperative Groupsالمتعاونة  المجموعات :ثانيا
 يحدث التعاوف بينيـ في وضع حموؿ متعددة ليذه المشكمة ، واختيار أفضميا .

،  الحموؿ لتمؾ  وصوالً  اھالتي تـ استخداـا واألساليب ھتعرض كؿ مجموعة حموؿ:   Sharing  المشاركة :ثالثاً 
 ـھتدور مناقشات حوؿ الحموؿ المختمفة إذ أنو يتوقع أف تختمؼ وتتبايف الحموؿ، وتعمؿ المناقشات عمى تعميؽ ؼ

 .اھمعممي الرياضيات لكؿ مف الحموؿ واألساليب المستخدمة في معالجة المشكمة وحؿ
سابقة يساعد معممي الرياضيات عمى تحميل المشكمة والتبؤ ويتضح مما سبق أن استخدام الخطوات ال     

بحل ليا من خالل وضع خطة مقترحة ليذا الحل شاممة إجراءات التنفيذ والتقويم، مما يساعد في تنمية 
 جدارتيم التدريسية، وقد تم مراعاة األمور التالية أثناء تطبيق خطوات النموذج:

 تحديد خطوات السير في حؿ المشكمة. .7
ير أكبر عدد ممكف مف مصادر المعمومات، وتوجيو المتدربيف لممحموؿ المقترحة وتحديد ما يعرفونو توف .0

 وما يتعيف عمييـ أف يعرفوه، ويمكف تقديـ اقتراحات عندما ال يتمكنوف مف ذلؾ .
ؿ المراقبة الفعالة لممتدربيف وجودة إنتاج الحموؿ والبدائؿ التي يقترحونيا لحؿ المشكمة ومستوى العم .5

 الجماعي.
 إدارة الجمسات التدريبية بما يسمح ببحث المعمومات واستخداـ المعرفة التطبيقية. .8

 ( أىمية استخدام نموذج ويتمي في تنمية التفكير التحميمي وجدارات التدريس :2-5)
 يساعد استخداـ نموذج ويتمي عمى ربط المشكبلت الواقعية بمحتوى البرنامج التدريبي . -
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يحث المتدربيف عمى البحث عف حموؿ ليذه  ،عمى المشكبلت يتضمف موقًفا مشكبًل التعمـ المبني  -
تـ  يختتـ التعمـ بمشاركة المجموعات بعضيا البعض في مناقشة ما، ثـ المشكمة مف خبلؿ مجموعات تعاونية 

 التوصؿ إليو.
قة لمحؿ كما يشجع فتكوف لممشكمة أكثر مف طري ،يحث التعمـ المبني عمى المشكبلت عمى صناعة القرارات -

اذ يوظفوف ما يممكوف مف عمميات أو ميارات معرفية في  ،المتدربيف عمى استخداـ أساليبيـ البحثية الخاصة
 التعامؿ مع المشكمة المتضمنة في ميمة التعمـ.

يساعد استخداـ نموذج ويتمي عمى التفكير في المشكمة بشكؿ يمكف معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة  -
ف تحميؿ المشكمة، وتحميؿ خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة والربط بينيما والتنبؤ بحؿ لممشكمة يمكف م

 تطبيقو بشكؿ واقعي .
يساعد نموذج ويتمي معممي الرياضيات عمى اقتراح خطة لحؿ المشكمة؛ يقدـ خبلليا خبرتو التدريسية ، ويربطيا  -

سات التدريبية، حيث يؤكد النموذج عمى مبادئ البنائية مف حيث اعتماده بالمعمومات التي يكتسبيا مف خبلؿ الجم
 عمى المعرفة السابقة في بناء المعرفة الجديدة .

يساعد استخداـ نموذج ويتمي عمى التعرؼ عمى بدائؿ لحموؿ لمشكمة ما مف خبلؿ مشاركة األخريف والتعرؼ عمى  -
 برة المعمـ والوصوؿ إلى مستوى الجدارة في التدريس.حموليـ المختمفة ، األمر الذي يساعد عمى زيادة خ

توصمت حيث  واستخدم نموذج ويتمي يساعد عمى تنمية العديد من ميارات التفكير في مختمف المجاالت           
موذج )ويتمي( لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكبلت في تنمية ميارات التفكير ( إلى فاعمية ن0272) بمجوف ، دراسة 
( بتنمية بعض 0278لدى تمميذات المرحمة المتوسطة في مادة العمـو ، كما قامت دراسة ) درويش ، الناقد 

في العموـ لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة باستخداـ نموذج   TIMSSميارات التفكير المتضمنة في اختبارات
ي التحصيؿ الدراسي في مادة ( والتي استخدامت نموذج "ويتمي البنائي المعدؿ" ف0272ويتمي، ودراسة ) جمعة ،

( والتي بحثت أثر توظيؼ 0272عمـ األحياء لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي العممي ، كذلؾ دراسة )رمضاف ، 
وبايبي في تنمية ميارات حؿ المسألة الكيميائية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة، كما  ويتمي نموذجي

مواقؼ تعميمية مقترحة في ضوء نموذج ويتمى لمتعمـ البنائي لتنمية ( إلى فاعمية 0272توصمت دراسة ) سبلـ ، 
بعض أساليب القياس والتقويـ ومفيوـ الذات األكاديمي لدى الطبلب المعمميف تخصص التصميـ والزخرفة، أيضًا 

كارثي ( أثبتت األثر اإليجابي لمتدريس باستخداـ نموذجي ويتمى لمتعمـ البنائي وم0272دراسة ) عبد السبلـ ، 
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عمى تنمية االستيعاب المفاىيمي والدافعية نحو تعمـ مادة الفيزياء لطبلب الصؼ   (4MAT)لدورة التعمـ الطبيعية
( اكدت فاعمية برنامج باستخداـ نموذج ويتمي لمتعمـ القائـ عمى 0271األوؿ الثانوي، أيضًا دراسة ) بخيت ، 

( 0274) مظموـ ، كذلؾ دراسة ، فكير االبتكاري باليمف، المشكمة لتنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات الت
في التحصيؿ وتنمية الذكاء الوجداني لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في مادة  ويتمي فاعميػة نموذجبحثت 
( فاستخدمت نموذج ويتمي في تنمية ميارات البرمجة لدى طبلب الصؼ 0272، أما دراسة ) الشمراني ، التاريخ

فى تنمية ميارات التفكير (  والتي أثبتت فاعمية نموذج ويتمي 0202دراسة ) عبد السبلـ ، نوي، و األوؿ الثا
 التوليدى وتصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الفيزيائية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوى بالقصيـ.

عالية استخداـ نموذج ويتمي ( إلى ف0222فقد توصمت دراسة ) عبد الحكيـ ،  أما في مادة الرياضيات        
، كما تحققت دراسة ) لمتعمـ البنائي في تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي

أثر استخداـ نموذج ويتمي في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ الدراسي ( مف 0272،  وغندورة الشيراني
فاعمية  ( والتي توصمت إلى0272كذلؾ دراسة ) سيفيف ، دائي، واالتجاه نحوىا لدى تبلميذ الصؼ السادس االبت

استخداـ إستراتيجية "ويتمي" لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة لتنمية التفكير التأممي والقدرة عمى حؿ المعادالت 
إلى  (0272والمتباينات الجبرية واالتجاه نحوىا لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، وتوصمت دراسة ) الجماؿ ، 

في تنمية التفكير الرياضي وخفض قمؽ الرياضيات لدى طمبة الصؼ التاسع  ويتمي أثر استخداـ إستراتيجية
( والتي أثبتت أثر استراتيجيتي المحطات العممية وويتمى في 0272األساسي في األردف، ودراسة ) الشمري ، 

( 0271ا، كما توصمت دراسة ) الحربي ، تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع بمادة الرياضيات وتنمية اتجاىاتيـ نحوى
، كما توصمت فى تنمية التحصيؿ الدراسى بمقرر الرياضيات فى المرحمة المتوسطة ويتمى إلى فاعمية نموذج
( إلى أثر استخداـ نموذج ويتمي في اكتساب المفاىيـ اليندسية والدافعية نحو تعمـ اليندسة 0274دراسة ) حماد ، 

( إلى فاعمية استراتيجية قائمة 0274األساسي، كذلؾ توصمت دراسة ) حسف والريس ، لدى طمبة الصؼ العاشر 
عمى نموذج "ويتمى" لتنمية ميارات تحميؿ محتوى الرياضيات المدرسية واالتجاه نحو تعميـ الرياضيات لمطبلب 

لمرحمة االبتدائية في في تحصيؿ تبلميذ ا ويتمي أثر استخداـ نموذج( 0274المعمميف، كما أثبتت دراسة ) عودة ، 
( إلى أثر استخداـ استراتيجية ويتمي في اكتساب 0272توصمت دراسة ) العمكومي ، مادة الرياضيات، أيضًا 

، ودراسة ) وفي تنمية القدرة عمى حؿ المسألة الرياضية لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي ،المفاىيـ اإلحصائية
 . ويتمي في تنمية التفير الرياضي لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ( والتي أكدت فاعمية نموذج0202إبراىيـ ، 
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دراسة ) رزؽ       ومن الدراسات التى اىتمت باستخدام نموذج ويتمي مدعومًا باستخدام التعمم االلكتروني     
التعمـ القائـ  وبيئة بنائية إلكترونية بناء عمى نموذج ،( والتي اقترحت نموذجًا لتصميـ منيج إلكتروني0222، 

عمى المشكمة " نموذج ويتمي" لتدريس موضوعات الرياضيات في التعميـ العاـ، وأوصت الدراسة بتصميـ برامج 
إلعداد وتدريب المعمميف تقوـ عمى نموذج التعمـ القائـ عمى المشكمة، وىذا ما يتفؽ وىدؼ البحث الحالي ، أيضًا 

ىدفت إلى تدريس الفيزياء باستخداـ نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي والتي  (0272،  والقادري دراسة ) البطاينة
المدعوـ إلكترونيًا في تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي، وتوصمت 

عد عمى وأف دعـ استخداـ نموذج ويتمي بالتعمـ االلكتروني سا الدراسة إلى فاعمية نموذج ويتمي في تحقيؽ ىدفيا،
  .تتنمية االتجاه نحو تعمـ الفيزياء

 Teaching competence المحور الثالث :الجدارة التدريسية :
يتوقؼ تطوير أى نظاـ تعميمي واالرتقاء بو نحو تحقيؽ أىدافو بدرجة كبيرة عمى كفاءة المعمـ وجودة ممارساتو       

دراكو لميامو وأدواره في ظؿ التغيرات الت ي يشيدىا عالـ اليوـ في مختمؼ مجاالت الحياة والتي التدريسية، وا 
 أفرزت بدورىا مواصفات جديدة لممعمـ.

  :التدريس رات ( مفيوم جدا3-1)

الجدارة ىي قدرات عقمية تقود إلى إنجاز مياـ معينة أو حؿ مشكبلت خاصة؛ حيث تنمو وتكتسب في اتجاه        
وتنطمؽ فكرة الجدارة مف رباعية  ،ارؼ القابمة لممبلحظة والتقويـتجميع الفرد لحصيمة كافية مف الميارات والمع

 (.Brewer,2018)اليونيسكو ) تعمـ لتعرؼ، وتعمـ لتعمؿ معا ، وتعمـ لتعمؿ ، تعمـ لتكوف( 
فالجدارات ىي أسموب عمؿ أكثر مف كونيا امتبلؾ ميارة أو قدرة، ومف خبلليا يتـ تمييز ذوي األداء المتميز عف 

 داء، أو منخفضي األداء. متوسطي األ
 بأنيا( 2117، زيتون :( كتعريؼكمجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات  وقد ُعرفت جدارات التدريس       
 لمتحميؿ قابؿ العمؿ وىذا تقويمو، ، تنفيذه التدريس، بتخطيط عبلقة ذي معيف نشاط / عمؿ أداء عمى القدرة :

 معايير ضوء في تقييمو يمكف ثـ ومف االجتماعية، أو، الحركية أو، المعرفية )األداءات( السموكيات مف لمجموعة
 بأسموب المبلحظة باالستعانة المتغيرة التدريسية المواقؼ مع التكيؼ عمى والقدرة إنجازه وسرعة بو في القياـ الدقة

بأنيا : امتبلؾ ( 2114، كما عرفيا ) اسماعيل ،التدريبية مجراالب خبلؿ مف تحسينو يمكف ثـ ومف المنظمة،
لممعارؼ والميارات واالتجاىات اإليجابية المتصمة بأدوارىـ ومياميـ المينية  المعمميف وبدرجة عالية مف االتقاف

( 2118ويضيف ) محمود، مما يجعميـ قادريف عمى القياـ بأدوارىـ التعميمية ومتطمبات عمميـ بكفاءة وفاعمية،
مف معارؼ ونظريات تربوية ونفسية وميارات التدريس المتعددة، واستخداـ  تطبيؽ ما اكتسبو المعمموفبأنيا : 
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الوسائؿ التعميمية تطبيًقا عممًيا يكسبيـ خبرات حقيقية باإلضافة لبلتجاىات والقيـ الموجبة والمشاركة بفاعمية في 
 يو شرًطا لتخرجو كمعمـ.األنشطة التربوية ثـ يخضع المعمموف لمعايير موضوعية في التقويـ ويعتبر نجاح المعمـ ف

صالح ) الحازمي و كتعريؼ :كمجموعة من السموكيات التدريسية  كما تـ تعريؼ جدارات التدريس    
أف الجدارات التدريسية ىى كؿ السموكيات التي تصدر عف المعمـ في الموقؼ التعميمي ، وأف ( 2112،وخميفة

يا المكوف الرئيس لمميارة، ومف ثـ ال يمكف قياس الميارة ىذه السموكيات التدريسية يمكف مبلحظتيا وقياسيا، ألن
مع التعريؼ السابؽ حيث يرى أف الجدارات  (2112) عيسى ،  إال مف خبلؿ تمؾ األداءات السموكية، ويتفؽ

التدريسية عبارة عف مجموعة السموكيات والممارسات التدريسية التي يقوـ بيا المعمـ في دقة وسيولة وسرعة 
  :ثبلثة مكونات مف التدريسية الجدارة وبذلؾ تتكوف، الموقؼ التعميمي بما يحقؽ جودة األداءتتناسب مع 

 وأسسيا كيفية أدائيا، ، التدريسية الجدارة مواصفات يشمؿ الذي الميارة محتوى في يتمثؿ : المعرفي المكون
 وأىـ استخداميا، مواضع إلى جانب ومحتواىا الدراسية المادة وألىداؼ لمتبلميذ، ومناسبتيا والتربوية النفسية

 تنفيذه أثناء في المعمـ تواجو أف يمكف التي أىـ المشكبلت ثـ التعميمي، الموقؼ في الستخداميا المناسبة األساليب
 .عمييا وأساليب التغمب التدريسية، الميارة لتمؾ

 الموقؼ خبلؿ ليا اليب المناسبةاألس وتنفيذ التدريس، جدارة أداء في المعمـ أسموب في يتمثؿ :المياري المكون
 التبلميذ ومساعدة األىداؼ تمؾ تحقيؽ في بما يسيـ ومحتواىا المادة الدراسية أىداؼ مع تتناسب والتي التعميمي،

 التعمـ. عمى
 بدورىا واقتناعو واحساسو بأىميتيا المطموبة، التدريسية الجدارة تعمـ في المعمـ  رغبة في يتمثؿ :النفسي المكون

 مجمميا في تشكؿ التي األداءات مف خبلؿ مجموعة مف التعميمي الموقؼ بندارة يقـو كمعمـ أدائو وفي موكو،س في
 .التدريسية الجدارة
 بحيث الموقؼ التعميمي، أثناء التدريس جدارة أداء في شاممة بصورة متداخمة تأتي الثبلث المكونات وىذه      
 الجدارة مع تتناسب التي ت والتكنيكاتراءااإلج مف مجموعة أداء ؿخبل مف ولكف مجممة صورة في الميارة تبدو

 .التدريسية
 ( خصائص الجدارات التدريسية3-2)
تمتاز الجدارات التدريسية بعدد مف الخصائص التي يجب أف يكوف المعمـ عمى درجة مف الوعي بطبيعتيا       

ىذه الخصائص فيما  (2117لشيخ ،ا ؛Samuels,2015؛(Vaidharani,2011 كبل مف  وخصائصيا، وحدد
 يمي:
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: ويرجع ذلؾ إلى أف وظائؼ المعمـ تكاد تكوف واحدة في كؿ المراحؿ التعميمية وفي كؿ  العمومية -
ذي يؤديو المعمـ وفؽ أىداؼ المرحمة والمادة الالمواد التدريسية، إال أف االختبلؼ يظير في سموؾ التدريس 

 الدراسية موضع تخصصو.
 يي متغيرة وفقا ألىداؼ المواد الدراسية وطبيعتيا.: ف عدم الثبات -
: السموؾ التدريسي سموؾ معقد ومركب أنماطو متداخمة لتعدد ميارات التدريس األساسية التداخل  -

 والفرعية.
: ال يمكف أف يسمؾ اثناف مف المعمميف السموؾ التدريسي نفسو أثناء عرض فكرة أو  أنماط االستجابة -

 معمـ شخصيتو المميزة وسموكو الخاص وطريقتو المتفردة في إدارة المواقؼ التعميمية. ميارة معينة، حيث لكؿ
: تكتسب ميارات التدريس خبلؿ برامج اإلعداد الميني ومقرارات البرامج التدريبية، ويرتبط اكتساب التعمم  -

 المعمـ لمميارات التدريسية بتوافر السمات والقدرات العقمية لديو. 
 دارات التدريسية( تصنيف الج3-3)

تصنؼ الجدارات التدريسية العديد مف التصنيفات كمصطمح موازي لمكفايات المينية أو التدريسية ومف ىذه        
 وىو كالتالي:(  2116 اليماني ، )التصنيفات  تصنيؼ
 التصنيف األول : 

 اإلنتاجية. الجدارات المعرفية ، الجدارات األدائية ، الجدارات الوجدانية ، الجدارات    
 التصنيف الثاني :

يتفؽ ىذا التصنيؼ مع التصنيؼ األوؿ فيو يتضمف الجدارات المعرفية والميارية والوجدانية ، ولكنو اختمؼ      
عنو في العنصر الرابع وتضمف الجدارات االستكشافية والتي تشتمؿ عمى األنشطة التي يقوـ بيا الفرد لمتعرؼ 

 . ء أثناء ممارسة العمؿعمى المياـ المتعمقة باألدا
ميارات  خمس فئات لمجدارات التدريسية وىى : معارؼ تخصصية ، (Ajewska,2018 ) أجكساوقد حدد      

سبعة جدارات تدريسية  (2111) الدغيدي،إتصاؿ ، ميارات تنظيـ ، ميارات تدريس ، االتجاه ، وقد حدد 
يس ،إدارة الفصؿ ،التقييـ ، استخداـ تكنولوجيا التعميـ ، تضمنت: التخطيط لمدرس ، فيـ طبيعة العمـ، ميارات تدر 

الجدارات التدريسية في ستة فئات ىي ( 2117) الشمري ،االتجاه نحو التدريس،التأمؿ في التدريس ، بينما حدد 
حديثة، : التخطيط واإلعداد لعممية التدريس ، تنفيذ التدريس ، إدارة عممية التعمـ بكفاءة ، استخداـ أساليب تقويـ 
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عمى الجدارات  (2118) محمود ،استخداـ التكنولوجيا في التدريس، التطوير الذاتي ) التنمية المينية( ، وركز 
التدريسية التي يمكف تنميتيا وىي : استراتيجيات التدريس والتعمـ النشط، استخداـ التكنولوجيا الحديثة في التدريس، 

يارات التفكير الناقد وحؿ المشكبلت، إعداد بنوؾ األسئمة، نشر الوعي إدارة الجودة واالعتماد التربوي، تنمية م
إف الجدارات تتضمف جدارات أساسية ) ذاتية وعقمية( وجدارات ( 2118) عمي ،الجمالي والبيئي بالمدرسة، ويرى 

ت فقد حدد الجدارا (2119) محمد ،  بنائية ) معرفية تخصصية وميارات أدائية وجدارات تفاعمية( ، أما
التدريسية في ستة فئات رئيسة ىي : التخطيط واإلعداد، تنفيذ الدرس، إدارة عممية التعمـ بكفاءة، تنمية التفكير، 

 استخداـ التكنولوجيا في التدريس، استخداـ أساليب التقويـ.
ليس أف الجدارات بصفة عامة تتطمب تطبيؽ المعرفة بأداءات في مواقؼ أصيمة و  يتضح من العرض السابق     
 د اكتساب معرفة مجردة دوف تطبيؽ.مجر 

 ( جدارات التدريس الالزمة لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة:3-4)     
يمكف تحديد الجدارات التدريسية البلزمة  مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف الدراسات واألبحاث  السابقة،

 لمعممي الرياضيات في الجدوؿ التالي :
 الجدارات التدريسية لمعمم الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ( 1جدول ) 

 الجدارات الفرعٌة اإلدارة الرئٌسٌة

 جدارات بنائٌة:

 لدروس الرياضيات في ضوء نواتج التعلم المستهدفة التخطيط -
 ستراتيييات تدريسية لتعلم الرياضيات متمرزة  وو  المتعلم  الم يظالتن -

 يات بزفاء  وقت وصة الرياضلم ينظالتن -
 تخدم االمزانات المتاوة في تنفيذ دروس الرياضيات اس -

 م مصادر معلومات متعدد  في اإلعداد لدروس الرياضيات استخدا -
 م المستودثات التزنولويية لتوقيق أهداف دروس الرياضيات داستخا -

  ار مصادر المعلومات واألدوات الرقمية في ضوء مالءمتها لطبيعة دروس الرياضياتيختا -
 أساليب متنوعة لتقويم مدى توقق نواتج تعلم ماد  الرياضيات  استخدام -

 جدارات عقلٌة:

 أساليب متعدد  لتوليد األفزار   استخدام -
 أفزار وبدائ  تتمية باألصالة والطالقة والمرونة  تقديم -
 خامات البيئة زلما أمزن لتنفيذ خطة الدرس   استخدام -

 موزلة له أولوياته إلنياة المهام ال ترتيب -

 جدارات تفاعلٌة:

 عن أفزاره بطرق شفهية أو زتابية  التعبير -
 بفاعلية آلراء وأفزار التالميذه وةمالئه   االستماع -

 الوسائط التزنولويية في التواص  الفعا  مع اآلخرين  توظيفي -
 باد  الخبرات مع الةمالء في اليوانب التربوية والرياضياتية  -

 جدارات ذاتٌة:

 تج الدورات التدريبية في توسين زفاءته التدريسية للرياضيات نوا توظيف -
 مصادر المعرفة المتنوعة في توديث معلوماته التربوية والرياضياتية  استخدام -

 م ذاته زمعلم للرياضيات باستخدام أدوات متعدد   تقوي -
 مهارات التعلم الذاتي   ازتساب -
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يسية بالبحث الحالي شممت العديد مف المجاالت والتي تتحدد ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الجدارات التدر     
مف التخطيط لذوي االحتياجات الخاصة حيث الجدارات البنائية والتي تمكف معمـ الرياضيات  المجال المينيفي 

لذوي والتنفيذ والتقويـ لدروس الرياضيات بكفاءة وفاعمية، والجدارات الذاتية والتي تمكف معمـ الرياضيات 
حيث الجدارات العقمية والتي تمكف معمـ  والمجال الشخصيوالنمو الميني،  ،مف التطويرحتياجات الخاصة اال

والمجال مف التفكير االبتكاري والناقد وحؿ المشكبلت واتخاذ القرارات، لذوي االحتياجات الخاصة الرياضيات 
مف ميارات التواصؿ  ي االحتياجات الخاصةلذو  حيث الجدارات التفاعمية والتي تمكف معمـ الرياضيات االجتماعي

 .   تبلميذ المدمجيف داخؿ وخارج الفصؿ الدراسيوالتفاعؿ مع الزمبلء وال
لدى المعمميف في مختمؼ التخصصات ؛ ومنيا  واىتمت العديد من الدراسات بتنمية الجدارات التدريسية     

س كأداة أصيمة لتوثيؽ نمو جدارات تدريس العموـ وأثره استخداـ بورتفوليو التدريوالتي ( 0272دراسة ) الدغيدي ، 
( والتي أكدت عمى أىمية ,0272Alevi (ألفيعمى االتجاه نحو البورتفوليو لدى معمـ العموـ قبؿ الخدمة، ودراسة 

( والتي اىتمت Douglas 2011,)  دوجبلس ودراسةجدارات أعضاء ىيئة التدريس،  التدريب العممي لتطوير
لتدريس والتي أشارت نتائجيا إلى أف ارات التدريس التي يحتاجيا المعمـ في بيئة التعمـ االفتراضية بتحديد بجدا

الجيد في كؿ مف الفصوؿ الدراسية التقميدية واالفتراضية يتوقؼ عمى وجود تفاعبلت شخصية صحية بيف 
عمـ النشط ترنامج تدريبي في ال( فاعمية ب0275)عثماف ، ومف ناحية أخرى أثبتت دراسة  المعمميف وبيف الطبلب،

لتنمية جدارات التدريس لدي معممي العموـ التجارية في ضوء نماذج ضبط الجودة والتي حددت جدارات التدريس 
التقويـ ( وأوضحت النتائج  -ميارات التفكير  –إدارة الصؼ  –توظيؼ التكنولوجيا  -التنفيذ -في ) التخطيط

( عمى تنمية ,Pulham  0274)بيولياـ دراسة  تركز في حيف ، التدريس فاعمية البرنامج في تنمية جدارات
وحددت خمسة  ،مختمط القائـ عمى التفاعؿ بيف التفاعؿ المباشر واالنترنتجدارات التدريس مف خبلؿ التعمـ ال

مجاالت لجدارات التدريس المختمط: الميارات التكنولوجية والتصرفات والمواطنة الرقمية، التفاعبلت بوساطة 
لفعمي، كما التكنولوجيا، مزج التعمـ عبر اإلنترنت والتعمـ الشخصي، التخصيص ، ممارسات البيانات في الوقت ا

برنامج قائـ عمى التنمية المستدامة لتنمية الجدارات التدريسية لدى معممی  ( فاعمية0272دراسة ) محمد ، أثبتت 
 .العمـو الزراعية

أف ىناؾ عبلقة طردية بيف طبيعة  (,0277Vaidharani)فاديدىانيأثبتت دراسة  وفي مجال الرياضيات    
 ساميولز شخصية الطالب معمـ الرياضيات واالتجاه نحو تدريس الرياضيات والجدارة التدريسية، ودراسة

(0272 Samuels, والتي ىدفت إلى استكشاؼ تطور جدارات تدريس الرياضيات لدى معممي المرحمة )
المرياضيات ، والمثابرة في حؿ المشكبلت وبناء حجج قابمة  االبتدائية والتي تحددت في التمكف مف محتوى

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pulham,+Emily+Bateman/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Vaidharani,+V.+Sumangala/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Vaidharani,+V.+Sumangala/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Samuels,+Shari+Lynne/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Samuels,+Shari+Lynne/$N?accountid=37552
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( تصورات معممي الرياضيات نحو جدارات التدريس، r,Bleecke 0271)بميكرلمتطبيؽ، كما رصدت دراسة 
وأسفرت النتائج عمى أف التطور الميني في مجاؿ تعميـ الرياضيات ىو األكثر أىمية لمعممي الرياضيات في 

 .المرحمة المتوسطة، كما أكدت الدراسة عمى أىمية المعرفة التربوية في التطويره الميني لدى معمـ الرياضيات
 قة بين إطار تيباك والجدارة التدريسية لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة:( العال3-5)

يرتبط نجاح معمـ الرياضيات في عصر الثورة التكنولوجية والمعرفية بفدرتو عمى تطوير جداراتو التدريسية بما      
دة الرياضيات وتقديـ الخبرات يتفؽ ومتطمبات العصر، ليصبح تطويع المعمـ لممعرفة التكنولوجية التي تخدـ ما

ا، فالتدريس الفعاؿ لمرياضيات يتطمب مف المعمـ التمكف ا ضروريً اتية لممتعمميف بطريقة تربوية سميمة مطمبً يالرياض
واألكاديمية( وما ينتج عف تفاعؿ تمؾ المجاالت مف  ،والتربوية ،مف المعارؼ الثبلثة الرئيسة ) المعرفة التكنولوجية

باؾ ، ويمكف تحديد العبلقة بيف نموذج تيباؾ وتنمية الجدارة التدريسية لمعممي الرياضيات أثناء خبلؿ نموذج تي
 تدريس الرياضيات مف خبلؿ الحقائؽ التالية:

اتساع كـ المعمومات ونوعيا مما يفرض عمى المعمميف ضرورة الوعي بكؿ ما ىو جديد في مادة تخصصيـ ) مف  .7
 (.CKخبلؿ 

مستمر وما يفرضو عمى الساحة مف مستحدثات تكنولوجية تثري العممية التعميمية ) مف خبلؿ التطور التكنولوجي ال .0
TK.) 

الثورة في مجاؿ الممارسات والنظريات التربوية والنفسية الحديثة  وضرورة تفعيؿ دور المتعمـ في العممية التعميمية  .5
 (.PKلتحسيف مخرجات العممية التعميمية ) مف خبلؿ 

ارؼ الثبلثة السابقة ثنائيا وثبلثيا لمخروج بالمعارؼ والمفاىييـ التي تثري الجدارة التدريسية لمعمـ ضرورة دمج المع .8
 (.TCK , PCK, TPK , TPCKالرياضيات وتحقؽ جودة العممية التعميمية ككؿ مف خبلؿ ) 

 Analytical Thinking   المحور الرابع :التفكير التحميمي :
مي أحد أنماط التفكير الميمة ، وكذلؾ أحد الميارات المعرفية التي حددتيا الجمعية يعتبر التفكير التحمي       

األمريكية لتطوير المناىج والتعميـ باعتبار ميارات التفكير ىي معالجات ذىنية تمارس وتستخدـ عف قصد في 
 لممارسة.        والتي يمكف اكتسابيا بالتدريب، أو ا ،أو حؿ المشكبلت ،أو المواقؼ ،معالجة المعمومات

و ، مكوناتو ، خصائصو ، أىميتو، االفتراضات التي يقوـ عمييا مياراتو ، وسوؼ نعرض في ىذا المحور لمفيوم
 تنميتو لدى معممي الرياضيات.

 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bleecker,+Heather+A/$N?accountid=37552
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  ( مفيوم التفكير التحميمي4-1)
أشارت إلييا بعض الدراسات  تداوؿ مفيوـ التفكير التحميمي كثيرا بيف التربوييف، فيناؾ عددا مف التعريفات التي     

بأنو : تفكير منظـ ومتتابع  (2117) قطامي، مثؿ : تعريؼ  نمط تفكير منظم ومتتابعوالبحوث عمى أنو 
 ) العدوانومتسمسؿ بخطوات ثابتة في تطورىا ويسير عبر مراحؿ محددة بمعايير معينة، كما يعرفو

التسمسؿ والتتابع في خطوات محددة، ويتطمب مستوى بأنو: نمط مف التفكير يتميز بالنظاـ و  (2111الحوامد،و 
 ا مف العمميات الذىنية.متقدمً 
المنصور )مثؿ : تعريؼ قدرة الفرد عمى مواجية المشكالتبينما ىناؾ عددا مف التعريفات عرفتو عمى أنو       

اتخاذ القرار، وجمع  بأنو: قدرة الفرد عمى مواجية المشكبلت بحرص واالىتماـ بالتفصيؿ، والتخطيط قبؿ (2117،
إلى أف التفكير  ((Ames,2014 إيمز أكبر قدر ممكف مف المعمومات مع تكويف النظرة الشمولية، كما أشار

التحميمي يعيف المتعمـ عمى التفكير في حؿ المشكبلت التي تواجيو بنظرة تأممية دقيقة وقصدية مف خبلؿ معرفة 
رىا المختمفة وأبعادىا المتعددة ، بؿ المقارنة بيف أجزائيا لموصوؿ التفاصيؿ الدقيقة لممشكمة والوقوؼ عمى عناص

 إلى حؿ صحيح ليا.
بأنو القدرة  ( Mujallid,2016) ميوجمدمثؿ : تعريؼ  كقدرة الفرد عمى التحميلفي حيف عرؼ التفكير التحميمي 

قات بيف المعمومات لموصوؿ عمى تحميؿ المعمومات واستنباط االستنتاجات مف المعمومات المتاحة مف خبلؿ العبل
بأنو قدرة الفرد عمى تحميؿ تفاصيؿ الموقؼ ( 2113) األسدي، إلى نتائج منطقية لحؿ المشكبلت ، كما عرفو 

)  جورىوؼ وآخروف  إلى أجزاء دقيقة أو تفصيمية اليجاد الحؿ المناسب لممشكمة، وكذلؾ عرفو
Groothoff,et.al,2008) ؼ إلى أجزاء منفصمة وجمع معمومات كافية عف كؿ بأنو: القدرة عمى تحميؿ الموق

 جزء بحيث يسيؿ التعامؿ معيا والتفكير فييا بشكؿ مستقؿ لموصوؿ إلى الحموؿ المناسبة وفؽ معايير محددة، 
 وباستقراء ىذه التعريفات يمكن حصر ىذه التعريفات في ثالث فئات رئيسة ىي:      

 ذىنية ) الميارات( التي تقوـ عمى تفاعؿ الفرد مع المشكمة .التفكير التحميمي مجموعة مف األداءات ال -
التفكير التحميمي عممية عقمية تتطمب مجموعة مف الممارسات العقمية غير المرئية التي يمارسيا العقؿ البشري  -

 لموصوؿ إلى حؿ لممشكمة.
عمى ممارسة الفرد لمعديد مف التفكير التحميمى ىو منتج نيائي يتجمى في حؿ المشكمة وىذا المنتج ىو دليؿ قوي  -

 الميارات التي أىمتو لموصوؿ إلى الحؿ.
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 ويالحظ من التعريفات السابقة ما يمي:
ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف التفكير التحميمي ىو نمط التفكير الذي ييتـ بتجزئة المحتوي إلى عناصره وادراؾ  -

 العبلقات بيف ىذه العناصر.
لتحميمي ، فالبعض يعرفو عمى أنو عممية عقمية ، وبعضيـ يعرفو عمى أنو اختبلؼ الرؤى حوؿ ماىية التفكير ا -

 قدرة عقمية.
الخمط بينو وبيف التفكير التركيبي الذي يتضمف إعادة تجميع األجزاء ، وكذلؾ الخمط بينو وبيف التفكير الناقد الذي  -

 يركز عمى تقويـ المواقؼ والحكـ عمييا.
يمارس الفرد بعض الميارات مثؿ : المقارنة ، تحديد السمات أو الصفات ،  حتى يحدث التفكير التحميمي البد أف -

 التصنيؼ وغيرىا .
 يخمط البعض بينو وبيف خطوات حؿ المشكبلت بالرغـ مف أىميتو في حميا. -

 ( مكونات التفكير التحميمي4-2)
  ؛2119،رجب) بالرجوع إلى الدراسات التاليةلمتفكير التحميمي عدة مكونات          

Danbergm2010؛Jing,2010 )فيما يمي: يمكف تحددىا 
 المكوف المعرفي : ويتمثؿ في المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ الخاصة بمحتوي المادة أو الموضوع. -
 المكوف االدراكي: ويتمثؿ في الوعي ، واالنتباه ، واألىمية. -
عية، االسترخاء، الثقة بالنفس، أى استعدادات المكوف الوجداني: ويشمؿ الخصائص الذاتية ، التركيز، الصبر، الداف -

 وعوامؿ شخصية.
المكوف التنسيقي: ويشمؿ التنسيؽ العقمي ، والعضمي ، واالستجابات الحركية ، وحركات الحواس ، والحركات  -

 العصبية.
التحميمي ، تمؾ المكونات أنيا مترابطة ومتفاعمة، كما تدؿ تمؾ المكونات عمى شمولية التفكير  ويالحظ عمى      

 وارتباطو بجميع جوانب السموؾ لدى المتعمـ ، واحتياجو إلى التركيز ، والدقة، واالىتماـ بالتفاصيؿ.
 خصائص التفكير التحميمي ( 8-5)

مجموعة مف الخصائص يمكف تحديد  ( Honeycutt,2016؛ Jing,2010 ؛2114 ) رمضان،بالرجوع إلى 
 ير األخرى وىى:لمتفكير التحميمي تميزه عف أنماط التفك
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يعد بمثابة طرؽ متنوعة يمكف عف طريقيا تقسيـ الشئ الواحد إلى أجزاء ، ثـ استخداـ ىذه األجزاء إلدراؾ الشئ  -
 األصمي أو أشياء أخرى.

 ييدؼ إلى ايصاؿ الفرد إلى حالة مف االتزاف الذىني ، ولذلؾ يكوف سموؾ الفرد مدفوًعا ومضبوًطا باليدؼ. -
 ت السابقة المرتبطة بالموقؼ األكثر نضوًجا واألكثر ارتباًطا بالموقؼ المشكؿ الذي يواجيو.يتطمب استدعاء الخبرا -
 يسير وفؽ خطوات منظمة ومتتابعة ، ويمكف أف تحدد كؿ خطوة بمعايير لتحديد مدى صحتيا. -
 ا ونوًعا تبًعا لنمو خبرات الفرد.يفيختمؼ في درجتو ومستواه مف مرحمة ألخرى ، ويتغير كً  -
 مى ممارسة عمميات ذىنية ويستدؿ عميو مف خبلؿ اإلجراءات واآلثار واألفكار التي تظير عمى الفرد.يقوـ ع -

 ( أىمية تنمية ميارات التفكير التحميمي:4-3)
 & Elder ؛  2117قطامي ، ؛  2117 )عامر ، بالرجوع إلى أىمية التفكير التحميمي يمكف تحديد 
Paul,2007  ): في أنو يساعد الفرد عمى  

 عزؿ المشكمة األساسية عف باقي المشكبلت. -
 إدراؾ العبلقات الدقيقة التي تربط عناصر المشكمة. -
 استخداـ أكبر عدد مف الحواس في إدراؾ وفيـ المشكمة. -
 تحديد المشكمة في إطار السياؽ المحيط بيا. -
 الحصوؿ عمى كـ كبير مف المعمومات مما يزيد مف فيـ الفرد . -
 قرار.التخطيط قبؿ اتخاذ ال -
 الحكـ عمى األشياء في ضوء اإلطار العاـ. -
 مواجية المشكبلت بحرص وبطريقة منيجية واالىتماـ بالتفاصيؿ. -
 المساىمة في توضيح األشياء حتي يمكف الوصوؿ إلى االستنتاجات. -
 جمع المعمومات مف مصادر مختمفة واستخبلص استنتاجات منطقية. -

) تنمية جوانب عديدة مثؿ : القدرة عمى حؿ المشكبلت الحياتية كما أف تنمية التفكير التحميمي يؤثر في 
Danberg,2010 ، 2117) عامر ،وزيادة الوعي بعمميات التفكير والعمميات المعرفية  (2113، أبو عقيل 
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( Shobatat,et.al,2010، وزيادة الوعي بالمشكبلت والمواقؼ بأبعادىا المختمفة ) (2119، رجب، 
 (2117) محمود ، سات التأمميةوتحسيف مستوي الممار 

 ( افتراضات التفكير التحميمي4-4)
 أف التفكير التحميمي يقـو عمى عدة افتراضات تتمثؿ في كونو : (2117)قطامي،أورد 

 عممية ذىنية نشطة ، يكوف الفرد فييا واعًيا مشغواًل بما يواجيو ، وتيدؼ إلى أف يتغمب الفرد عمى المشكمة. -
متتابعة متسمسمة ومنتظمة، تسير وفؽ نسؽ ، وليست عممية عشوائية متذبذبة كعمميات يتضمف عمميات ذىنية  -

 المحاولة والخطأ.
يتطمب مف الفرد استدعاء الخبرات السابقة المرتبطة بالموقؼ األكثر نضًجا واألكثر ارتباًطا بالموقؼ المشكؿ الذي  -

 يواجيو.
رة ومتمركزة نحو الموقؼ المشكؿ لفيـ طبيعتو وعناصره ذو طبيعة محورية ، أى أف كؿ الفاعميات الذىنية متحو  -

 والعوامؿ المؤثرة فيو وأساليب الخبلص منو.
 تفكير ىادؼ يرمي إلى إيصاؿ الفرد إلى حالة مف االتزاف الذىني. -
يتطمب اإلدراؾ والتنظيـ واالستبصار ووضع الفروض واختبارصحتيا لموصوؿ إلى النتائج ثـ التحقؽ لموصوؿ إلى  -

 التميز.مرحمة 
 تفكير صامت ذىني يقـو عمى ممارسة عمميات ذىنية ، ويستدؿ باإلجراءات التي يجرييا الفرد في البيئة المحيطة. -
تفكيًرا معقًدا يستغرؽ فترة طويمة مف الزمف ويستدعي عمميات ذىنية منظمة تتطمب أنشطة ذىنية ذكية ودقيقة  -

 ت.تعتمد عمى معطيات الموقؼ وخصائص ما فيو مف متغيرا
 مجزًئا كأف يفكر الطفؿ تفكيًرا تحميمًيا مجزًئا لتفسير مخاوفو. -

يمكف تعممو وتعميمو، عف طريؽ تحميؿ عناصر الموقؼ إلى أجزائو الرئيسية وفيميا ، ووضعيا في نسؽ منتظـ  -
 والسير في ذلؾ بطريقة منتظمة. 
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 ( ميارات التفكير التحميمي4-5)
التحميمي والتي اتفقت عمييا عدد مف الدراسات والبحوث السابقة ومنيا دراسة تتعدد وتتنوع ميارات التفكير       

أبو الحديد، ؛ 2117؛اسماعيل ، 2117ىاني، ؛Honeycutt,2016 ؛ Charuni,2012)كؿ مف : 
وىي كالتالي: تحديد السمات أو الصفات وتحديد الخواص، وعبلقة الجزء بالكؿ ، واجراء  (2121،أحمد؛ 2119

لتتابع ، والتفرقة بيف المتشابو والمختمؼ ، والمقارنة ، والمقابمة ، والتصنيؼ ، وبناء المعيار ، والترتيب المبلحظة وا
ووضع األولويات، وعمؿ المتسمسبلت ورؤية العبلقات، وايجاد األنماط ، والتنبؤ أو التوقع أو التخميف، وتحديد 

 والتبويب. السبب والنتيجة ، واجراء القياس ، والتعميـ ، والتجميع
ميارات التفكير التحميمي في ستة مجاالت رئيسة ىي : النمذجة ،  (Lopez,et.al,2016)  كما صنؼ لوبيز     

 واالستدالؿ ، والترميز ، والتمثيؿ ، واالثبات ، والتجريد . 
ضمف أف الميارات التحميمية تت ( Korolova&Zeidmane ,2016 بينما يرى كؿ مف كورولوفا وزيدماف )    

 –صياغة الفرضيات  -حؿ المشكبلت وانشاء الخوارزميات وتطبيقيا في المواقؼ الجديدة –: التفكير الناقد 
القدرة عمى  –تحديد األولويات  –القدرة عمى تحديد المعمومات األساسية والكافية لصنع القرار  –التفكير المنظومي 

 –السببية  –قدرة عمى رؤية العبلقات بيف األشياء والظواىر ال –التأمؿ  –المقارنة  –ىيكمة وتنظيممـ المعمومات 
 التصنيؼ.  –التعميـ  –التجريد 

 تنمية التفكير التحميمي لدي معممي الرياضيات (4-6)
إلى ضرورة تنمية ميارات التفكير التحميمي مف خبلؿ الممارسات  (Art-in, 2015) إف –أشارت آرت         

أحد أدوات التفكير السميـ الذي يسعى إلى تمكيف الفرد مف اتخاذ القرارات المناسبة  التعميمية الفاعمة باعتباره يمثؿ
لنفسو ولمجتمعو، ومساعدة الفرد عمى مواجية االتجاىات المتغيرة في العالـ في القرف الحادي والعشريف ، كما أكد 

التي تساعد عمى التفكير  عمى أىمية توجيو األسئمة المتنوعة (Marzano& Kendall,1998) مارزانو وكنداؿ 
التحميمي مف خبلؿ إعادة تنظيـ البنية المعرفية لديو، كما أشار إلى مجموعة مف األنشطة المعرفية التي تستخدـ 

 لتنشيط التفكير التحميمي وىي:
  المقارنةComparing .وتعني تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ بيف األشياء : 
  التصنيؼClassifying  ع األشياء في فئات يمكف تعريفيا عمى أساس خصائص معينة.: وتعني تجمي 
  االستقراءInduction  وتعني التوصؿ إلى مبادئ وتعميمات غير معمومة مف مبادئ أو مبلحظات أو تحميبلت :

 معمومة.
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  االستنباطDeduction .وتعني التوصؿ إلى نتائج غير معمومة مف مبادئ وتعميمات معمومة : 
  تحميؿ األخطاءAnalyzing Errors .وتعني تحديد وتمحيص األخطاء في تفكير اآلخريف : 
  بناء الدليؿ المدعـConstructing Supporl .وتعني بناء نظاـ مف األدلة لتقديـ معمومة معينة : 
  التجريدAbstracl .وتعني تحديد النموذج أو الفكرة العامة وراء المعمومات : 
  تحميؿ وجية النظرAnalyzing Perspectives .وتعني تحديد الرؤية الشخصية حوؿ موضوع التعمـ : 

من خالل العرض السابق لميارات التفكير التحميمي سوف تقتصر الباحثة عمى الميارات التي سيتم تطبيقيا 
 :وتتناسب مع ىدف وعينة البحث الحالي، وىي

  ت الخاصة عمى تحديد الخصائص عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجا: ويُ تحديد السمات والخصائص
والسمات المميزة ليؤالء التبلميذ ؛ حيث أنو قد يدمج في الفصؿ الواحد أكثر مف طالب مختمفي القدرات العقمية أو 
مختمفي االحتياجات الخاصة وبالتمي البد عمى معمـ الرياضيات تحديد خصائصيـ وسماتيـ لمتعامؿ معيـ في 

 ضوء ىذه الخصائص والسمات .
  عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى مبلحظة التبلميذ مف ذوي : ويُ اء المالحظة إجر

االحتياجات الخاصة حتى يمكف مساعدتيـ عمى رفع كفائتيـ التعميمية واستغبلؿ قدراتيـ التي قد تكوف فائقة في 
 بعض النواحى بما يمكنيـ مف التميز وتحقيؽ ذواتيـ.

  عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى بناء معيار يمكف اعتماده لمتعامؿ ويُ : بناء معيار
 مع فئة محددة مف التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة .

  عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى ترتيب أولويات : ويُ الترتيب في وضع األولويات
ة بما يساعد ىؤالء التبلميذ عمى تحقيؽ الكفاءة في التعمـ مف جية، وبما ال يخؿ بمبادئ عرض المواقؼ التدريسي

 عممية الدمج مف جية أخرى.
  :عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى تحديد أسباب اختيار ويُ تحديد السبب والنتيجة

 التبلميذ، مما يساعده في تقويـ كفاءتو التدريسية.موقؼ أو نشاط تدريس معيف ، ونتيجة استخدامو مع ىؤالء 
  :عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى التنبؤ بما يتناسب مع ىؤالء التبلميذ ويُ التنبؤ

 وأقرانيـ مف العادييف في مواقؼ تدريسية الحقة ، وما يناسبيـ مف مياـ وأنشطة تعميمية .
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 عنى بو قدرة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى تحميؿ ويُ آلخرين : تحميل األخطاء في تفكير ا
 المواقؼ التدريسية التي يمكف أف يصممو ويستخدميا معمـ رياضيات آخر ومدى مناسبتيا مع التبلميذ المدمجيف .

الستراتيجيات تنمية  ، أوميارات التفكير التحميميلتقييم مدى امتالك المعممين بولقد اىتم بعض الباحثين      
( والتي بحثت مدى استخداـ معممي 7222مما يشير إلى افتقارىـ ليذه الميارات ومنيا دراسة ) الحربي ، مياراتو 

رياضيات الصؼ السادس االبتدائي الستراتيجيات تنمية التفكير التحميمي و عبلقتو بمستوى التحصيؿ العممي 
داـ معممي الرياضيات الستراتيجيات تدريسية تساعد عمى تنمية لطبلبيـ ، وأسفرت النتائج عمى ضعؼ استخ

التفكير التحميمي، كما أشارت إلى ضعؼ العبلقة بيف استخداـ معممي الرياضيات الساليب تنمية ميارات التفكير 
( والتي  ىدفت إلى تصميـ 0272،  والحوامدة التحميمي ومستوى تحصيؿ طبلبيـ الدراسي، ودراسة ) الزبوف

ية في مبحث إنتاج الوسائؿ التعميمية وفؽ خرائط التفكير وقياس أثرىا في تحسيف ميارات التفكير التحميمي برمج
كما توصمت دراسة ) العتيبي ، ، والتحصيؿ لدي طالبات جامعة البمقاء التطبيقية في ضوء كفاياتيف الحاسوبية

لتفكير التحميمي لدى طمبة المرحمة االبتدائية ( إلى ضعؼ درجة استخداـ المعممات لبلنفوجرافيؾ في تنمية ا0274
% ، وأوصت الدراسة بالمزيد مف الدورات التدريبية التي تساعد المعمميف عمى 88.25بمدينة الرياض حيث بمغ 

( و 910۲عقيؿ ،أبو اكتساب ميارات التفكير التحميمي وبالتالي إنعكاس تمؾ الميارات عمى طبلبيـ، ودراسة )
ف مستوى التفكير التحميمي لدى طمبة جامعة الخميؿ بمنطقة القدس بفمسطيف متوسط ،وأف طمبة التي توصمت إلى أ

كمية العمـو لدييـ تفكيرا تحميمية وقدرة عمى حؿ المشكبلت أعمى مف طبلب كمية التربية ، الذيف يعانوف مف ضعؼ 
 في امتبلكيـ لميارة التفكير التحميمي . 

ميارات لتنمية قبل وأثناء الخدمة لممعممين  احثين بإعداد برامج تدريبيةقام بعض الب وفي ضوء ذلك       
( والتي أكدت عمى أىمية  Honeycutt, 2016)  ىونيستالدراسات دراسة ىذه لدييـ ومف  التفكير التحميمي

تعميمية في مادة الرياضيات مف خبلؿ تحسيف ممارساتيـ ال المعمميف تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى الطبلب
كالتعمـ بالمشروع والنمذجة  يـستراتيجيات تدريسية تساعد عمى تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى طبلباواستخداـ 

( إلى أىمية تنمية الميارات التحميمية لدى  Mujallid،  0272) ميوجميد واالكتشاؼ الحر، كما توصمت دراسة
ؿ دراسة المقررات االكاديمية باستخداـ برنامج قائـ عمى التعمـ الطبلب المعمميف بشعبة تعميـ الرياضيات مف خبل

إلى الكشؼ عف فاعمية ( 910۲الصياد ،و دراسة )أبو جادو  كما ىدفتالمستند إلى الدماغ وحؿ المشكبلت، 
برنامج تدريبي لممعمميف يستند إلى نظرية الذكاء الناجح ضمف منياج الرياضيات والعموـ في تنمية القدرات 

يمية واالبداعية والعممية والتحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف طبلب الصؼ الرابع االبتدائي في مدينة الدماـ التحم
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بالمممكة العربية السعودية ، وأظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ احصائيا لمبرنامج التدريبي لممعمميف في تحسيف 
جريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وأيضا دراسة ) واالبداعي والعممي لدى طبلب المجموعة الت ،التفكير التحميمي
( والتي ىدفت إلى تعرؼ فاعمية مقرر العموـ المتكاممة اإللكتروني في تنمية ميارات التفكير 0274عبد الفتاح ، 

التحميمي واإلتجاه نحو التعمـ اإللكتروني لدى طبلب كمية التربية وأشارت النتائج إلى تحسف تفكير الطبلب 
( والتي  910۲)الكنعاني وعيسى ،ودراسة ي واتجاىيـ نحو التعمـ االلكتروني باستخداـ المقرر المقترح، التحميم

ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي لطبلب قسـ الرياضيات بالفرقة الرابعة قائـ عمى تنويع التدريس لمطمبة/ 
تحميمي الرياضي لطمبتيـ مف الصؼ الثاني المتوسط، المطبقيف في ثقافتيـ التدريسية والتحصيؿ الدراسي والتفكير ال

أظيرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي وفؽ تنويع التدريس في تنمية التفكير التحميمي، وفي ضوء النتائج أوصى و 
مكانياتيـ وتنمية قدرات الطمبة  الباحثاف بضرورة استخداـ تنويع التدريس في الدرس الواحد وفؽ قدرات الطمبة وا 

أثر برنامج قائـ عمى مجتمع الممارسة  عمى( 910۲) أبو خطوة وحسف ،  ، كما أكدت دراسةالتفكيرية التحميمية
االفتراضى الموجو )بالخبراء / باألقراف( فى تنمية ميارات تحميؿ محتوى الدرس والتفكير التحميمى والكفاءة الذاتية 

عممى المغة العربية بالدبمـو العاـ وأظيرت النتائج تفوؽ في استخداـ مجتمع الممارسة االفتراضي لدى الطبلب م
المجموعة التجريبية الموجية بالخبراء في تنمية ميارات التفكير التحميمي، بينما ىدفت دراسة ) أبو الحديد، 

بنؾ المعرفة المصری لتنمية ميارات  ورحبلت  ( Study Lesson ) ( إلى برنامج قائـ عمى بحث الدرس0272
وأسفرت النتائج عمى فاعمية  الخدمة، الرياضيات قبؿ يوالميؿ نحو العمؿ الجماعی لدى معمم ،التحميمی التفكير

البرنامج في اكتساب الطبلب معممي الرياضيات لبعض ميارات التفكير التحميمي في الرياضيات المدرسية لممرحمة 
 puchit ( etواتفقت معيا دراسة بيوكيت وآخروف  االبتدائية ، وفي المواقؼ المينية التي يمروف بيا أثناء التدريب

 .A1 , 2019  ، ببناء برنامج لمطبلب المعمميف بشعبة رياضيات ولكف باستخداـ برنامج قائـ عمى التعمـ النشط )
 وأشارت النتائج إلى أىمية استخداـ التعمـ النشط في تعزيز ميارات التفكير التحميمي .

 ح وميارات التفكير التحميمىالعالقة بين البرنامج المقتر   (4-7)
فمعممو المقترح قد يوفر بيئة ثرية لتنمية ميارات التفكير التحميمي،  برنامجترى الباحثة أف التدريب باستخداـ ال    

يشاركوف في وضع الحموؿ المقترحة لممشكبلت مف خبلؿ خبراتيـ السابقة ؛  الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة
داـ ميارات التنبؤ ، والمقابمة والمقارنة بيف ما لدييـ وما يحتاجوف لمعرفتو ، ويقوـ وىذا يتطمب منيـ استخ

جراء  المعمموف باألنشطة المختمفة؛ لموصوؿ لحؿ المشكمة ؛ مما يتطمب منيـ ميارات المبلحظة والتصنيؼ وا 
 القياس والتعميـ ورؤية العبلقات واألنماط المختمفة.
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يوـ في مواقؼ جديدة فيذا يتطمب منيـ ميارات رؤية العبلقات وعمؿ االرتباطات بيف وعند تطبيؽ المعمموف لممف     
ما تعمموه والمواقؼ الجديدة التي سيطبؽ بيا، وفي مرحمة التأمؿ يحتاج المعمموف لميارات طرح األسئمة 

عادة النظر في أفكارىـ والتأكد مف تغيرىا، ومراجعة العبلقات بيف التعمـ ا لجديد والسابؽ وكميا واالستفسارات وا 
 ميارات ميمة لمتفكير التحميمي.

 المحور الخامس : معممو الرياضيات لذوي اإلحتياجات الخاصة
تعد الرياضيات كأحد فروع المعرفة مف أىـ األنشطة التدريسية التي تقدـ لجميع التبلميذ في مختمؼ المراحؿ       

ضافة إلى أنيا األساس لكثير مف أنماط تعايش اإلنساف مف حيث التعميمية، كما أنيا تعد لغة رمزية عالمية، باإل
( ، 282: 282، 022۲التفكير واالستدالؿ الحسابي، وادراؾ العبلقات الكمية والمنطقية واليندسية .) الزيات ، 

إلى أنو البد مف توفير أنشطة عممية في الرياضيات لذوي االحتياجات ( 01، 9112وفي ذات الصدد أشار بدر )
لخاصة تتيح ليـ الفرصة الكتشاؼ العبلقات الرياضية، وتنويع طرؽ التدريس، ومف ناحية أخرى فيناؾ عبلقة ا

وثيقة بيف جودة معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بما يمتمكة مف ميارات تدريسية وبيف جودة التدريس، 
د أنشطة إثرائية وعبلجية لمتبلميذ ذوي االحتياجات حيث أف المعمـ القادر عمى االبداع والتجديد، والقادر عمى إعدا

 الخاصة، مف خبلؿ الدورات التدريبية المستمرة يساعد في تحسيف وجودة مخرجات العممية التعميمة.
ويعرؼ معممو ذوي اإلحتياجات الخاصة بأنيـ ىؤالء األفراد المؤىميف وغير المؤىميف الذيف يقوموف بتعميـ       

ضعاؼ السمع ، والمكفوفيف ، والمتخمفيف عقميا ، ..... ، وغيرىـ . وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو " األطفاؿ الصـ ، و 
ىو معمـ حاصؿ عمى درجة البكالوريوس في التربية الخاصة ، ومؤىؿ خصيصا لمعمؿ مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة ، والكشؼ عنيـ والتعرؼ عمييـ ". 
 :وفر لدى معمم الرياضيات لذوي اإلحتياجات الخاصة( ميارات التدريس التي يجب أن تت5-1)

يمكف تحديد ىذه ( 911۲؛ الشربيني ،9112؛ الحوامدة ،9111بالرجوع إلى كؿ مف ) الحديدي والخطيب ، 
 الميارات في :

 ميارات صفية : .1
  القدرة عمى تعميـ اآلخريف: أي يكوف لو القدرة عمى تعميـ التبلميذ مع إختبلؼ مستوياتيـ وطريقة

 تدريسيـ. 
 . المباقة والقدرة عمى التصرؼ في المواقؼ والظروؼ المختمفة 
 .وضع المفاىيـ الرياضية في صيغ لفظية مثؿ الشعر أو األغاني 
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 .محاولة االستفادة مف الذاكرة بحفظ المفاىيـ عمي شكؿ شعر 

 عية لمدرس. توفير النماذج والمجسمات التي تمثؿ المفاىيـ البصرية ، لتوفير أكبر قدر مف الواق 

  .يوفر بيئة تعمـ تراعي احتياجات المتعمميف مف ذوي االحتياجات الخاصة 

 :يستخدـ إستراتيجيات تعميـ وتعمـ مبلءمة لذوي االحتياجات الخاصة، منيا 

استخداـ المدخؿ البيني مف خبلؿ ربط المفاىيـ الرياضية األساسية بالبيئة المحيطة،  مدخؿ الحواس المتعددة في  .7
 لمفاىيـ الرياضية الجديدة .تعمـ ا

والتأكيد عميو مف خبلؿ المدخؿ المسرحي ، لتنمية  Visual Mathematicsاستخداـ العرض البصري لمرياضيات  .0
 التفكير البصري لدييـ ، 

استخداـ التمقيف البصري والجسدي في تعمـ الميارات الحركية، واستخداـ األسموب التمثيمي في تدريس المسائؿ  .5
 متغمب عمى مشكبلت ضعؼ التركيز..المفظية ل

استخداـ األجيزة واألدوات لممساعدة عمي التعمـ مثؿ برامج الكمبيوتر القارئة وبرامج تحويؿ الصور لرموز أو  .8
 المسجبلت واألشرطة ، واآلالت الحاسبة الناطقة .

  .يفعؿ مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة في األنشطة التربوية 
 ة إلى وحدات صغيرة بسيطة نسبيا ليسيؿ عمى التمميذ تطبيقيا بشكؿ صحيح. يجزيء الميمات التعميمي 
  . يعزز السموكيات اإليجابية المرغوب فييا التي يسمكيا التمميذ 
  التي تصدر مف بعض التبلميذ أحيانا .  غير المرغوبةيعدؿ السموكيات 
 .يشجع تبلميذه عمى المبلحظة 

 معززات االمفظية والغير لفظية . يحفز التبلميذ عمى التعمـ باستخداـ ال 

  .يراعي الفروؽ الفردية بيف التبلميذ 
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  . يحث التبلميذ عمى المشاركة في األنشطة والمناقشات 

 . يحتـر تبلميذه ويساعد التبلميذ عمى تطوير مفيـو ذاتيـ بشكؿ إيجابي 

 زلة إلى التفاعؿ مع اإلىتماـ بالعبلقات االجتماعية واألنشطة الجماعية التي تخرج المعاؽ مف الع
 زمبلئو.

  ًا ميوؿ التمميذ وقدراتو لزيادة دافعيتو لمتعمـ.يعد خطًطا فردية مراعي 

  . يتدرج أثناء الشرح مف المفاىيـ المحسوسة إلى المفاىيـ المجردة 

 . يثبت الميارات الحسابية واليندسية المراد تعميميا بالتكرار والتماريف عمييا 

  كثر مف التجريدي. ييتـ بالتعمـ الممموس أ 

  .يصحح أخطاء التعمـ لدى تبلميذه بشكؿ فوري وسريع 

  .يستخدـ طرؽ تواصؿ متنوعة مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة 

 . يعطي التمميذ القدر الكافي مف الحرية لمتفكير والتعبير عف رأيو دوف مقاطعتو 

  ميارات تنموية:
  القدرة عمى تحديث المعمومات التربوية والنفسية وتجديدىا باستمرار واإلطبلع عمى كؿ ما ىو جديد في المجاؿ

 األكاديمي والتربوي لمادة الرياضيات.

  إتساع الخبرات وتنوعيا ، فعميو مسئولية مساعدة التبلميذ بصفة عامة والمعاقيف بصفة خاصة، وال يستطيع أف
 ت خبراتو واسعة وتخرج عف إطار الكتاب والمواد المكتوبة فقط.يقوـ بذلؾ إال إذا كان
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 ميارات عقمية :
  القدرة عمى التفكير العممي : حتى يتمكف مف حؿ المشكبلت التي تواجيو بنيجابية وأف يحسف التصرؼ واإلختيار

 الصعوبات. وأف يتصؼ بذكاء وظيفي وأف يستخدـ مياراتو في إستنباط أفضؿ الوسائؿ لحؿ المشكبلت وتذليؿ

  .القدرة عمى التفسير: أف يكوف قادرا عمى تفسير خبرات التبلميذ والمجتمع الذي يعيش فييا 

قبؿ وأثناء الخدمة لمعممي  ومن الدراسات التي اىتمت ببناء برامج تدريبية قائمة عمى استخدام التكنولوجيا      
فعالية برنامج تدريبي قائـ والتي اىتمت ببناء  (0224ذوي االحتياجات الخاصة  دراسة ) سويداف وعبد العاؿ، 

عمى إستخداـ التكنولوجيا الرقمية لتنمية ميارات معممي ذوي اإلحتياجات الخاصة مف خريجي الدبمـو العاـ شعة 
تربية خاصة وقياس إتجاىاتيـ نحوىا، وأوصت بضرورة تدريب معممي ذوي االحتياجات الخاصة عمى 

تي تنتجيا التكنولوجيا الرقمية، وتوظيفيا في المواقؼ التعميمية المختمفة، أيضًا دراسة ) المستحدثات التكنولوجية ال
( والتي أثبتت فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات توظيؼ المستحدثات التكنولوجية لدى معممي 0275يوسؼ ، 

 ذوي االحتياجات
يف لبلستفادة مف تكنولوجيا التعميـ في التدريس الخاصة، وأوصت بضرورة االىتماـ بتنظيـ دورات تدريبية لممعمم

 لذوي االحتياجات الخاصة، 
ومن ناحية أخرى ىدفت العديد من الدراسات إلى تنمية كفايات معمم ذوي االحتياجات الخاصة من خالل     

لعادي في ( والتي وضعت رؤية مستقبمية لكفايات وأدوار المعمـ ا0270كدراسة ) عرفة ،  برامج، أو رؤى مقترحة
ومنيا عقد دورات تدريبية  ،برامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العادييف في المممكة العربية السعودية

لممعمميف أثناء الخدمة لرفع كفاياتيـ في مجاؿ طرؽ التدريس والتقويـ واستخداـ الوسائؿ التعميمية وميارات 
برنامج مقترح ( والتي ىدفت إلى 0278) محمد ، دراسة االتصاؿ وخاصة العامميف منيـ في برامج الدمج، أيضًا 

لتنمية كفايات اكتشاؼ ذوي االحتياجات الخاصة القابميف لمتعمـ والتدريس ليـ لدى الطالب معمـ التاريخ، وأوصت 
الدراسة بأىمية األخذ بنظاـ التدريب مف خبلؿ برامج التنمية المينية لتدريب معممي التخصصات المختمفة عمى 

( والتي توصمت إلى 0278ؼ عف ذوي االحتياجات الخاصة وطرؽ التعامؿ معيـ، ودراسة ) عبد العاؿ ، الكش
فاعمية بناء حقيبة تعميمية مقترحة لتنمية ميارات ضبط التعميـ ، وميارة توصيؿ التعميـ لذوى االحتياجات الخاصة 

 شعبة دراسات إجتماعية  واالتجاه نحو التدريس ليـ بمدارس العادييف لدى الطبلب المعمميف ب
 ونموذج ويتمي: TPACKمراحل النموذج المقترح القائم عمى التفاعل بين إطار  (5-2)

 ونموذج ويتمي  TPACKيوضح الشكؿ التالي مراحؿ النموذج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار   
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 أبعاد جدارات التدريس و  كير التحميمي(  يوضح مراحل النموذج المقترح وعالقتو بتنمية ميارات التف  2شكل )  
يتضح مف الشكؿ السابؽ أف تطبيؽ النموذج المقترح يتـ مف خبلؿ جانبيف أحدىما نظري واآلخر عممي       

 ويتضح ذلؾ خبلؿ مراحؿ النموذج الخمس؛ والتي تتمثؿ في : 
 المرحمة األولى : تنشيط الذىن  والتعمم :      

تي يتطمب مف معمـ الرياضيات مواجيتيا أو حميا ، ويقـو كؿ متدرب بالتفكير في ال عرض الميمة أو المشكمة: .7
 الميمة بصورة فردية .

وتعني معرفة معمـ  الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بكيفية تشغيؿ واستخداـ TK : المعرفة بالتكنولوجيا .0
 يو أثناء استخداميا.التكنولوجيا التعميمية ، وطرؽ التعامؿ مع المشكبلت التي قد تطرأ عم

وتعني معرفة معمـ  الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بكيفية باالتجاىات :   PKالمعرفة بأصول التدريس  .5
 الحديثة في تدريس الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

 



 ( 1544-1841، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3 )مج  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

7251 

 

 المرحمة الثانية : اتخاذ القرار      
مع التركيزعمى جعؿ التمميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة  ، PCK اختيار أصول التدريس المناسبة لممحتوى -7

قامة  دراؾ المعمومات السابقة وربطيا بالمعمومات الجديدة وا  محورً ا في العممية التعميمية، وذلؾ مف خبلؿ فيـ وا 
دارة اّلفصؿ ومعرفة أساليب التعميـ، حتى يتسنى ل ممعمـ عبلقات بينيا. ، ومف ثـ معرفة الطرؽ الُمثمى لشرحيا، وا 

اتخاذ القرار في اختيار أي مف االستراتيجيات التعميميةُ يناسب تقديـ المحتوى الُمراد تدريسو؟ ثـ صياغة المحتوى 
 عمى شكؿ مياـ وأنشطة تعميمية، واختيار الوسائط المتعددة المناسبة .

االحتياجات الخاصة، مع األخذ في االعتبار خصائص التبلميذ ذوي ، TCK اختيار التقنيات المناسبة لممحتوى -0
 كاختيار برامج خرائط المفاىيـ لتوضيح المفاىيـ الرياضياتية، وتفعيؿ المنصات التعميمية وأدوات الويب"

تصميـ األنشطة والمياـ التدريسية المناسبة لتنفيذ دروس الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة وتحويؿ  -5
 يؽ الميداني .الخطة النظرية إلى خطة عممية جاىزة لمتطب

تصمـ البرمجيات التكنولوجية المناسبة لمحتوى دروس الرياضيات، مضمنًا الوسائؿ التعميمية القائمة عمى  .8
 إلخ،2الحاسوب واألفبلـ والفيديو والبرمجيات والتمفاز وأدوات الويب 

 المرحمة الثالثة : الدمج      
ودمج التكنولوجيا بأساليب التعمـ واستراتيجيات دمج التكنولوجيا المناسبة التيُ تدّ عـ فيـ المحتوى،  -7

، ينتج عنو ذلؾ تمكف المعمـ مف دمج التكنولوجيا التي تدعـ فيـ المحتوى والمتوافقة مع أساليب  TPCKالتدريس
 واستراتيجيات التدريس .

 المرحمة الرابعة : التعاون      
 فة لحؿ المشكمة أو إلنجاز الميمة المطموبة.التعاوف مع الزمبلء لمتعرؼ عمى بدائؿ متعددة وتقنيات مختم -7

 المرحمة الخامسة : التشاركية      
مع الزمبلء مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة مف خبلؿ المنصات االلكترونية أو  التشارك -7

 المقاءات المباشرة الختيار الحؿ األمثؿ إلنجاز الميمة أو حؿ المشكمة المقترحة.
جعؿ التعميـ والتعمـ أكثر  ى يتسنى لمعمـ الرياضيات تحقيؽ اليدؼ مف استخداـ التكنولوجيا وىوحت  التّكيف:-2

كفاءة وفاعمية وجاذبية، البد لو أف يتّكيؼ مع دمج التكنولوجيا في ّصفو، وال يأتي ذلؾ إال مف خبلؿ االطبلع 
األصمح منيا والمفيد، وأيًضا مف خبلؿ بصفة مستمرة عمى التغييرات المستجدة في التكنولوجيا؛ ليتمكف مف تبني 
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تراكـ خبرات المعمـ، ومشاركة خبرتو وتبادؿ األفكار الجديدة مع نظرائو مف  الممارسات الصحيحة التي تؤدي إلى
المعمميف، لممساعدة في اختيار األنشطة المناسبة التي تـ دمجيا بالتكنولوجيا، واالشتراؾ في الدورات التيُ تّركز 

ويمكف الوصوؿ بو الى ىذه الدرجة مف خبلؿ حضوره المؤتمرات  ،وجيا وطرؽ تطبيقيا في التدريسعمى التكنول
 .والندوات والدورات التي تعقد في ىذ المجاؿ

 منيج البحث و اجراءاتو :  
 أوال : منيج البحث 

والقياس القبمي شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة التجريبي مف خبلؿ تصميـ اتبع البحث الحالي المنيج    
ا فقد تـ تطبيؽ اختبار التفكير التحميمي ، وبطاقة مبلحظة الجدارات التدريسية واالختبار المعرفي ليا  قبميً  والبعدي،

عمى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 
TPACK  ا عمى عينة البحث.البرنامج أعيد تطبيؽ األدوات بعديً ونموذج ويتمي، وبعد تطبيؽ 

 ثانيا : مجتمع البحث وعينتو
وتمثمت عينة البحث  ،الخدمة تكوف مجتمع البحث مف جميع معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة أثناء

( 77وبمغ عددىـ ) في مجموعة مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة بمدرسة " القناة " االبتدائية ،
 معممًا.

 ثالثا : تصميم البرنامج القائم عمى النموذج المقترح 
 تـ اعداد البرنامج المقترح مف خبلؿ الخطوات التالية : 

 ونموذج ويتمي  TPACK: ارتكزت فمسفة البرنامج المقترح عمى التفاعؿ بيف إطار  تحديد فمسفة البرنامج المقترح .7

: مف خبلؿ االطبلع عمى البحوث والدراسات العربية واألجنبية والتي  البرنامج المقترحتحديد األسس العامة لبناء  .0
الجدارات التدريسية( تـ تحديد  –التفكير التحميمي  -نموذج ويتمي  - TPACKاىتمت بمتغيرات البحث ) إطار 

 أسس بناء البرنامج المقترح والتي تمثمت فيما يمي : 

 أىمية استخداـ إطارTPACK  ذج ويتمي لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة لتحسيف الميارات ونمو
 التدريسية . 



 ( 1544-1841، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3 )مج  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

7252 

 

  ضرورة ربط الخبرات السابقة والمشكبلت الواقعية التي يتعرض ليا معمـ الرياضيات باالتجاىات التربوية الحديثة
 في التعامؿ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة.

  في تعميـ التبلميذ وخاصة مف ذوي االحتياجات الخاصة ؛ لما ليا مف مميزات تيسر  أىمية استخداـ التكنولوجيا
 ليـ عممية التعمـ وخاصة في حاؿ دمجيـ مع أقرانيـ مف العادييف.

   أىمية تنمية ميارات التفكير التحميمى لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة، بما يسيـ في تنمية قدراتيـ
 لتعميمية والتربوية في تعميـ ىؤالء الطبلب بكفاءة واقتدار .عمى حؿ المشكبلت ا

  .مراعاة االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة لتطوير أدائيـ التدريسي 

   توظيؼ التقنية في برامج تدريب معمـ الرياضيات ال غنى عنو في ظؿ التحديات، والتغييرات التكنولوجية في
 التعميمية.  العممية

  تنمية الجدارة التدريسية لدى معمـ الرياضيات وخاصة لذوي االحتياجات الخاصة يسيـ في زيادة كفاءة العممية
 التعميمية باعتبار المعمـ ركنًا أساسيًا بيا . 

 تحديد أىداف البرنامج  .3

 - األىداف العامة لمبرنامج: -أوال 
حميمي، والجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي ىدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات التفكير الت

 .االحتياجات الخاصة
 األىداف اإلجرائية لمبرنامج -ثانية 

  -ىدفت الموضوعات التي تضمنيا البرنامج إلى تنمية قدرة معممي الرياضيات عمى: 
  المطبؽ عمييـ قانوف تعرؼ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بصفة عامة، وفئات ذوي االحتياجات الخاصة

الدمج )ذوي اإلعاقة السمعية، وذوي اإلعاقة البصرية وذوي اإلعاقة الذىنية، وذوي اإلعاقة الحركية( ومؤشرات 
 التعرؼ عمييـ داخؿ الصؼ الدراسي. 
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  تعرؼ طرؽ التعامؿ بفاعمية مع التبلميذ المدمجيف مف ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ مف العادييف داخؿ
 ؿ الواحد.الفص

 االتجاىات الحديثة في اىداؼ تعميـ الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة .  

  تحديد استراتيجيات تدريس المتوافقة مع محتوى مادة الرياضيات ومع أحدث التقنيات ومع طبيعة التبلميذ ذوي
 االحتياجات الخاصة .

  مناسبة لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة.تحديد أنسب الوسائؿ والتقنيات التعميمية الحديثة ال 

  تصميـ أنشطة ومياـ التعميمية متوافقة مع محتوى مادة الرياضيات ومع أحدث التقنيات ومع طرؽ التدريس
 المستخدمة ومع طبيعة التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة ..

 .تحديد أساليب إدارة الصؼ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة 

 نسب أساليب التواصؿ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة وفقًا لدرجة اإلعاقة سواء لفظيًا أو كتابيًا تحديد أ
 أو تكنولوجياً 

  تحديد أنسب أدوات وأساليب التقويـ التي يمكف استخداميا مع التبلميذ ذوي ذوي االحتياجات الخاصة ) وفقًا لدرجة
 ونوع اإلعاقة (.

 يات بالمرحمة االبتدائية خاصة بالتبلميذ ذوي االعاقة السمعية ، وكذلؾ خطط لذوي إعداد خطط لدروس الرياض
 االعاقة البصرية ، وذوي اإلعاقة الذىنية، وذوي اإلعاقة الحركية .

: في ضوء اليدؼ العاـ لمبرنامج تـ تحديد محتوي البرنامج بحيث يتضمف مجموعة مف  تحديد محتوى البرنامج .8
ء نظري ، والجزء الثاني عممي لمتدريب عمى كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة الخاصة ، مع الجمسات التدريبية كجز 

مراعاة االستفادة مف المصادر التكنولوجية المختمفة ،و ممارسة المعمميف لميارات التفكير التحميمي في كؿ جمسو ، 
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مع الزمبلء مف خبلؿ مواقع التواصؿ والتدريب عمى أبعاد الجدارات التدريسية أثناء الجمسات التدريبية والتواصؿ 
 االجتماعي.وتضمنت الجمسات التدريبية ما يمي:

  الجمسة التمييدية : وىدفت إلى توضيح اليدؼ العاـ لمبرنامج ومبرراتو ، واالطار العاـ لو ومكوناتو ،وتحديد مكاف
 ء الجمسات التدريبية . الجمسات األسبوعية بمدرسة التدريب ، وتحديد االجراءات التي سيتـ اتباعيا أثنا

  .الجمسة األولى : ىدفت إلى توضيح أىداؼ تعمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة المدمجيف 

  ، الجمسات الثانية : ىدفت إلى تعرؼ صفات وخصائص معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة المدمجيف
 وكيفية التعامؿ معيـ داخؿ الصؼ الواحد .

  فقد ىدفت الجمسة الثالثة إلى تعرؼ معممي الرياضيات بأبعاد الجدارات التدريسية، وأىمية اكتساب الجمسة الثالثة :
 كؿ بعد مف أبعادىا الرئيسة والفرعية لمعممي الرياضيات لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة . 

 اضيات ومع أحدث التقنيات الجمسة الرابعة : ىدفت إلى تحديد استراتيجيات تدريس المتوافقة مع محتوى مادة الري
 ومع طبيعة التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة ) وفقًا لنوع اإلعاقة (..

   الجمسة الخامسة : ىدفت إلى تحديد أنسب الوسائؿ والتقنيات التعميمية الحديثة المناسبة لمتبلميذ ذوي االحتياجات
 الخاصة ) وفقًا لنوع اإلعاقة (.

 ميـ أنشطة ومياـ التعميمية متوافقة مع محتوى مادة الرياضيات ومع أحدث الجمسة السادسة : ىدفت إلى تص
 التقنيات ومع طرؽ التدريس المستخدمة ومع طبيعة التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة ..

 .الجمسة السابعة : ىدفت إلى تحديد أساليب إدارة الصؼ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة 

  إلى تحديد أنسب أساليب التواصؿ مع التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة وفقًا لنوع الجمسة الثامنة : ىدفت
 .اإلعاقة سواء لفظيًا أو كتابيًا أو تكنولوجياً 
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  الجمسة التاسعة : ىدفت إلى تحديد أنسب أدوات وأساليب التقويـ التي يمكف استخداميا مع التبلميذ ذوي ذوي
 عاقة (.االحتياجات الخاصة ) وفقًا لنوع اإل

  تحديد السمات وحاالتيـ الفردية كمع ذوي االحتياجات الخاصة  توضيح كيفية التعامؿلى إالجمسة العاشرة: وىدفت
تحميؿ األخطاء في بردود أفعاليـ، ومشكبلتيـ في تعمـ الرياضيات، و  تنبؤتيـ، والمبلحظالمميزة ليـ، و  والخصائص

المواقؼ التدريسية المختمفة المرتبطة بالتبلميذ مف ذوي و ياـ وتصميـ المواقؼ والم اختيار يةوكيف ىـ،تفكير 
 االحتياجات الخاصة. 

 عشر إلى الجمسة الرابعة عشر : ىدفت كؿ جمسة إلى إعداد خطط لدروس الرياضيات  مف الجمسة الحادية
إلعاقة الذىنية، متبلميذ ذوي االعاقة السمعية، وكذلؾ خطط لذوي االعاقة البصرية، وذوي البالمرحمة االبتدائية 

  .وذوي اإلعاقة الحركية

   الجمسة الخامسة عشر : ىدفت إلى تعرؼ أىمية توظيؼ مصادر المعرفة المعتادة واإللكترونية في تطوير
 معموماتو المينية، وأساليب التقويـ الذاتي لتطوير أدائو الميني. 

يستخدـ المدرب والمتدربيف مجموعة مف  : تحديد االستراتيجيات وطرق التدريب المناسبة بالبرنامج المقترح .2
االستراتيجيات كالمناقشة ، والتعمـ التعاوني والتعمـ المقموب ،والتأمؿ والتحميؿ ، وجمسات العصؼ الذىني ، طرؽ 

 االستقصاء ، وحؿ المشكبلت وتمثيؿ األدوار.

موقع بنؾ المعرفة المصري  -ية : كتب رياضيات المرحمة االبتدائ تحديد المصادر و األدوات والمعينات التدريبية .2
أوراؽ ونوتة لتسجيؿ  –شاشة عرض  -أقبلـ رصاص  -جياز عرض أقبلـ ممونة  -جياز حاسب آلي  -

 .الشبكات االجتماعية  -مقاطع الفيديو  -العروض التقديمية  -المبلحظات 

لقطات فيديو، وأفبلـ الموضوعات البرنامج، وعرض  Power Pointتـ إعداد عروض تقديمية باستخداـ برنامج  .1
وثائقية، وتكميؼ معممي الرياضيات عينة البحث بالقياـ ببعض األنشطة منيا: البحث عف بعض المعارؼ، 
والمعمومات مف مصادر متعددة )كتب، إنترنت، أبحاث، ... إلخ(، وكتابة تقارير موجزة عنيا، واالستجابة عمى 



 ( 1544-1841، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3 )مج  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

7285 

 

ة، وعمؿ ممؼ إنجاز لكؿ مجموعة لحفظ سجبلت العمؿ أثناء أوراؽ العمؿ، والمشاركة النشطة في إطار المجموع
نماذج  -نماذج مف أوراؽ العمؿ، واألوراؽ البحثية  -البرنامج التي اشتممت عمى تسجيؿ اآلراء والمقترحات 

نماذج التحضير بعض دروس الرياضيات لبعض فئات ذوي االحتياجات التربوية  -لتصميـ وسائؿ تعميمية 
 الخاصة(.

التواصؿ عبر الشبكات  -: تمثمت في حؿ أوراؽ العمؿ الخاصة بالجانب النظري  ألنشطة التدريبيةتحديد ا .4
المشاركة في اعداد خطط  -انتاج المواد التعميمية المستخدمة لمدرس المبحوث  -االجتماعية بيف الطبلب 

تتعمؽ بالتبلميذ مف بلت حؿ مشك -تحميؿ محتوى بعض دروس الرياضيات  -لمدروس المبحوثة وتنفيذىا جماعًيا 
تفعيؿ  –إعداد خطة درس إلكترونية  –إنشاء فصؿ افتراضي  –المناقشات الجماعية  - ذوي االحتياجات الخاصة

 (Webexاستخداـ برنامج  –إعداد اختبار إلكتروني  -  Zoomاستخداـ برنامج  – Edmodoمنصة 

قويـ أثناء تطبيؽ البرنامج منيا التقويـ القبمي بتطبيؽ : تـ استخداـ أنواع مختمفة مف الت تحديد أساليب التقويم .2
أدوات القياس لمبحث قبؿ تجريب البرنامج ، وكذلؾ تـ استخداـ التقويـ التكويني البنائي أثناء تطبيؽ البرنامج مف 

ة، خبلؿ أنشطة البرنامج لتحديد تفاعؿ وتعمـ معممي الرياضيات تقويـ تكويني: تـ مف خبلؿ األسئمة، والمناقش
وأوراؽ العمؿ، والتكميفات البحثية أثناء البرنامج. ، وفي نياية البرنامج تـ استخداـ التقويـ النيائي بتطبيؽ أدوات 
البحث بعديا عمى مجموعة البحث ، كما تـ استخداـ المبلحظة المباشرة لتقييـ مدى تطبيؽ المعمميف لما تعمموه في 

  .االبرنامج عمميً 

رض البرنامج المقترح في صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف تـ ع تحكيم البرنامج : .72
تخصص المناىج وطرؽ التدريس لمتأكد مف مناسبة المحتوى المقترح التحقيؽ أىداؼ البرنامج ، ومدى مناسبة 

عديبلت في ضوء األنشطة واالستراتيجيات التدريبية لؤلىداؼ اإلجرائية لمبرنامج، ولمستوى المتدربيف ،وتـ اجراء الت
 آرائيـ .

جمسة تدريبية بواقع ساعتيف ( 00: تكوف البرنامج في صورتو النيائية مف ) الصورة النيائية لمبرنامج  .77
( ساعة تدريبية عمى مدار شيريف متتاليف بخبلؼ التطبيؽ القبمي والبعدي لؤلدوات ، لعرض 72أسبوعيا بنجمالي )

قو ، وكيفية االستفادة مف المصادر التكنولوجية ، وتـ تنفيذ البرنامج في اإلطار المفاىيمي لمبرنامج، وكيفية تطبي
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قاعة التدريب في المدرسة بعد التنسيؽ مع ادارة المدرسة ، و مسئوؿ مركز مصادر التعمـ بالمدرسة، وأصبح 
   (7)البرنامج في صورتو النيائية 

 رابعًا: إعداد دليل المدرب والمتدرب لمبرنامج التدريبي :
 إعداد دليل المدرب وفق البرنامج التدريبي : -أ

تـ إعداد دليؿ المدرب لبلسترشاد بو في أثناء تنفيذ الجمسات التدريبية المتضمنة بالبرنامج التدريبي المقترح في 
ونموذج ويتمي، بغرض تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي بصفة عامة،  TPACKضوء التفاعؿ بيف إطار تيباؾ"

 دريبي بصفة خاصة ، وتضمف دليؿ المدرب عدة عناصر ، تمثمت في :وأىداؼ البرنامج الت
 .مقدمة الدليؿ 

  "خمفية نظرية عف إطار تيباؾTPACK.ونموذج ويتمي ، 

 "تعريؼ المدرب بكفايات إطار تيباؾTPACK  . 

  . تعريؼ المدرب بميارات التفكير التحميمي وكيفية تنميتيا 

 اة تنميتيتعريؼ المدرب بالجدارات التدريسية وكيفي. 

  خمفية نظرية عف أىمية التنمية المستدامة لمعممي الرياضيات بصفة عامة ومعممي الرياضيات لذوي االحتياجات
 الخاصة بصفة خاصة . 

 إطار مفاىيمی عف التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

  أىداؼ البرنامج التدريبي 

 .المحتوى التدريبي وكيفية تنظيمو 

 لمتدريب. الخطة الزمنية المقترحة 

                                           
(

 وذج ويتمي.البرنامج التدريبي القائم عمى التفاعل بين إطار تيباك ونم ( :1ملحق )  (1
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  .استراتيجيات التدريب المستخدمة في الدليؿ 

  .أنشطة التدريب 

 .وسائؿ التدريب ومصادر التعمـ 

  .أساليب التقويـ المرفقة بدليؿ المدرب 

 .بعض المراجع والمواقع اإللكترونية العممية إلثراء المحتوى التدريبي 

 CD التدريبية المتضمنة بدليؿ المدرب. يحوي الجمسات 

 داد دليل المتدرب وفق البرنامج التدريبي المقترح:إع -ب 
استيدؼ إعداد دليؿ المتدرب حث معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى تنفيذ األنشطة والمياـ      

ونموذج ويتمي عمى أسس  TPACKالتدريبية بالبرنامج التدريبي المقترح في ضوء التفاعؿ بيف إطار "تيباؾ" 
سميمة وعدـ الخروج عف إطار البرنامج التدريبي، وتنشيط العمميات العقمية لدييـ والمرتبطة بالتفكير  عممية وتربوية

ثبات جداراتيـ التدريسية القائمة عمى استخداـ التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وقد اشتمؿ الدليؿ عمى  التحميمي، وا 
رشادات عامة لكيفية التفاعؿ مع البرنامج المدرب مقدمة، واليدؼ العاـ، وأسس ومرتكزات التدريب الفعاؿ، وا  

األقراف، والخطة الزمنية لمدليؿ التدريبي. وقد صمـ في صورة سجبلت لمنشاط ترتبط بالجمسات المتضمنة بدليؿ و 
المدرب، وبحيث تتوافؽ مع أىدافيا اإلجرائية وأطرىا المفاىيمية، وتوجو المعمـ إلى كيفية توظيؼ األجيزة والبرامج 

لتنفيذ أنشطة التدريب؛ وتـ عرض دليمى المدرب والمتدرب عمى مجموعة  9صادر التعمـ وبعض تطبيقات الويبوم
السادة المحكميف لمتعرؼ عمى مدى صبلحيتيما في تحقيؽ األىداؼ العامة واإلجرائية لمبرنامج المقترح ، والحكـ 

نشطة التدريب وأساليب تقويـ األداء، وبعد القياـ عمى مدى توافقيما واألىداؼ والمحتوى التدريبي واستراتيجيات وأ
 .   (8) (5)) بتعديبلت السادة المحكميف أصبحا دليؿ المدرب ودليؿ المتدرب في صورتيما النيائية.

 
 

                                           
(

 دليل المدرب لمبرنامج التدريبي القائم عمى التفاعل بين إطار تيباك ونموذج ويتمي. ( : 0ملحق ) (5

(
 التدريبي القائم عمى التفاعل بين إطار تيباك ونموذج ويتمي. لمبرنامجالمتدرب (: دليل 3ملحق )  (8
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 خامًسا : بناء أدوات القياس بالبحث: 
 اعداد اختبار التفكير التحميمي•  

والتي سبؽ االشارة الييا في الجزء النظري تـ بناء اختبار بعد االطبلع عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة 
 التفكير التحميمي كأداة قياس بالبحث وذلؾ وفقا لمخطوات التالية :

 : ىدؼ االختبار إلى قياس مدى اكتساب معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة  تحديد اليدؼ مف االختبار
 –إجراء المبلحظة  –ميارات وىي )تحديد السمات والخصائص ( ۲لبعض ميارات التفكير التحميمي وقد بمغت )

تحميؿ الخطأ في  -تحديد السبب والنتيجة  -الترتيب في وضع األولويات  –المقارنة  -التنبؤ  -بناء المعيار 
 .ونموذج ويتمي  TPACKتفكير اآلخريف ( بعد تدريبيـ باستخداـ البرنامج القائـ التفاعؿ بيف إطار 

 ( مفردة موزعة عمى الميارات 52ختبار في صورتو األولية : تكوف االختبار في صورتو األولية مف )مكونات اال
السبعة ، مرتبطة بالمواقؼ المينية التي يمر بيا معمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة في المواقؼ الفصمية 

 الفعمية. 

  شكؿ اختيار مف متعدد ،ألف ىذا النوع مف  صياغة مفردات االختبار : تمت صياغة مفردات االختبار عمى
المفردات يقيس القدرة التحميمية بشكؿ فعاؿ مف خبلؿ مقارنة البدائؿ ثـ التنبؤ باإلجابة الصحيحة ، وتـ اعطاء 
درجة واحدة لئلجابة الصحيحة ، وصفر لئلجابة الخاطئة ، كما روعي في صياغة مفردات االختبار الدقة 

 ئؿ ،كما تـ صياغة تعميمات االختبار في صفحة مستقمة ليسترشد بيا معمـ الرياضيات. والوضوح ، وتجانس البدا

   تحديد صدؽ االختبار: لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لبلختبار، ومدى صحة صياغة مفرداتو عمميًا و لغويًا ومدى
محكميف المتخصصيف تضمنو لمميارات التي تـ تحديدىا ، تـ عرضة في صورتو األولية عمى خمسة مف السادة ال

 في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات ، وتـ تعديؿ بعض الصياغات المغوية ، والعممية في ضوء آرائيـ. 

   التجريب االستطبلعي لبلختبار : تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات
 ًا ؛ بيدؼ تحديد ما يمي : ( معمم72الخاصة )غير مجموعة البحث ( بمغ عددىـ ) 
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الصدؽ الداخمي : تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لبلختبار باستخداـ معامبلت االرتباط بيف درجات ميارات  .7
 التفكير التحميمي المستيدفة والدرجة الكمية لبلختبار وتتضح النتائج مف الجدوؿ التالي . 

 كير التحميمي و الدرجة الكمية  معامالت االرتباط بين ميارات اختبار التف( 2جدول )
 معامل االرتباط المهارة

 19.0 تحدٌد السمات والخصائص

 19.0 إجراء المالحظة

 .19.1 بناء المعٌار

 19.0 الترتٌب فً وضع األولوٌات

 19.0 تحدٌد السبب والنتٌجة

 19.0 التنبؤ

 19.0 تحلٌل األخطاء فً تفكٌر اآلخرٌن

ابؽ أف معامبلت االرتباط بيف ميارات إختبار التفكير التحميمي، والدرجة الكمية ويتضح مف الجدوؿ الس     
ميارات ، مما يعد مؤشرا عمى االتساؽ الداخمي الختبار ( 2.27 لبلختبار جميعيا دالة احصائيا عند مستوى )

 التفكير التحميمي . 
اخ ، وبمغت قيمة الثبات بيذه الطريقة ثبات االختبار : تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفا كرونب .0

 ا عمى ثبات مناسب لبلختبار. وتعد تمؾ القيمة مؤشرً ( 1.۲۲)

زمف االختبار : باستخداـ متوسط أزمنة االجابة عمى أسئمة االختبار لجميع معممي الرياضيا ت وجد أف الزمف   .5
 ( دقيقة (.22المناسب لئلجابة ) 

مفردة ، منيا موزعة عمى سبع ميارات ( ۲0االختبار في صورتو النيائية مف )الصورة النيائية لبلختبار : تكوف   .8
وأصبح االختبار  ( درجة،52فرعية، باإلضافة إلى صفحة مستقمة بتعميمات االجابة ، والدرجة الكمية لبلختبار )

اختبار التفكير ويوضح الجدوؿ التالي مواصفات ( 4ا لمتطبيؽ الميداني كما ىو ممحؽ )في صورتو النيائية جاىز  
 .    (2)التحميمي في صورتو النيائية

 مكونات اختبار التفكير التحميمي وعدد مفرداتو( 3جدول )
 المجموع ارقام المفردات التفكٌر التحلٌلً

 1 0،4،0،0،1 تحدٌد السمات والخصائص

 1 01،.،.،،،2 إجراء المالحظة

 1 00،04،00،00،01 بناء المعٌار

 1 41،.0،.0،،02،0 ولوٌاتالترتٌب فً وضع األ

                                           
(

 رياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.اختبار ميارات التفكير التحميمي لمعممي ال ( : 8( ملحق ) 0
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 1 40،44،40،40،41 تحدٌد السبب والنتٌجة

 1 01،.4،.4،،42،4 التنبؤ

 1 00،04،00،00،01 تحلٌل األخطاء فً تفكٌر اآلخرٌن

 01 المجموع

 :إعداد اختبار الجوانب المعرفية لجدارات التدريس 

سبؽ االشارة الييا في الجزء النظري تـ بناء  بعد االطبلع عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة والتي      
 اختبار لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بجدارات التدريس كأداة قياس بالبحث وذلؾ وفقا لمخطوات التالية :

  تحديد اليدؼ مف االختبار :ىدؼ االختبار إلى قياس مدى اكتساب معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة
( جدارة فرعية، بعد تدريبيـ باستخداـ البرنامج القائـ 02جدارات رئيسة ، ) ( 4لتدريس، وقد بمغت )ألبعاد جدارات ا
 النموذج المقترح 

 ( مفردة موزعة عمى األبعاد 82مكونات االختبار في صورتو األولية : تكوف االختبار في صورتو األولية مف )
 الرئيسة لجدارات التدريس . 

  تمت صياغة مفردات االختبار عمى شكؿ اختيار مف متعدد، وتـ اعطاء درجة واحدة  صياغة مفردات االختبار :
لئلجابة الصحيحة ، وصفر لئلجابة الخاطئة ، كما روعي في صياغة مفردات االختبار الدقة والوضوح ، وتجانس 

 كما تـ صياغة تعميمات االختبار في صفحة مستقمة ليسترشد بيا معمـ الرياضيات.  البدائؿ،

   تحديد صدؽ االختبار: لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لبلختبار، ومدى صحة صياغة مفرداتو عمميًا و لغويًا ومدى
تضمنو لمميارات التي تـ تحديدىا ، تـ عرضة في صورتو األولية عمى خمسة مف السادة المحكميف المتخصصيف 

 المغوية، والعممية في ضوء آرائيـ.  في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات ، وتـ تعديؿ بعض الصياغات

   التجريب االستطبلعي لبلختبار : تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات
 ( معمـ ؛ بيدؼ تحديد ما يمي : 72الخاصة )غير مجموعة البحث ( بمغ عددىـ ) 

استخداـ معامبلت االرتباط بيف درجات ميارات الصدؽ الداخمي : تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لبلختبار ب .7
 التفكير التحميمي المستيدفة والدرجة الكمية لبلختبار وتتضح النتائج مف الجدوؿ التالي . 

 معامالت االرتباط بين أبعاد اختبار جدارات التدريس و الدرجة الكمية  ( 4جدول )
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 معامل االرتباط البعد

 19.4 الجدارات البنائٌة

 19.4 ت العقلٌةالجدارا

 19.1 الجدارات التفاعلٌة

 ،.19 الجدارات الذاتٌة

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف ميارات إختبار جدارات التدريس، والدرجة الكمية      
ات ، مما يعد مؤشرا عمى االتساؽ الداخمي الختبار جدار ( 2.27 لبلختبار جميعيا دالة احصائيا عند مستوى )

 التدريس . 
ثبات االختبار : تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ، وبمغت قيمة الثبات بيذه الطريقة  .0

 وتعد تمؾ القيمة مؤشرا عمى ثبات مناسب لبلختبار. ( 1.۲2)

د أف الزمف زمف االختبار : باستخداـ متوسط أزمنة االجابة عمى أسئمة االختبار لجميع معممي الرياضيات وج  .5
 دقيقة (. 22المناسب لئلجابة ) 

مفردة، منيا موزعة عمى أربعة أبعاد ( 40الصورة النيائية لبلختبار : تكوف االختبار في صورتو النيائية مف )  .8
وأصبح االختبار  ( درجة،82رئيسة، باإلضافة إلى صفحة مستقمة بتعميمات االجابة ، والدرجة الكمية لبلختبار )

ويوضح الجدوؿ التالي مواصفات اختبار الجوانب ( 0ا لمتطبيؽ الميداني كما ىو ممحؽ )يائية جاىزً في صورتو الن
 .    (2)المعرفية لجدارات التدريس في صورتو النيائية

 مكونات اختبار الجوانب المعرفية لجدارات التدريس وعدد مفرداتو( 5جدول )
 المجموع ارقام المفردات الجدارات الرئٌسة

 01 01: 0من  ة البنائٌةالجدار

 01 41: 02من  الجدارة العقلٌة

 01 01: 42من  الجدارة التفاعلٌة

 01 01: 02من  الجدارة الذاتٌة

 01 المجموع

 

 

 

                                           
(

 اختبار الجوانب المعرفية لجدارات التدريس لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.  ( :0( ملحق )1
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 بطاقة مالحظة الجوانب السموكية في جدارات التدريس 

بطاقة في الجزء النظري تـ بناء بعد االطبلع عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة والتي سبؽ االشارة الييا       
 كأداة قياس بالبحث وذلؾ وفقا لمخطوات التالية : مبلحظة الجوانب السموكية في جدارات التدريس

  تحديد اليدؼ مف البطاقة : مبلحظة سموكيات معممي الرياضيات أثناء تدريسيـ لبعض فئات ذوي االحتياجات
( في قاعات الحركية ذوي اإلعاقة، بصرية، ذوي اإلعاقة الذىنيةالخاصة )ذوي اإلعاقة السمعية، ذوي اإلعاقة ال

الصؼ العادية وتقدير درجة أدائيـ بما يتناسب مع كؿ إعاقة ، بعد تدريبيـ باستخداـ البرنامج القائـ النموذج 
 .المقترح ( 

 ( 01صياغة عبارات البطاقة : تكونت بطاقة المبلحظة ككؿ مف ) ئيسة ىي: عبارة وزعت عمى أربعة أبعاد ر
عبارات لبعد الجدارات ( 09عبارات لبعد الجدارات العقمية، و)( 09( عبارات لبعد الجدارات البنائية، و)78)

( عبارات لبعد الجدارات الذاتية، وأماـ كؿ عبارة ثبلث استجابات )كبيرة، متوسطة، ضعيفة(، 70التفاعمية، و)
مضعيفة؛ وبناء لبيرة، ودرجتيف المتوسطة، ودرجة واحدة وحددت طريقة تصحيح العبارات بنعطاء ثبلث درجات الك

كما تـ صياغة تعميمات البطاقة  درجة،( 01درجة، وأدنى درجة )( 001عميو فنف أعمى درجة لمبطاقة ككؿ ىي )
 . لذوي االحتياجات الخاصة في صفحة مستقمة ليسترشد بيا معمـ الرياضيات

 كد مف صدقيا بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء، والمتخصصيف ضبط البطاقة : تـ ضبط بطاقة المبلحظة بالتأ
في المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات، وعمـ النفس التربوي، وعمؿ التعديبلت البلزمة في ضوء أرائيـ، 
عادة  واقتراحاتيـ، كما تـ التأكد مف ثباتيا مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية غير عينة البحث الحالي وا 

مما دؿ عمى ( 1٫۲۲صؿ زمني أسبوعيف بيف مرتي التطبيؽ وبمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف )تطبيقيا بفا
 . قابمة لمتطبيؽ  (1)ثباتيا، وبذلؾ أصبحت بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية 

 
 

                                           
(

 بطاقة مالحظة الجوانب السموكية لجدارات التدريس لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.( : 1ملحق ) (7
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 خامسا : تنفيذ تجربة البحث
 مر تطبيؽ البرنامج بالمراحؿ التالية : 

 لتفكير التحميمي ، واختبار الجوانب المعرفية في الجدارات التدريسية وبطاقة القياس القبمي : تـ تطبيؽ اختبار ا
مبلحظة الجدارات التدريسية؛ تطبيقا قبميا عمى مجموعة مف معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ،وبمغ 

 ـ.  9102/9191معممًا كمجموعة تجريبية في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ( 00عددىـ )
  ًا تطبيؽ البرنامج المقترح : تـ تطبيؽ البرنامج القائـ عمى النموذج المقترح عمى عينة البحث بمعدؿ ساعتيف أسبوعي

 ، و مرتنفيذ البرنامج بالمراحؿ التالية : 4/5/0202وحتى  4/70/0272في الفترة مف 
لبحث إللقاء الضوء عمى ىدؼ البرنامج التمييد لتنفيذ البرنامج : و ذلؾ مف خبلؿ عقد جمسة تمييدية مع عينة ا .7

وأىميتو ومبرراتو، ومميزاتو بالنسبة لمعمـ الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ، ثـ االتفاؽ مع المتدربيف عمى 
وىو غرفة مصادر التعمـ بمدرسة " القناة" االبتدائية ببورسعيد ؛ نظرا ألنيا مجيزة  مكاف محدد لمجمسات التدريبية،

ائؿ العرض المتطمبة لمجمسات التدريبية ، كما تـ االتفاؽ مع المتدربيف عمى موعد الجمسة األسبوعي بأدوات ووس
ظيرا بعد التنسيؽ مع مسئوؿ الجداوؿ وادارة المدرسة لترتيب ( ۲ - 0يوـ االخميس مف كؿ أسبوع ، مف الساعة )

عية ، باإلضافة إلى االتفاؽ معيـ عمى جداوؿ الحصص لممتدربيف بما يتناسب مع موعد الجمسة التدريبية األسبو 
 انشاء مجموعة لمتواصؿ، والمحادثة الجماعية لتبادؿ المعمومات والمناقشات ،وعرض الصور والفيديوىات .

تنفيذ جمسات البرنامج : تـ تنفيذ جمسات البرنامج بشكؿ أسبوعي وتضمنت كؿ جمسة العروض التوضيحية،  .0
ات ، واألنشطة التقويمية في نياية كؿ جمسة ، مع مناقشة تفصيمية لكؿ خطوة واألنشطة التدريبية المصاحبة لمجمس

المقترح، و كيفية تطبيقو بشكؿ عممي ، وتقديـ نماذج تطبيقية لكؿ خطوة، مع التأكيد في كؿ  لبرنامجمف خطوات ا
ذ ذوي االحتياجات جمسة عمى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية، ومشاىدة الفيديوىات التعميمية المرتبطة بالتبلمي

الخاصة ، وكذلؾ ممارسة التفكير التحميمي، والتأكيد عمى أبعاد الجدارات التدريسية مف خبلؿ تبادؿ المعمومات 
 والمناقشات االلكترونية لتحسيف ممارساتيـ التدريسية وتعميؽ فيميـ لمحتوى الرياضيات المدرسية. 

بمتابعة المتدربيف أثناء حؿ األنشطة التدريبية المصاحبة لمجمسة المتابعة أثناء تنفيذ البرنامج : قامت الباحثة   .5
التدريبية، واالجابة عمى استفساراتيـ، ومتابعة المناقشات بيف المتدربيف أثناء الجمسات، وتقديـ االرشادات والتغذية 
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شة المبلحظات مع والمناسبة، وتقديـ الدعـ المناسب لفريؽ العمؿ، و حضور االجتماعات ومناق ،الراجعة الفورية
 المتدربيف، و حث المتدربيف عمى توثيؽ كؿ االجراءات .

  القياس البعدي : تـ تطبيؽ اختبار التفكير التحميمي، واختبار الجوانب المعرفية لمجدارات التدريسية وبطاقة مبلجظة
ونموذج  TPACKؿ بيف إطار الجدارات التدريسية عمى عينة البحث بعد انتياء تنفيذ البرنامج المقترح القائـ التفاع

  .وتمكنيـ مف أبعاد الجدارات التدريسية ،ويتمي، وذلؾ لتحديد مدى نمو قدرة المتدربيف عمى التفكير التحميمي

 نتائج البحث و تفسيرىا 
 في ىذا الجزء يتـ عرض نتائج البحث مف خبلؿ االجابة عمى أسئمتو والتحقؽ مف صحة فروضو كالتالي:      

ونموذج ويتمي في تنمية ميارات  TPACK: ما صورة برنامج قائـ عمى التفاعؿ بيف إطار  ال االجرائيأوال : السؤ 
التفكير التحميمي والجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ؟ وقد تمت اإلجابة عمى 

 منيجية البحث و اجراءاتو .ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الجزء الخاص ببناء البرنامج المقترح أثناء عرض 
: السؤاؿ األوؿ : والذي نص عمى : ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار  ثانيا : األسئمة البحثية

TPACK  ونموذج ويتمي في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة؟
ة الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي نص عمى أنو " يوجد فرؽ داؿ لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تمت دراس

( بيف متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة 2.22احصائيا عند مستوى ) 
)مجموعة البحث التجريبية ( الذيف تدربوا باستخداـ البرنامج المقترح في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التفكير 

 -التنبؤ  -بناء المعيار  –إجراء المبلحظة  –لتحميمي ككؿ ، ومياراتو الفرعية )تحديد السمات والخصائص ا
تحديد الخطأ في تفكير اآلخريف ( لصالح التطبيؽ البعدي .  -تحديد السبب والنتيجة  -وضع األولويات لممياـ 

درجات أفراد مجموعة البحث التجريبية ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض مف عدمو تمت مقارنة متوسطات الرتب ل
في القياسيف القبمي والبعدي الختبار التفكير التحميمي ككؿ، وفي مياراتو الفرعية باستخداـ اختبار ويمكوكسوف 

Wilcoxon Signed Rank Test  كأسموب ال بنرامتري يستخدـ في حالة المجموعات المرتبطة ، لحساب قيمة
(Zوذلؾ نظرا لصغر حجـ عين ) .ة البحث والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 ( داللة الفرق بين متوسطات الرتيب التطبيقين القبمي والبعدى الختبار ميارات التفكير التحميمي 6جدول )
 مستوى الداللة Zقٌمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتوسط التطبٌق مهارات التفكٌر التحلٌلً

 تحدٌد السمات والخصائص
 5 5 11 السالبة 0.0 5 لًالقب

6 533 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 363 . البعدي

 51 5 ... . 5 5 11 السالبة 0.0 5 القبلً إجراء المالحظة
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 55 33 55 3 11 المويبة 363 . البعدي

 بناء المعٌار
 5 5 11 السالبة .0. 5 القبلً

6 501 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 0.0 . البعدي

 التنبؤ
 5 5 11 السالبة 0.0 5 القبلً

. .3. 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 0.0 . البعدي

 وضع األولوٌات للمهام
 5 5 11 السالبة .0. 5 القبلً

. ... 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 0.0 . البعدي

 تحدٌد السبب والنتٌجة
 5 5 11 السالبة 363 5 القبلً

. ... 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 0.0 . عديالب

 تحدٌد الخطأ فً تفكٌر اآلخرٌن
 5 5 11 السالبة 363 5 القبلً

. ... 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة 0.0 . البعدي

 االختبار ككل
 5 5 11 السالبة 555 . القبلً

. ... 5 51 
 55 33 55 3 11 المويبة .63 .6 البعدي

دوؿ السابؽ ما يمي : يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات معممي ويتضح مف الج        
الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ) مجموعة البحث التجريبية ( في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التفكير 

وضع  -لتنبؤ ا -بناء المعيار  –إجراء المبلحظة  –التحميمي بالنسبة لميارات ) تحديد السمات والخصائص 
( لتمؾ Zتحديد الخطأ في تفكير اآلخريف( حيث بمغت قيمة ) -تحديد السبب والنتيجة  -األولويات لممياـ 

و  ( 0.228  - 0.228   - 0.228 - 0.222  - 5.217  - 0.228 - 5.222الميارات عمى التوالي )
( بالنسبة الختبار التفكير Zبمغت قيمة )( لصالح القياس البعدي ، كما 2.27جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى ) 

لصالح القياس البعدي . وتتفؽ تمؾ ( 1.10وىي أيضا دالة احصائيا عند مستوى ) (   0.288التحميمي ككؿ ) 
في تحسيف أداء معممي  TPACKطار إعمى  ةالقائم البرامجالنتيجة مع النتائج االيجابية التي توضح فاعمية 

ومياراتيـ  ،مة، وتنمية أنماط مختمفة مف التفكير لدييـ، وتحسيف كفاءتيـ الذاتيةالرياضيات قبؿ وأثناء الخد
؛ 0274؛ محمد ،  910۲؛ فودة ،910۲وجوانب ايجابية متعددة، كما في دراسة كؿ مف )ناجي ،  ،التدريسية
 ؛0272؛ صبري ،  0272؛عبد الفتاح ، 0272؛ العمري ، 0272؛ العطواني و حسف ، 0274حسف ، 
9102،Nakamura واف كاف البحث الحالي اتفؽ مع تمؾ الدراسات في العينة المستيدفة، (9191حسانيف ، ؛ ،

( إال إنو اختمؼ عنيا في التفاعؿ بينو وبيف نموذج ويتمي، وكذلؾ في  TPACKوالمتغير المستقؿ ) إطار 
تحميمي والجدارات التدريسية ، وكذلؾ المتغيرات التابعة التي اىتـ بيا ، حيث اىتـ البحث الحالي بتنمية التفكير ال

أما ، في العينة حيث لـ تيتـ أي مف الدراسات باستخدامو مع المعمميف لمتبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة
كما  بالنسبة لنموذج ويتمي فمـ توجد أي مف الدراسات في حدود عمـ الباحثة استخدمتو مع المعمميف أثناء الخدمة،

؛ حسف 0272؛ عبد اهلل، 0272؛ أبو الحديد ،  Puchit et  .al، 0272) كبًل مف ع دراسةاتفقت تمؾ النتيجة م
( التي اىتمت بتنمية التفكير التحميمي مف خبلؿ تقنيات مختمفة كالخرائط 0271، ىاني ، 0274وخطوة ، 

ا في استخدامو التفاعؿ البحث الحالي يختمؼ عني استخداـ المحتوى اإللكتروني، ولكفو االلكترونية، واالنفوجرافيؾ، 
لتنمية التفكير التحميمي . كما اتفؽ البحث الحالي مع نتائج دراسة ) أبو جادو  TPACK بيف نموذجي ويتمي و
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والتي توصمت إلى فاعمية البرنامج التدريبي لممعمميف المعد وفؽ نظرية الذكاء الناجح في ( 910۲والصياد ،
عممي لدى طبلب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة ، بينما تحسيف التفكير التحميمي و االبداعي وال

 اختمفت عنيا في نوعية البرنامج المستخدـ .
ونموذج ويتمي يتصؼ بفاعمية  TPACKالبرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار ولمتحقق من أن      

ياضيات لذوي االحتياجات الخاصة. تـ حساب نسبة مناسبة في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى معممي الر 
 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ ،الكسب المعدؿ لببلؾ في ميارات التفكير التحميمي

 ( نسبة الكسب المعدل لفاعمية البرنامج التدريبي وتنمية ميارات التفكير التحميمی7جدول )
 نسبة الكسب المعدل النهاٌة العظمى لدرجات االختبار عديالمتوسط الب المتوسط القبلً عدد المتدربٌن المتغٌر المستقل

 09،0 01 049020 0911 00 البرنامج المقترح

( وقد تعدت تمؾ القيمة 7.15ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة الكسب المعدؿ بمغت قيمتيا )        
ي المتغير التابع ) التفكير التحميمي لدى ، و يدؿ ذلؾ عمى أف النمو الحادث ف( 0.9الحد الذي اقترحو ببلؾ وىو)

معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ( يرجع الى المتغير المستقؿ ) البرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ 
ونموذج ويتمي( ، مما يعني أف البرنامج المقترح يتصؼ بفاعمية مناسبة في تنمية التفكير  TPACKبيف إطار 

قامت الباحثة بحساب قوة العبلقة بيف المتغيريف المستقؿ ، والتابع باستخداـ معامؿ االرتباط الثنائي التحميمي . كما 
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:Matched  Pairs Rank Biserial Correlationلرتب األزواج المرتبطة 

 ياضيات لذوي االحتياجات الخاصةقوة العالقة بين البرنامج المقترح و التفكير التحميمي لمعممي الر (  8جدول )

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل
 عدد درجات 
 العٌنة )ن(

 مجموع
الرتب 
 الموجبة

المجموع 
 المتوقع الرتب
 الموجبة والسالبة

 
قٌمة معامل االرتبط 
 ث
 نائً الرتب

 

 البرنامج  القائم على
 النموذج المقترح

 0 00 22 00 التفكٌر التحلٌلً

( وتدؿ ىذه القيمة عمى أف 7ائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط الثنائي لمرتب بمغت )وتوضح نت     
ا، مما يعني أف ا جدً تأثير المتغير المستقؿ )البرنامج التدريبي( عمى المتغير التابع ) التفكير التحميمى ( كبيرً 

ي ، لو تأثير كبير في تنمية التفكير التحميمي ونموذج ويتم TPACKالبرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 
: والذي نص عمى : ما فاعمية  نيالسؤال الثا .لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عينة البحث

ونموذج ويتمي في تنمية الجوانب المعرفية مف الجدارات  TPACKالبرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 
معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ؟ ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تمت دراسة الفرض التدريسية لدى 

( بيف متوسطي  2.22ا عند مستوى )مف فروض البحث، والذي نص عمى أنو " يوجد فرؽ داؿ احصائيً  انيالث
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المقترح في التطبيقيف رتب درجات معممي الرياضيات ) مجموعة البحث التجريبية( الذيف تدربوا باستخداـ البرنامج 
الجدارات  –القبمي والبعدي الختبار الجوانب المعرفية لمجدارات التدريسية ، وأبعادىا الفرعية )الجدارات البنائية 

الجدرات الذاتية ( ، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض مف عدمو تمت مقارنة  –الجدارات التفاعمية  –العقمية 
ة البحث التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي الختبار الجوانب المعرفية متوسطات الرتب لدرجات أفراد مجموع

 Wilcoxon Signed Rank Testلمجدارات التدريسية ككؿ ،وأبعادىا الفرعية باستخداـ اختبار ويمكوكسوف 
  ا لصغر حجـ عينة البحث ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.( وذلؾ نظرً  Zكأسموب ال بارامتري الحساب قيمة )

 داللة الفرق بين متوسطات الرتب التطبيقين القبمي والبعدى الختبار الجوانب ( 9جدول )
 المعرفية لمجدارات التدريسية

 مستوى الداللة Zقيمة  ميموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتوسط التطبيق أبعاد اليدارات التدريسية

 الجدارات البنائٌة
 5 5 11 السالبة .5. . القبلً

. ... 5 51 
 33 3 11 المويبة 0.0 .1 البعدي

 الجدارات العقلٌة
 5 5 11 السالبة .1. 1 القبلً

. ... 5 51 
 33 3 11 المويبة .0. . البعدي

 الجدارات التفاعلٌة
 5 5 11 السالبة .0. . القبلً

. .01 5 51 
 33 3 11 المويبة .0. . البعدي

 الجدارات الذاتٌة
 5 5 11 السالبة 636 . القبلً

. ... 5 51 
 33 3 11 المويبة 0.3 . البعدي

 االختبار ككل
 5 5 11 السالبة .0. . القبلً

. ..5 5 51 
 33 3 11 المويبة ..1 .6 البعدي

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي : يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات معممي       
اجات الخاصة ) مجموعة البحث التجريبية ( في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الرياضيات لذوي االحتي

 -الجدارات العقمية  -الجوانب المعرفية لجدارات التدريس بالنسبة ألبعاد جدارات التدريس ) الجدارات البنائية 
 - 0.228- 0.242لتوالي )( لتمؾ الميارات عمى اZالجدارات الذاتية ( حيث بمغت قيمة ) -الجدارات التفاعمية 

( لصالح القياس البعدي ، كما 2.27و جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى )  ( 0.282 - 0.282 - 0.217
وىي أيضا دالة احصائيا (  0.282( بالنسبة الختبار الجوانب المعرفية لجدارات التدريس ككؿ )  Zبمغت قيمة )

تفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي توصمت نتائجيا لصالح القياس البعدي .  وت( 1.10عند مستوى ) 
إلى فاعمية البرامج التي تيدؼ إلى تزويد المعمميف بخمفية معرفية مناسبة عف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 
ـ وعف كيفية التواصؿ معيـ، وكيفية تعميميـ بالطرؽ، واالستراتيجيات التي تتناسب مع خصائصيـ، واحتياجاتي

؛ 0224،  عبد العاؿالخاصة مع توضيح اليدؼ مف دمجيـ في مدارس التعميـ العاـ ومنيا دراسات ) سويداف و 
 ;Jayanthi  &otliers  )2008؛ ، 0272؛ عمى ، 0278؛ عبد العاؿ ، 0278؛ محمد، 0275يوسؼ ، 

Lusk & others, 2008; McKenna & others, 2015; Lindenskov, 2016)        
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 إطار ؼ البحث الحالي عف ىذه الدراسات في استخدامو لنموذج مقترج قائـ عمى التفاعؿ بيف واختم
TPACK ويتمي، كما أنو لـ تيتـ أي مف ىذه الدراسات إلى تنمية جدارات التدريس لدى معممي ذوي  ونموذج

عف مجرد تنمية  اعمية (التف -الذاتية  –العقمية  –االحتياجات الخاصة والتي تختمؼ في أبعادىا  ) البنائية 
أو كفايات اكتشاؼ ذوي  ميارات معممي ذوي االحتياجات الخاصة في استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الرقمية ،

االحتياجات الخاصة، أو تنمية ميارات ضبط وتوصيؿ التعمـ، أو تمبية احتياجات التدريس، والتي اىتمت بيا 
ـ أي مف ىذه الدراسات بتنمية جدارات التدريس لدى معممي الرياضيات ، باإلضافة إلى أنو لـ تيتالدراسات السابقة

 لذوي االحتياجات الخاصة.
( والتي استخدمت التقنيات التعميمية في 0271واتفقت نتائج البحث الحالي مع دراسة كبًل مف ) الشمري ،        

( التي اكتشفت أف استخداـ أمثمة حقيقية في  Levy ، 0272 ؛,Aqui 0274)  تنمية الجدارات التدريسية ،
 0277التدريب ومستويات الخبرة كاف ليا تأثير إيجابي عمى المعمميف، ومع ما أوصت بو دراسة )

Vaidharani,)  أنو يجب إعطاء المعمميف المزيد مف التدريب عمى تدريس الرياضيات، مع االىتماـ بتحسيف
ة ميارات االتصاؿ في الرياضيات، كما يجب أف يخضع المعمموف لتدريبات عمى تنمية ميارات الحياة وتنمي

الميارات الداعمة ، كما أنو يمكف منح المعمميف خبرة عممية لتحسيف كفاءتيـ التكنولوجية ، كما يمكف تشجيعيـ 
عمى ميارات البحث ، كما يجب خمؽ الوعي في استخداـ الوسائط المتعددة ، حتى يتمكنوا مف تعميـ الطبلب 

 .بطريقة فعالة
؛ 0274؛ محمود، 0274بو بكر ويوسؼ ويحيى، ؛ أ0272،بينما اختمفت مع دراسة كبًل مف )الدغيدي     

( في المعالجة المستخدمة، كما اختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة في تنمية الجدارات 0272محمد ، 
في  التدريسية لدى معممي الرياضيات مف ذوي االحتياجات الخاصة وىو ما لـ تتجو إليو أي مف الدراسات السابقة

 باحثة.حدود عمـ ال
 كما يمكف أف تعزى ىذه النتائج إلى أف النموذج المقترح نابع مف:          

  ( ؛ في تطوير أدائيـ التدريسي)احتياجات فعمية لمعممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ) عينة البحث
خاصة،  االجتماعي ( بصفة عامة وفي تعامميـ مع ذوي االحتياجات الخاصة بصفة –الشخصى  –الميني 

وبذلؾ وفر البرنامج القائـ عمى النموذج المقترح خمفية نظرية مناسبة ساعدت عمى إكساب معممي الرياضيات 
عينة البحث المعمومات، والمعارؼ المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة والمرتبطة بتعميـ الرياضيات في ضوء 

 .االتجاىات التربوية الحديثة 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aqui,+Yvette/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aqui,+Yvette/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Levy,+Hal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Levy,+Hal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Vaidharani,+V.+Sumangala/$N?accountid=37552
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  يع فئات الدمج في المدارس العادية ولـ يقتصر عمى فئات معينة، مما ساعد عمى كما اىتـ البحث الحالي بجم
التغطية الشاممة لحاالت الدمج األمر الذي ساعد عمى زيادة معارؼ معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة 

 تجاه حاالت الدمج المختمفة.

 يات لتطبيؽ البرنامج ، وكأحد االتجاىات الحديثة في كما اىتـ البحث الحالي بتفعيؿ دور التكنولوجيا سواء كأحد آل
 التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.

   كما ارتكزت آلية تنفيذ البرنامج عمى تفعيؿ دور معممي الرياضيات ) عينة البحث( مف خبلؿ تنمية مياراتيـ
اء تعمميـ مادة الرياضيات مما ة لممواقؼ المشكمة التي يمر بيا التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة أثنيالتحميم

؛ والتنبؤ بتصرفاتيـ في مواقؼ معينة  ،وبناء معيار لمتعامؿ معيـ ،ومبلحظتيـ ،ساعد عمى تحديد خصائصيـ
 مما ساعد عمى تنمية جداراتيـ البنائية . 

 رىـ وتحديد سبب اختيا ،ساعد تنمية ميارة معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى ترتيب خطواتيـ
ومياـ محددة في ضوء خصائص طبلبيـ مف ذوي االحتياجات الخاصة عمى تنمية  ،الستراتيجيات وأنشطة

 جدارات التدريس العقمية .

  ساعد تنمية قدرات معممي الرياضيات مف ذوي االحتياجات الخاصة عمى  اتخاذ القرار ومبلحظة التبلميذ وحثيـ
يف عمى تنمية الجدارات الذاتية حيث تعرؼ خبرات مختمفة وأفكار عمى البحث، وتحميؿ األخطاء في تفكير األخر 

مختمفة ، كما ساعد عمى تنمية الجدارات التفاعمية مف خبلؿ التعاوف وتبادؿ األفكار واألراء بينيـ  وفقًا لخطوات 
 ونموذج ويتمي.  TPACKالنموذج القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 

ونموذج  TPACKفاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار  : والذي نص عمى : ما لثالثالسؤال ا 
مف الجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ؟  دائيةويتمي في تنمية الجوانب األ

اؿ مف فروض البحث، والذي نص عمى أنو " يوجد فرؽ د ثالثولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تمت دراسة الفرض ال
( بيف متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات ) مجموعة البحث التجريبية( الذيف  2.22احصائيا عند مستوى )

تدربوا باستخداـ البرنامج المقترح في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة الجوانب العممية لجدارات التدريسية 
الجدرات الذاتية ( ، و لمتحقؽ  –الجدارات التفاعمية  –العقمية الجدارات  –، وأبعادىا الفرعية )الجدارات البنائية 
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مف صحة ىذا الفرض مف عدمو تمت مقارنة متوسطات الرتب لدرجات أفراد مجموعة البحث التجريبية في 
القياسيف القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة الجوانب العممية لجدارات التدريسية ككؿ ،وأبعادىا الفرعية باستخداـ 

( وذلؾ نظرا  Zكأسموب البارامتري الحساب قيمة ) Wilcoxon Signed Rank Testار ويمكوكسوف اختب
 لصغر حجـ عينة البحث ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. 

عمى  جدارةيوضح داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين: القبمي، والبعدي لبطاقة المالحظة ككل ولكل ( 01جدول )
 حده 

 العدد الرتب المتوسط التطبيق دارات التدريسيةأبعاد الي
 متوسط 
 الرتب

 ميموع 
 الرتب

 مستوى Zقيمة 
 الداللة 

 الجدارات البنائٌة
 5 5 11 السالبة 3.363 القبلً

6 53. 5 51 
 33 3 11 المويبة 40.182 البعدي

 الجدارات العقلٌة 
 5 5 11 السالبة 1.636 القبلً

. .0. 5 51 
 33 3 11 المويبة 34.182 البعدي

 الجدارات التفاعلٌة
 5 5 11 السالبة 1.727 القبلً

. ... 5 51 
 33 3 11 المويبة 33.636 البعدي

 الجدارات الذاتٌة
 5 5 11 السالبة 1.727 القبلً

. .3. 5 51 
 33 3 11 المويبة 33.909 البعدي

 البطاقة ككل
 5 5 11 السالبة 8.454 القبلً

. ..1 5 51 
 33 3 11 المويبة 141.9 البعدي

أي أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائية ( 1.10" المحسوبة دالة عند مستوى )Zأف قيمة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ     
( بيف متوسط رتب درجات التطبيقيف: القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة معممي الرياضيات 2.27عند مستوى )

دريسية أثناء تدريسيـ لمتبلميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في فصوؿ الدمج في الجدارات الت دائيةلؤلبعاد األ
وىذا يشير إلى تبايف متوسط رتب الدرجات بيف التطبيقيف: القبمي والبعدي لبطاقة  ،لصالح التطبيؽ البعدي

كؿ جدارة عمى حدة،  في تنمية لمقترح يعزى إلى تطبيؽ البرنامج؛ مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج ، والذيالمبلحظة
 ككؿ . التدريسية وتنمية الجدارات

وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج العديد الدراسات التي اىتمت بتقديـ الدعـ المعممي الرياضيات لتنمية قدرتيـ عمى      
التدريس لذوي االحتياجات التربوية الخاصة في الفصوؿ العادية وأثبتت فاعمية التدريب في تزويد معممي 

رياضيات بالميارات التدريسية، والممارسات التربوية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ تعميـ وتعمـ الرياضيات في البيئة ال
 & Rittle - Johnson & Star, 2007; Forlin)الصفية المطبقة لبرنامج الدمج، ومف أبرز ىذه الدراسات: 

Chambers, 2011; Strogilos & Tragoulia, 2013; Clarke & Faragher, 2015; McKenna & 
others, 2015) 
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  -ويمكف أف تعزى ىذه النتائج لما يمي: 
  جرائية األداءات المتضمنة ببطاقة المبلحظة جعميا سيمة التقدير مما ساىـ في وضوح الفروؽ بيف وضوح، وا 

 النتائج في التطبيقيف القبمي والبعدي. 
 ب معممي الرياضيات ) عينة البحث عمى إعداد مواقؼ ساعدت المياـ، واألنشطة المتضمنة بالبرنامج عمى تدري

 تعميمية متنوعة في مادة الرياضيات تتناسب مع خصائص، واحتياجات ذوي اإلعاقة الممتحقيف بمدارس الدمج. 
  احتواء البرنامج عمى تطبيقات عممية إعداد وشرح دروس رياضيات كاممة ساىـ في تنمية جدارات التدريس لدى

 )عينة البحث( لذوي االحتياجات التربوية الخاصة. معممي الرياضيات
  التكامؿ بيف جانبي المعرفة النظري والعممي ضمف سياقات التعمـ بالبرنامج ساعد عمى تبادؿ الخبرات، وتوظيؼ

المعارؼ والمعمومات المكتسبة في إيجاد حموؿ إجرائية لمعديد مف المشكبلت الصفية المترتبة عمى الدمج، مما 
جعؿ معممي الرياضيات )عينة البحث( أكثر تمكنًا أكاديميًا، وأدائيًا ومينيًا في تعميـ ذوي االحتياجات ساعد عمى 

 التربوية الخاصة.
  ساعدت المعارؼ، والمعمومات، والميارات التي تضمنيا البرنامج عف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة عمى

 ء األفراد، وكيفية استثمارىا. توعية معممي الرياضيات )عينة البحث( بقدرات ىؤال
  ساعد توفر الخمفية المعرفية المناسبة عف كيفية تعميـ وتعمـ الرياضيات لبعض فئات ذوي االحتياجات التربوية

الخاصة عمى زيادة ثقة معممي الرياضيات عينة البحث بالكفايات التعميمية التي يمتمكونيا التعميـ ىذه الفئات، 
المشاركة في تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص بنتاحة الفرصة التعميـ ىؤالء التبلميذ وسط إضافة إلى تحفيزىـ عمى 

 أقرانيـ العادييف.
ونموذج ويتمي يتصؼ بفاعمية  TPACKالبرنامج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار  ولمتحقق من أن      

ياجات الخاصة تـ حساب نسبة الكسب مناسبة في تنمية الجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحت
 المعدؿ لببلؾ في الجوانب المعرفية لجدارات التدريسية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

( نسية الكسب المعدل لفاعمية البرنامج لممقترح في تنمية الجوانب المعرفية لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات 11جدول )
 لذوي االحتياجات الخاصة

 المتوسط البعدي المتوسط القبلً عدد المتدربٌن مستقلالمتغٌر ال
النهاٌة العظمى لدرجات 
 االختٌار التحصٌلً

 نسبة الكسب المعدل

 0901 01 0.90.4 9010. 00 البرنامج القائم على النموذج المقترح
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القيمة الحد  وقد تعدت تمؾ( 0.40ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة الكسب المعدؿ بمغت قيمتيا )     
، ويدؿ ذلؾ عمى أف النمو الحادث في المتغير التابع ) الجوانب المعرفية لمجدارات (0.9الذي اقترحو ببلؾ وىو )

التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة  ( يرجع الى المتغير المستقؿ ) البرنامج القائـ عمى 
ونموذج ويتمي، يتصؼ  TPACKمج المقترح القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار النموذج المقترح( ، مما يعني أف البرنا

بفاعمية مناسبة في تنمية الجدارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة، كما تـ حساب 
 لجدارات التدريسية والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. دائيةنسبة الكسب المعدؿ لببلؾ في الجوانب األ

لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات  دائية( نسبة الكسب المعدل لفاعمية البرنامج التدريبي وتنمية الجوانب األ12جدول )
 لذوي االحتياجات الخاصة

 المتوسط البعدي المتوسط القبلً عدد المتدربٌن المتغٌر المستقل
النهاٌة العظمى لبطاقة 
 المالحظة

 نسبة الكسب المعدل

 ..09 011 .0009 9010. 00 على النموذج المقترح البرنامج القائم

وقد تعدت تمؾ القيمة الحد ( 0.۲۲ومف نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة الكسب المعدؿ بمغت قيمتيا )     
، ويدؿ ذلؾ عمى أف النمو الحادث في المتغير التابع )الجدارات التدريسية لدى (0.9الذي اقترحو ببلؾ وىو )

يات لذوي االحتياجات الخاصة  ( يرجع الى المتغير المستقؿ ) البرنامج المقترح( ، مما يعني أف معممي الرياض
ونموذج ويتمي ، يتصؼ بفاعمية مناسبة في تنمية الجدارات  TPACKالبرنامج القائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 

بحساب قوة العبلقة بيف المتغيريف التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة، كما قامت الباحثة 
المستقؿ ) البرنامج المقترح ( ، و التابع )الجوانب العممية لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات لذوي 

 Matched - Pairs Rankاالحتياجات الخاصة ( باستخداـ معامؿ االرتباط الثنائي الرتب األزواج المرتبطة 
Biserial Correlation لتالي يوضح ذلؾ:والجدوؿ ا 

( قوة العالقة بين البرنامج المقترح والجوانب المعرفية لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات 13جدول )
 الخاصة

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل
 عدد درجات

 العٌنة )ن( 
 مجموع الرتب 

 0الموجبة ش
 المجموع المتوقع الرتب

 الموجبة والسالبة 
 ة معاملقٌم

 االرتبط ثنائً الرتب 

 البرنامج القائم على
 النموذج المقترح 

 الجوانب المعرفٌة 
 لجدارات التدرٌس

00 22 00 0 

وتدؿ ىذه القيمة عمى أف ( 0وتوضح نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط الثنائي لمرتب بمغت )     
غير المستقبؿ ) البرنامج المقترح ( عمى المتغير التابع ) الجدارات العبلقة قوية بيف المتغيريف ، وأف تأثير المت

التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ( كبيرا جدا ، مما يعني أف البرنامج التدريبي المقترح 
ة لدى معممي ونموذج ويتمي لو تأثير كبير في تنمية الجدارات التدريسي TPACKالقائـ عمى التفاعؿ بيف إطار 

 الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عينة البحث . 
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 دائيةكما قامت الباحثة بحساب قوة العبلقة بيف المتغيريف المستقؿ ) البرنامج المقترح ( ، والتابع )الجوانب األ    
ثنائي الرتب لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ( باستخداـ معامؿ االرتباط ال

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: Matched - Pairs Rank Biserial Correlationاألزواج المرتبطة 
لجدارات التدريس لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات  األدائية( قوة العالقة بين البرنامج المقترح  والجوانب ا14جدول )

 الخاصة
 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

 اتعدد درج
 العٌنة )ن( 

 مجموع الرتب 
 0الموجبة ش

 المجموع المتوقع الرتب
 الموجبة والسالبة 

 قٌمة معامل
 االرتبط ثنائً الرتب 

 البرنامج المقترح
  األدائٌةالجوانب 

 لجدارات التدرٌس
00 22 00 0 

ىذه القيمة عمى أف  وتدؿ( 0وتوضح نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط الثنائي لمرتب بمغت )     
العبلقة قوية بيف المتغيريف ، وأف تأثير المتغير المستقبؿ ) البرنامج المقترح ( عمى المتغير التابع ) الجدارات 
التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة ( كبيرا جدا ، مما يعني أف البرنامج التدريبي المقترح 

لو تأثير كبير في تنمية الجدارات التدريسية لدى معممي  TPACKوذجي ويتمي والقائـ عمى التفاعؿ بيف نم
 .  ثالثالرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عينة البحث . وبذلؾ تثبت صحة الفرض ال

 مناقشة النتائج و تفسيرىا 
توصؿ  ؛ضومف خبلؿ التحميؿ االحصائي لمبيانات واالجابة عمى أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فرو       

البحث الحالي إلى وجود فروؽ بيف متوسطات درجات مجموعة البحث التجريبية في التطبيقيف القبمى، والبعدي 
وبطاقة مبلحظة الجوانب  ، الختبار التفكير التحميمي، واالختبار التحصيمي لمجوانب المعرفية لمجدارات التدريسية

 تائج إلى ما يمي : لمجدارات التدريسية ، وقد ترجع تمؾ الن العممية
 "استند البرنامج التدريبي عمى مبادئ إطار "تيباؾTPACK  والتي تمثؿ أىميا في ضرورة تنمية قدرات الطبلب

المعمميف عمى دمج التكنولوجيا في تدريس الرياضيات، ، وصيغت أىدافو اإلجرائية إلكساب المعمميف حقائؽ 
 بالدمج لذوي االحتياجت الخاصة ومفاىيـ وميارات استخداـ وممارسات تدريس تتعمؽ

  استند البرنامج التدريبي عمى مبدأ ضرورة تنمية قدرات المعمميف عمى دمج التكنولوجيا في أثناء تخطيط وتنفيذ
،  TPK، وتطمب ذلؾ اختيار محتوى تدريبى لكفايات ) TPACKوتقويـ التدريس كأحد مبادئ إطار "تيباؾ"

TPACK فية تخطيط الدروس وتنفيذىا وتقويميا عبر التطبيقات والمستحدثات ( بحيث يرتبط بشكؿ مباشر بكي
 التكنولوجية. 
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  ساعد البرنامج التدريبي عمى المشاركةCollaboration  مف خبلؿ تدريب معممي الرياضيات عمى تبادؿ
 .المختمفة المعمومات ومشاركتيا عبر شبكة اإلنترنت وأدوات التواصؿ االجتماعي

 وحؿ  ،استقصائية ، بغرض تنمية قدرة معمـ الرياضيات عمى االكتشاؼ واالستقصاءومياـ ة تضمف البرنامج أنشط
 المختمفة التي تواجو التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة.  المشكبلت

  جراءات حثت معممي الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة عمى ممارسة تضمف البرنامج التدريبي أنشطة وا 
  .ميمي بغرض حؿ مشکبلت تنوع السياقات التعميميةميارات التفكير التح

  اعتمدت إجراءات التدريب عمى مجموعة مف استراتيجيات وفنيات التدريب المدمج ، ومجموعة مخططة مف
الوسائؿ وتقنيات التعميـ التي تعد مف المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بتطبيقات إنترنت األشياء، كما قدمت 

لتشجيع الطبلب المعمميف عمى تنشيط قدراتيـ العقمية وممارسة  TPACKالمتعمقة بكفايات مجموعة مف األنشطة 
 االستقصاء العممي والتفكير التحميمي لحؿ مشكبلت تعمـ االرياضيات لدى التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة.

  خطط تدريسية تقوـ عمى دمج استندت إجراءات التدريب عمى تقديـ نماذج استرشادية لتدريب المعمميف عمى إنتاج
. كما اعتمد البرنامج عمى TPACKتطبيقات التكنولوجيا في تدريس الرياضيات في ضوء مبادئ وفمسفة إطار 

 توظيؼ أدوات وأساليب التقويـ القبمي والبنائي والنيائي لمتأكد مف مدى اكتساب المعمميف لجدارات التدريس.

  اـ المعمموف بحؿ بعض المشكبلت التي تتطمب ممارسة التفكير حيث ق ؛المناقشات بيف معممي الرياضيات
التحميمي مثؿ : صعوبات تعمـ التبلميذ لبعض أجزاء المحتوى ، وتصميـ أنشطة تعميمية غير روتينية ، مما ساىـ 

اء ، وتحديد الخطأ في تفكير األخريف ، وبنفي قياـ المتدربيف بعمميات المقارنة ، والتصنيؼ ، و وضع األولويات
 معايير تساعدىـ عمى التعامؿ مع ىذه الفئات فيما بعد. 

  قدرة معممي الرياضيات عمى التعامؿ مع مشكبلت التبلميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة، والتمكف مف التدريس
االتجاىات حيث نمو  النفسي المكوفليـ ، األمر الذي ساعد عمى نمو المكوف الثالث مف جدارات التدريس وىو 
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بية المتصمة بأدوارىـ ومياميـ المينية مما جعميـ قادريف عمى القياـ بأدوارىـ التعميمية ومتطمبات عمميـ االيجا
 . بكفاءة وفاعمية

 توصيات البحث :
 في ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية : 

  مبادئ إطار تيباؾ" تطوير برامج إعداد معممي الرياضيات  قبؿ الخدمة بكميات التربية في ضوء فمسفة و
TPACK ؛ بحيث تستيدؼ تنمية قدرات الطبلب المعمميف عمى دمج التكنولوجيا وأدواتيا وتطبيقاتيا اإللكترونية

 واالفتراضية في عممية تدريس المحتوى الرياضياتي

  ة )الفصوؿ تنمية الممارسات التدريسية لدى معممي الرياضيات قبؿ الخدمة عبر تطبيقات إنترنت األشياء التعميمي
 المعامؿ االفتراضية(.

  عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس؛ بغرض تنمية قدراتيـ عمى دمج
 . TPACKالتكنولوجيا في التدريس، وتوظيؼ أنشطة اطار تيباؾ"

 حميمي لدييـ، وجداراتيـ إعداد ورش تدريبة لمعممي الرياضيات قبؿ وأثناء الخدمة لتنمية ميارات التفكير الت
 التدريسية. 

  تنفيذ ورش فنية تدريبة لمعممي الرياضيات قبؿ وأثناء الخدمة عمى كيفية تخطيط الدروس وتنفيذىا وتقويميا عبر
 المعامؿ االفتراضية كأحد أىـ تطبيقات إنترنت األشياء التعميمية.

   وتقييـ درجة توافر الكفايات المعرفية المتعمقة تدريب أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية عمى كيفية تشخيص
لدى طبلبيـ مف خبلؿ تصميـ مقاييس مقننة في مجاؿ دمج وتوظيؼ المستحدثات التكنولوجية  TPACKباطار 

 في تدريس الرياضيات.

 وعة . االىتماـ بتنمية ميارات التفكير التحميمي لدى معممي الرياضيات باستخداـ مداخؿ واستراتيجيات تدريبية متن 
  . تطوير محتوى مناىج الرياضيات بجميع مراحؿ التعميـ لتنمية ميارات التفكير التحميمي لدى المتعمميف 
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  عقد دورات تدريبية وورش عمؿ لرفع كفاءة معممي الرياضيات لمتدريس لذوي االحتياجات التربوية الخاصة
 بالمدارس المطبقة لمدمج.

 ء لمعادييف أو لذوي االحتياجات التربوية الخاصة( لتوضيح أىمية الدمج، عقد ندوات توعية ألولياء األمور )سوا
 ودورىـ في تفعيمو، وتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف تطبيقو.

  ،تشجيع معممي الرياضيات عمى التدريس لذوي االحتياجات التربوية الخاصة مف خبلؿ تفعيؿ نظاـ حوافز معنوية
 باء اإلضافية.ومادية( يتناسب مع الجيد المبذوؿ، واألع

  ضرورة توفير اإلمكانات المادية والبشرية البلزمة لتطبيؽ الدمج بالمدارس العادية، وتذليؿ كافة الصعوبات التي
 يمكف أف تحوؿ دوف التحاؽ ذوي اإلعاقة البسيطة بيا.

 ربوية تطوير مناىج الرياضيات في المراحؿ التعميمية المختمفة في ضوء متطمبات دمج ذوي االحتياجات الت
 الخاصة بالمدارس العادية. 

   إعداد برامج تدريبية لتنمية قدرة معممي الرياضيات عمى التدريس لذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المراحؿ
 التعميمية المختمفة.

 مقترحات البحث :• 
 في ضوء ما تـ التوصؿ اليو مف نتائج تقترح الباحثة البحوث المستقبمية التالية : 

 ة برنامج قائـ عمى التفاعؿ بيف نموذجي ويتمي و فاعميTPACK  في تنمية ميارات التفكير االمنتج لدى الطبلب
 معممي الرياضيات.

  أثر تدريب معممي الرياضيات عمى نموذجTPACK .عمى تنمية الحس الرياضي الدي تبلميذىـ 
  تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى نموذجي ويتمي وTPACK  العقمية المنتجة لدى معممي لتنمية العادات

 الرياضيات قبؿ الخدمة .
  استخداـ نموذج بحث اؿ نموذجي ويتمي وTPACK  درس لتنمية ميارات التفكير المركب لدى معممي الرياضيات

 قبؿ الخدمة . 
 فاعمية استخداـ بحث الدرس عمى تنمية الجدارات التدريسية لدى الطبلب معممي الرياضيات 
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  ضوء إطار تيباؾ" برنامج تدريبي فيTPACK  وأثره عمى تنمية ميارات التدريس االفتراضي والكفاءة الذاتية لدى
 الطبلب المعمميف شعبة رياضيات بكمية التربية.

   "أثر برنامج تدريبي في ضوء إطار تيباؾTPACK  عمى تنمية ميارات التدريس عبربيئات الويب ثبلثية األبعاد
 لمعمميف شعبة رياضيات بكمية التربية. والثقافة الرقمية لدى الطبلب ا

   "تصور مقترح لتطوير برنامج التدريب الميداني بكميات التربية في ضوء فمسفة ومبادئ إطار "تيباؾTPACK 
 لدمج التكنولوجيا في تدريس الرياضيات.

  ه في الجدارات التدريسية برنامج تدريبي قائـ عمى المعامؿ االفتراضية لتنمية ميارات استخداميا واالتجاه نحوىا وأثر
 لدى الطبلب المعمميف شعبة رياضيات بكمية التربية. 

 - برنامج تدريبي في ضوء إطارTPACK  لتنمية التفكير التصميمي والتقبؿ التكنولوجي نحو إنترنت األشياء لدى
 معممي الرياضيات أثناء الخدمة وأثره في ممارساتيـ التدريسية االفتراضية.

 ث الحالي :ماذا أضاف البح
 مف خبلؿ نتائج البحث يتضح أف البحث ساىـ في الجوانب التربوية التالية: 

  التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصةتطوير برنامج تدريب معممي الرياضيات فيما يخص. 
  مف خبلؿ تغيير ثقافة معمـ الرياضيات تجاه برامج التنمية المينية ، واثارة اىتمامو و دافعيتو نحو التدريب الذاتي

 فريؽ العمؿ المتخصص داخؿ المدرسة . 
  نموذجي ويتمي و إطار بناء برنامج تدريبي متكامؿ قائـ عمىTPACK  لمعممي الرياضيات لمتبلميذ ذوي

 االحتياجات الخاصة.
  تدريب معممي الرياضيات بشكؿ كافي عمى استخداـ التكنولوجيا في التعامؿ مع التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة

 ستفادة مف كافة المصادر المتاحة. لبل
  تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى عينة مف معممي الرياضيات أثناء الخدمة ؛ لتصبح سموكا أثناء الخدمة . و

 تقديـ اختبار مقنف لقياس ميارات التفكير التحميمي في المواقؼ المينية .
 رات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوي االحتياجات تقديـ اختبار معرفي مقنف، وبطاقة مبلحظة  لقياس الجدا

 الخاصة.
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 مراجع البحث
(. أثر نموذج ويتمي في تنمية ميارات التفكير الرياضي 0202إبراىيـ، فاضؿ خميؿ، و حسف، اسراء خشماف. )

 لتربيةا كمية - الموصؿ جامعة األساسية: التربية كمية أبحاث مجمة. لدى تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي
 .722-775 ،  (0)72 األساسية،

و رحبلت بنؾ  ( Lesson Study ) (. برنامج قائـ عمى بحث الدرس0272أبو الحديد، فاطمة عبدالسبلـ )
المعرفة المصری لتنمية ميارات التفكير التحميمی ،والميؿ نحو العمؿ الجماعی لدى معممی الرياضيات قبؿ 

  168 .- 772،  )778( العرب، التربوييف رابطة النفس: مـوع التربية في عربية دراسات. الخدمة
(. معوقات استخداـ تكنولوجيا تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة التي 0274أبو المجد، أحمد حممي محمد. )

 الشيخ كفر جامعة والتكنولوجيا: النوعية التربية مجمة .تواجو معممي وتبلميذ ىذه الفئة في ضوء متطمباتيـ
 . 578،  )5( النوعية، بيةالتر  كمية -

(. 0274أبو بكر، عبدالمطيؼ عبدالقادر عمي، يوسؼ، أحمد الشوادفي محمد، و يحيي، سعيد حامد محمد. )
برنامج تدريبي لتنمية الجدارات التدريسية لدى طبلب كميات التربية بالمممكة العربية السعودية في ضوء 

 العربية المؤسسة والنفسية: التربوية لمعمـو الدولية لمجمةا .نظرية التعمـ المستند لنتائج أبحاث الدماغ
 .87 – 70،  72ع البشرية، والتنمية العممي لمبحث

( . فاعمية برنامج تدريبي لممعمميف مستند إلى نظرية الذكاء الناجح 0271أبو جادو ، محمود ؛ الصياد ، وليد ) 
ية واإلبداعية والعممية والتحصيؿ األكاديمي لدى ضمف منيج الرياضيات والعموـ في تنمية القدرات التحميم

 .718-722( ، 7)88عينة مف طبلب المدرس األكاديمية في الدماـ ، دراسات في العمـو التربوية ، 
(. أثر برنامج قائـ عمى مجتمع 0274أبو خطوة، السيد عبدالمولى السيد، و حسف، إيماف فتحي أحمد. )

راء / باألقراف فى تنمية ميارات تحميؿ محتوى الدرس والتفكير التحميمى الممارسة االفتراضى الموجو بالخب
 عيف جامعة التربوية: العمـو في التربية كمية مجمة .والكفاءة الذاتية لدى الطبلب معممى المغة العربية

 .022- 28،  )8(80 التربية، كمية - شمس
(. واقع معتقدات الكفاءة الذاتية نحو 0274أبو رية، حناف حمدي أحمد، و عبدالعزيز، دعاء عبدالرحمف )

لدى الطبلب معممى العمـو بكمية التربية جامعة  TPACK التكامؿ بيف المحتوى التربوى والتكنولوجى
  .752-  48،  (772) 02 التربية، كمية - بنيا جامعة التربية: كمية مجمة. طنطا
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الخاصة لمبادئ األمف النفسى التربوى فى التعامؿ (. واقع ممارسة معمـ التربية 0275أبو شريخ، شاىر ذيب. )
 والنفسية: التربوية العموـ مجمة .مع األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة فى ضوء الفكر التربوى االسبلمى

 .   486- 825،  ( 7)78 العممي، النشر مركز ،البحريف جامعة
يمي في حؿ المشكبلت لدى طمبة جامعة الخميؿ (. مستوي التفكير التحم0275أبو عقيؿ، ابراىيـ ابراىيـ محمد. )
 7،  (7)4مج الخميؿ، جامعة اإلنسانية: العموـ - لمبحوث الخميؿ جامعة مجمة. وعبلقتو ببعض المتغيرات

. 28-  
(. مستوي التفكير التحميمي في حؿ المشكبلت لدى طمبة جامعة الخميؿ 0275أبو عقيؿ، ابراىيـ ابراىيـ محمد. )

،  7ع ،4مج الخميؿ، جامعة اإلنسانية: العموـ - لمبحوث الخميؿ جامعة مجمة. لمتغيراتوعبلقتو ببعض ا
7- . 28 

(. وحدة مقترحة فى عمـ االجتماع قائمة عمى الخياؿ االجتماعى 0274أبو نعمة، ىناء حممى عبدالحميد. )
 الجمعية مجمة .انويةلتنمية قيـ المشاركة المجتمعية وميارات التفكير التحميمى لدى طبلب المرحمة الث

 .21-7،  (727) االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية االجتماعية: لمدراسات التربوية
(. أثر اختبلؼ نمطي اإلنفوجرافيؾ التعميمي )الفردي / التعاوني( مف خبلؿ 0274أحمد، إيماف أحمد عبداهلل. )

التحميمي لدى طبلب كمية التعميـ  في تنمية ميارات التعمـ التشاركي والتفكير (Wiki) الويكي
  .527- 022 ، (70 )742 ، األزىر جامعة التربية: مجمة. الصناعي

(. التفكير التحميمي وبعض عادات العقؿ لدى العادييف وذوي صعوبات 0202أحمد، عاصـ عبدالمجيد كامؿ. )
  .581،  ( 10 )، سوىاج امعةج التربوية: المجمة. الكتابة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية: دراسة مقارنة

416-  
 الخاصة االحتياجات ذوي معممي استخداـ درجة .(2018) .أحمد، ميا أحمد صادؽ، و محمد، جبريف عطية

 رسالة ماجستير. الجامعة الياشمية، الزرقاء. ،  استخداميا ومعوقات التعميـ تكنولوجيا لمستحدثات
 ، بغداد : مطبعة العدالة .( . عمـ النفس المعرفي 0275األسدي ، عباس ) 

( . الثقافة الرقمية كمدخؿ لتطوير الجدارات التدريسية واالنخراط في 0278إسماعيؿ ، أسمى إسماعيؿ . ) 
 التدريس لدى معممي العمـو التجارية في ضوء النظرية االتصالية ، رسالة ماجستير ، جامعة طنطا .

تخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكالت في أثر اس .( 0272إسماعيؿ، جبلؿ ؛ صديؽ، محفوظ ) 
رسـ منحنيات الدواؿ عمى تحصيؿ طالب الرياضيات بجامعة تبوؾ، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ 

 .22-75، (22)7التدريس، 
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(. أثر استخداـ استراتيجية جالييف لمتخيؿ الموجو عمى تنمية بعض ميارات 0271إسماعيؿ، ناريماف جمعة. )
 الجمعية العممية: لمتربية المصرية المجمة .فكير التحميمي في العمـو لدى تبلميذ المرحمة اإلعداديةالت

  161 .- 772،  (0)02 العممية، لمتربية المصرية
(. أثر برنامج 0271بخيت، ماجدة ىاشـ، مقبوؿ، خديجة عبداهلل عمر محمد، و عبدالسيد، مناؿ أنور سيد. )

متعمـ القائـ عمى المشكمة فى تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير باستخداـ نموذج ويتمى ل
 لمطفولة التربية كمية - أسيوط جامعة والتربية: الطفولة في دراسات مجمة .االبتكارى لطفؿ الروضة باليمف

  268 .- 002، (5)المبكرة،
 .الرياض : دار الزىراء(. مقدمة في التربية الخاصة ، 0222بدر، إسماعيؿ إبراىيـ محمد . )

 نموذج باستخداـ الفيزياء تدريس أثر .(2015) .البطاينة، عبدالرحيـ عمي عبداهلل، و القادرى، سميماف أحمد
 وفي الفيزيائية المفاىيـ في األساسي التاسع الصؼ طمبة تحصيؿ في إلكترونياً  المدعـ البنائي لمتعمـ ويتمي

 منشورة(. جامعة آؿ البيت، المفرؽ. )رسالة ماجستير غير  نحوىا اتجاىاتيـ
 نموذج باستخداـ الفيزياء تدريس أثر.(2015) . البطاينة، عبدالرحيـ عمي عبداهلل، و القادرى، سميماف أحمد

 وفي الفيزيائية المفاىيـ في األساسي التاسع الصؼ طمبة تحصيؿ في إلكترونياً  المدعـ البنائي لمتعمـ ويتمي
 .ماجستير غير منشورة(. جامعة آؿ البيت، المفرؽ)رسالة  نحوىا اتجاىاتيـ

(. فاعمية نموذج ) ويتمي ( لمتعميـ المتمركز حوؿ المشكبلت في تنمية 0272بمجوف، كوثر بنت جميؿ سالـ. )
 وطرؽ المناىج في دراسات .ميارات التفكير الناقد لدى تمميذات المرحمة المتوسطة في مادة العمـو

 772،  (728) التدريس، وطرؽ لممناىج المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عيف جامعة التدريس:
-721. 

(. استراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء نموذج ويتمي البنائي لتنمية 0277البيطار، حمدي محمد محمد )
دارة االنتاج لطبلب الصؼ الثاني الثانوي  التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي في مقرر تخطيط وا 

 المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عيف جامعة التدريس: وطرؽ المناىج في دراسات .اعيالصن
 .722- 28،  710 التدريس، وطرؽ لممناىج

 في ويتمي إستراتيجية استخداـ أثر (2016) .الجماؿ، أسماء عز الديف صالح، و نجـ، خميس موسى خميس
رسالة ،  األردف في األساسي التاسع الصؼ طمبة لدى الرياضيات قمؽ وخفض الرياضي التفكير تنمية

 ماجستير. جامعة آؿ البيت، المفرؽ. 
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(. أثر استخداـ نموذج ويتمي البنائي المعدؿ في التحصيؿ الدراسي في مادة عمـ األحياء 0272جمعة، إبراىيـ )
 جامعة مجمة .ةلدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي العممي: دراسة شبو تجريبية في مدارس محافظة القنيطر 

  321 .-022،  (7 ) 57دمشؽ، جامعة والنفسية: التربوية لمعموـ دمشؽ
(. أثر استخداـ نموذج ويتمي في تنمية التحصيؿ وميارات عمميات العمـ األساسية 0225الجندي، أمنية السيد. )

 العممية: تربيةلم المصرية المجمة .والتفكير العممي لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو
 .52-7، (7)2 العممية، لمتربية المصرية الجمعية

( . تقويـ األداء التدريسي 0270الحازمي ، أسامة محمد ؛ صالح ، شعيب جماؿ ؛ خميفة ، ىشاـ أنور .) 
لطبلب كمية التربية بجامعة طيبة في ضوء معايير إعداد المعمـ ، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ، 

04(0 ) ،722-002. 
استراتيجيات تعميـ الطمبة ذوي االحتياجات  .( 0222).الحديدي ، منى ىجي ؛ الخطيب ، جماؿ محمد 

 دار الفكر   : الخاصة  ، عماف ، األردف
(. اثر استخراج نموذج ويتمى فى تنمية التحصيؿ الدراسى بمقرر 0271الحربى، فيصؿ بف غنيـ بف مناور. )

 الموارد وتنمية العممية لبلستشارات العربية المؤسسة التربية: عالـ .توسطةالرياضيات فى المرحمة الم
   59.-7،  (21)74البشرية

(. مدى استخداـ معممي رياضيات الصؼ السادس االبتدائي الستراتيجيات تنمية 7222الحربي، طبلؿ سعد. )
 - شمس عيف جامعة لتربية:ا كمية مجمة .التفكير التحميمي و عبلقتو بمستوى التحصيؿ العممي لطبلبيـ

  120 .- 42،  (0)02 التربية، كمية
 (. تطوير برنامج إعداد معمـ العموـ في العصر الرقمي وفقا إلطار تيباؾ0202حسانيف، بدرية محمد محمد. )

 TPACK Framework.24-7،  12 التربية، كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة.  
(. استراتيجية قائمة عمى نموذج "ويتمى" 0274الريس، إيماف محمد إبراىيـ. ) حسف، إبراىيـ محمد عبداهلل، و

 مجمة .لتنمية ميارات تحميؿ محتوى الرياضيات المدرسية واالتجاه نحو تعميـ الرياضيات لمطبلب المعمميف
  .22-52،  (72)07 الرياضيات، لتربويات المصرية الجمعية الرياضيات: تربويات

فى تنمية األداء  Tpack (. تأثير برنامج تدريبى قائـ عمى نموذج تيباؾ0274ـ عمر. )حسف، حناف عبدالسبل
 لمدراسات التربوية الجمعية مجمة .التدريسى لدى معممى الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسى

  .025-007،  725 االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية االجتماعية:
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 السنوي المؤتمر .(. واقع إعداد معمـ ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة األزىر0225حسف، ناجح محمد. )
 جامعة و التعميـ لتكنولوجيا المصرية الجمعية الخاصة: االحتياجات لذوي التعميـ تكنولوجيا - التاسع
 . 28 - 27القاىرة: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ و جامعة حمواف،  التربية، كمية - حمواف

 -  TPACK- (. أثر برنامج قائـ عمى منحي0272سف، نور صفاء، و العطوانى، زىور جبار راضى. )ح
 اإلنسانيات وعمـو واألدب الفنوف مجمة. البيداغوجي في تنمية ميارات التدريس لدى معممي التربية الفنية

  269 .-.088،  80 التربوية، لمعموـ اإلمارات كمية واالجتماع:
 المفاىيـ اكتساب في ويتمي نموذج استخداـ أثر .(2018) .د محمد، و نجـ، خميس موسى خميسحماد، محمو 

)رسالة ماجستير(. جامعة آؿ  األساسي العاشر الصؼ طمبة لدى اليندسة تعمـ نحو والدافعية اليندسية
 البيت، المفرؽ. 

المعدؿ في تنمية ميارة حؿ المشكبلت (. فعالية استخداـ نموذج ويتمي البنائي 0222حمادة، فايزة أحمد محمد. )
 كمية - أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة .والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

 .882- 828،  (7)07 التربية،
ستوى (. برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير التحميمي وأثره في تحسيف م0271حمود، سماح محمود إبراىيـ. )

 لمدراسات سمات دار المتخصصة: الدولية التربوية المجمة .الممارسة التأممية لدى المرشدة الطبلبية
  158 .- 785،  (4)2 واألبحاث،

( .البرامج التربوية لؤلفراد ذوي االحتياجات الخاصة ، دار المسيرة لمنشر 0222الحوامدة ، خولة أحمد يحيى .)
 ألردف.والتوزيع والطباعة ، عماف ، ا

(. خصائص ومواصفات معمـ التربية الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ 0271داود، سميماف حمودة محمد. )
 واألبحاث، لمدراسات رفاد مركز والنفسية: التربوية لمدراسات الدولية المجمة .ذوي االحتياجات الخاصة

7(7)  ،7 -58. 
(. أثر توظيؼ استراتيجية ويتمى فى تنمية 0278مد. )درويش، عطا حسف، شقورة، نياد حاتـ، و الشقرة، ميا مح

 مجمة .فى العمـو لدى طالبات الصؼ الثامف بغزة Timss بعض ميارات التفكير المتضمنة فى اختبارات
  .702،  00، الفمسطينية اإلنسانية والدراسات البحوث جمعية الفمسطينية: اإلنسانية والدراسات البحوث
155-  
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(. استخداـ بورتفوليو التدريس كأداة أصيمة لتوثيؽ نمو جدارات تدريس 0272حسف. ) الدغيدي، ىبو فتحي
 العممية: لمتربية المصرية المجمة .العموـ وأثره عمى االتجاه نحو البورتفوليو لدى معمـ العموـ قبؿ الخدمة

  206 .-  722،  (0)75 العممية، لمتربية المصرية الجمعية
(: برنامج مقترح لتعميـ التفكير التحميمي وفاعميتو في تنمية الفيـ القرائي والوعي 0222رجب ، ثناء عبد المنعـ )

 .25-82، (788)بعميات التفكير لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، 
كترونية بناء عمى (. نموذج مقترح لتصميـ منيج إلكتروني وبيئة بنائية إل0222رزؽ، حناف بنت عبداهلل احمد. )

نموذج التعمـ القائـ عمى المشكمة )نموذج ويتمي ( لتدريس موضوعات الرياضيات في التعميـ 
 المستقبؿ: وآفاؽ الحاضر تحديات بيف اإللكتروني التعميـ تكنولوجيا عشر: الثاني العممي المؤتمر .العاـ

ة لتكنولوجيا التعميـ وكمية البنات ، جامعة القاىرة: الجمعية المصري التعميـ، لتكنولوجيا المصرية الجمعية
 . 780 - 707عيف شمس، 

(. استخداـ إستراتيجيات التقييـ مف أجؿ التعمـ فى تحسيف التفكير 0278رزؽ، فاطمة مصطفى محمد. )
 التربية في عربية دراسات .التحميمى والتواصؿ العممى فى العموـ لدى تبلميذ الصؼ السادس اإلبتدائى

  .720-787،  22 العرب، التربوييف رابطة :النفس وعمـ
أثر توظيؼ نموذجي ويتمي وبايبي في تنمية ميارات حؿ المسألة ( . 0272رمضاف ، إبراىيـ رمضاف ) 

 الكيميائية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة، ، رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية ، غزة.
استراتيجية قبعات التفكير الست و النمو العقمي في تحصيؿ (. التفاعؿ بيف 0278رمضاف، حياة عمي محمد. )

المفاىيـ الفيزيائية و تنمية ميارات التفكير التحميمي و اتخاذ القرار لدى طبلب الصؼ األوؿ 
 .  56-75،  (8)81،العرب التربوييف رابطة النفس: وعمـ التربية في عربية دراسات. الثانوي

(. اتجاىات معممي الصؼ نحو دمج التبلميذ 0272و جوارنو، يوسؼ صالح )الرواشدة، عبلء زىير عبدالجواد، 
 سعود بف محمد اإلماـ جامعة االجتماعية: مجمة .ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوؼ االربع االولى

 .27- 80،  5 االجتماعية، والخدمة االجتماع لعمـ السعودية الجمعية - اإلسبلمية
 التعميمية الوسائؿ إنتاج مبحث في برمجية تصميـ (2015) .الدة، ناصر أحمدالزبوف، سميماف عودة، و الخو 

 جامعة طالبات لدي والتحصيؿ التحميمي التفكير ميارات تحسيف في أثرىا وقياس التفكير خرائط وفؽ
 . )رسالة دكتوراه(. جامعة العمـو اإلسبلمية العالمية، عماف الحاسوبية كفاياتيف ضوء في التطبيقية البمقاء

العبلجية( ، القاىرة :  –التشخيصية  –( . صعوبات التعمـ ) األسس النظرية 7224الزيات ، فتحي مصطفى  )
 دار النشر لمجامعات.
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 ( . ميارات التدريس رؤية في تنفيذ الدرس ، القاىرة : عالـ الكتب. 0227زيتوف ، حسف حسيف  ) 
 .عالـ الكتب،: مف منظور النظرية البنائية، القاىرةالتعمـ والتدريس (. 0225)زيتوف، حسف وزيتوف، كماؿ. 

ائسكندرية، دار الشروؽ النشر  .( . النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو0221زيتوف، عايش محمود، ) 
 .والتوزيع، عماف، األردف 

اعمية التدريس القائـ عمى أنموذج ويتمي في تحصيؿ التمميذات وتنمية التفكير ف(. 0272)  زينب عبدالسادة عواد
 Journal of Education for Pureالرياضيات ، العممي والتواصؿ الرياضي لدييف في مادة 

Science ،2(0  ، )185-211 
 المينية الكفايات(. 0272).السعدى، سعيد بف صالح بف راشد، حمداف، أحمد حسف، و الحيمواني، ياسر عبداهلل

 ) الخاصة االحتياجات ذوى األطفاؿ مجمس لمعايير وفقاً  تعمـال صعوبات ذوى الطمبة معممى لدى
 ) GEC Children Exceptional for Council رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السمطاف(

 قابوس، مسقط. 
(. فاعمية مواقؼ تعميمية مقترحة في ضوء نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي 0272سبلـ، نجبلء عبدالصمد مراد. )

المعمميف تخصص التصميـ  -عض أساليب القياس والتقويـ ومفيوـ الذات االكاديمي لدى الطبلب لتنمية ب
،  (5)07التربية كمية - حمواف جامعة واجتماعية: تربوية دراسات. والزخرفة بكمية التربية ػ جامعة حمواف

782 . 210-  
 .دار اليػازوري :عمػاف، االردف( . أساليب تدريس العمـو والرياضػيات،  0225سبلمة، عبد الحافظ. ) 

(. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى 0224سويداف، أمؿ عبدالفتاح أحمد، و عبدالعاؿ، مناؿ عبدالعاؿ مبارز. )
تجاىاتيـ نحوىا  تكنولوجيا .إستخداـ التكنولوجيا الرقمية لتنمية ميارات معممي ذوي اإلحتياجات الخاصة وا 

 .005 -1.714 التربية، لتكنولوجيا العربية يةالجمع وبحوث: دراسات - التربية
(. أثر اختبلؼ كثافة العناصر فى اإلنفوجرافيؾ التفاعمى عمى التحصيؿ والتفكير 0271السيد، سحر محمد. )

 مجاالت في البحوث مجمة .فى مقرر الحاسب اآللى لدى طبلب التربية الفنية يميالتحميمى والرضا التعم
  .084- 748،  70 النوعية، التربية كمية - لمنياا جامعة النوعية: التربية

(. استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية القائمة عمى نموذج التنظيـ الذاتى 0272السيد، سوزاف محمد حسف. )
لتنمية بعض ميارات التفكير التحميمى والحس العممى فى مادة العموـ لدى تبلميذ المرحمة 

 . -  822459،  24 التربية، كمية - سوىاج جامعة :التربوية المجمة. اإلعدادية

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A7.%D9%85.%D8%AF%20.%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A7.%D9%85.%D8%AF%20.%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/187/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/187/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/187/issues
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(. أبعاد اإلدارة الصفية وممارستيا لدى معممي 0272السيد، محمد سيد محمد، و عمي، عزه أحمد صادؽ. )
 العرب، التربوييف رابطة النفس: وعمـ التربية في عربية دراسات .الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة

(22)  ،851-822.  
(. استخداـ استراتيجية "ويتمي" لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة لتنمية التفكير 0272د شوقى ممقى. )سيفيف، عما

التأممي والقدرة عمى حؿ المعادالت و المتباينات الجبرية واالتجاه نحوىا لدى تبلميذ المرحمة 
 130 .- 48،  (7)74 الرياضيات، لتربويات المصرية الجمعية الرياضيات: تربويات مجمة. اإلعدادية

( . معايير معمـ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ، مؤتمر مركز رعاية 0228الشربيني ، أحبلـ حسف . )
 وتنمية الطفولة ، جامعة المنصورة.

(. تقويـ منياج الرياضيات الحالي لتعميـ الصـ مف وجية نظر المعمميف في 0222لشقرة، ميا محمد حسف. )ا
 كمية - شمس عيف جامعة التدريس: وطرؽ المناىج في دراسات. اضي الكتابيضوء ميارات التواصؿ الري

  151 .-700،  (775 ) التدريس، وطرؽ لممناىج المصرية الجمعية - التربية
(. فاعمية نموذج ويتمي في التحصيؿ وتنمية الميارات البرمجية لدى 0272الشمراني، سمـو بف عبداهلل الحسف. )

 ،السممي اهلل عطية بف ابراىيـ واإلنسانية: والمغوية الشرعية لمدراسات مسالؾ .يطبلب الصؼ األوؿ الثانو 
(2)  ،745 -. 225  

(. أثر استراتيجيتي المحطات العممية و ويتمي 0272الشمري، ثاني حسيف خاجي، و رشيد، محمد عبدالكريـ. )
 في عربية دراسات .نحوىافي تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع األدبي بمادة الرياضيات وتنمية اتجاىاتيـ 

  376 .- 522،  (10) ،العرب التربوييف رابطة النفس: وعمـ التربية
(. تأثير برنامج قائـ عمى التدريب التشاركي في تنمية الجدارات 0271الشمري، فيد بف فرحاف بف سويمـ. )

 التربية، كمية - الشيخ فرك جامعة التربية: كمية مجمة .التدريسية لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة الثانوية
71(2)  ،727 -724.  

(. أثر استخداـ نموذج ويتمي في تدريس وحدة مف مقرر الرياضيات 0272الشيراني، محمد بف برجس مشعؿ. )
 والمعرفة: القراءة مجمة .عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحوىا لدى طبلب الصؼ السادس االبتدائي

 .000- 728، ( 725 ) والمعرفة، لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عيف جامعة
( . تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية 0271الشيخ ، مصطفى محمد. )

 .42-7( ، 8)02في ضوء معايير الجودة ، المجمة المصرية لمتربية العممية ، 
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بنستخدـ تقنية االنفوجرافيؾ عمى  TPACK قائـ عمى نموذج تيباؾ (. أثر برنامج0272صبري، رشا السيد. )
تنمية ميارة إنتاجو والتحصيؿ المعرفي لدى معممات رياضيات المرحمة المتوسطة وميارات التفكير 

 المصرية الجمعية الرياضيات: تربويات مجمة .التوليدي البصري والتواصؿ الرياضي لدى طالباتيف
 .028- 714،  (2)00 الرياضيات، لتربويات

(. تكنولوجيا التعميـ الحديثة ودورىا في تعميـ ذوي االحتياجات 0271صبطى، عبيدة أحمد، و فبلؾ، فريدة. )
الخاصة: دراسة ميدانية عمى عينة مف معممي مدرستي المعاقيف سمعيا والمعاقيف بصريا بمدينة 

 .771- 727،  (81) بسكرة، خيضر محمد جامعة االنسانية: العموـ مجمة. بسكرة
(. أثر برنامج تدريبي مكثؼ لميارات التفكير التحميمي في الوعي بالعمميات 0222عامر، أيمف محمد فتحي. )

 لمدراسات المصرية الجمعية النفسية: لمدراسات المصرية المجمة .المعرفية لدي خريجي الجامعات المصرية
  212 .- 717،  (2)72 النفسية،

(. فعالية استخداـ نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي في تنمية التحصيؿ والتفكير 0222) عبدالحكيـ، شيريف صبلح.
 الجمعية الرياضيات: تربويات مجمة .الرياضي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة الرياضيات

 .714 -704، (4) الرياضيات، لتربويات المصرية
االحتياجات الخاصة بالمممكة العربية السعودية (. مدى وعي معممي ذوي 0224عبدالحميد، محمد زيداف. )

 والتربوية: النفسية البحوث مجمة .بتوظيؼ مستحدثات تكنولوجيا التعميـ و اتجاىاتيـ نحو إستخداميا
 .025- 728،  (5)05 التربية، كمية ، المنوفية جامعة

لمتعمـ البنائي ومكارثي لدورة (. أثر التدريس بنموذجي ويتمى 0272عبدالسبلـ، مندور عبدالسبلـ فتح اهلل. )
في تنمية االستيعاب المفاىيمي والدافعية نحو تعمـ مادة الفيزياء لطبلب الصؼ  (4MAT) التعمـ الطبيعية

 لمتربية المصرية الجمعية العممية: لمتربية المصرية المجمة .األوؿ الثانوي بالمممكة العربية السعودية
  104 .- 21،  (5)74العممية

ادى  -نيدىاـ  -(. أثر استخداـ نماذج التدريس البنائى )ويتمى 0202ـ، مندور عبدالسبلـ فتح اهلل. )عبدالسبل
وشاير( فى تنمية ميارات التفكير التوليدى وتصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الفيزيائية لدى 

 العممية، لمتربية المصرية يةالجمع العممية: لمتربية المصرية المجمة .طبلب الصؼ األوؿ الثانوى بالقصيـ
05(7)  ،755 -.163  
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(. حقيبة تعميمية مقترحة لتنمية ميارات ضبط وتوصيؿ التعميـ لذوى 0278عبدالعاؿ، رجاء محمد عبدالجميؿ. )
االحتياجات الخاصة واالتجاه نحو التدريس ليـ بمدارس العادييف لدى معممى الدراسات اإلجتماعية ) 

  42 .- 71،  (22) ،العرب التربوييف رابطة النفس: وعمـ التربية في عربية ساتدرا. الطالب المعمـ (
(. برنامج تنمية مينية مقترح لمعممي الكيمياء والفيزياء بمدارس التعميـ 0272عبدالفتاح، سالي كماؿ إبراىيـ. )

التدريس  لتنمية معارفيـ التدريسية وميارات TPACK الثانوي الفني الصناعي في ضوء أبعاد نموذج
 المصرية الجمعية العممية: لمتربية المصرية المجمة .اإلبداعي لدييـ وميارات اإلبداع الجاد لدى طبلبيـ

  .88-7،  (72)00 العممية، لمتربية
(. فاعمية مقرر العموـ المتكاممة اإللكتروني في تنمية ميارات التفكير التحميمي 0274عبدالفتاح، شريف شحاتو. )

 التربية، كمية - أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة .التعمـ اإللكتروني لدى طبلب كمية التربيةواإلتجاه نحو 
58(2)  ،7 -52. 

(. درجة استخداـ المعممات لبلنفوجرافيؾ في تنمية التفكير التحميمي 0274العتيبى، نادية بنت طمؽ بف صالح. )
 مركز - التربية كمية - شمس عيف جامعة عي:الجام التعميـ في دراسات .لدى طمبة المرحمة االبتدائية

 .020- 071،  (87) الجامعي، التعميـ تطوير
( . فاعمية برنامج تدربي في العمـ النشط لتنمية جدارات التدريس لدي 0275عثماف، نيرميف محمد محمد. ) 

 عة طنطا.معممي العمـو التجارية في ضوء نماذج ضبط الجودة، رسالة دكتوراه، كمية التربية ، جام
(. اتجاىات مديري و معممي مدارس ذوي االحتياجات الخاصة و مدارس التعميـ 0270العجمي، حمد بميو. )

 مجمس - الكويت جامعة التربوية: المجمة .العاـ نحو الدمج التربوي لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة
 .22- 81،  (722)01 العممي، النشر

دار  :( . تصميـ التدريس بيف النظرية والتطبيؽ،.عماف0277حمد فؤاد. ) العدواف، زيد سميماف والحوامدة، م
 المسيرة لمنشر والتوزيع
(. رؤية مستقبمية لكفايات و أدوار المعمـ العادي في برامج دمج ذوي 0270عرفة، عبدالباقي محمد. )

 كمية - األزىر عةجام التربية: مجمة .االحتياجات الخاصة مع العادييف في المممكة العربية السعودية
 .581- 522،  (0)781 التربية،

(. االحتراؽ النفسي لدى معممي المدارس الحكومية التي تقوـ بالدمج بيف 0272عطير، ربيع شفيؽ لطفي. )
 والبحوث لمدراسات عجماف مجمة .الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والطمبة العادييف في محافظة طولكـر

، 72(0)  ،072 -051. 
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 في ويتمي استراتيجية استخداـ أثر .(2019) .ومي، أميرة محمد عبدالكريـ، و نجـ، خميس موسى خميسالعمك
 الخامس الصؼ طمبة لدى الرياضية المسألة حؿ عمى القدرة تنمية وفي اإلحصائية المفاىيـ اكتساب
  .)رسالة ماجستير(. جامعة آؿ البيت، المفرؽ األساسي

(. برنامج لتمبية احتياجات معممي الرياضيات لمتدريس لذوي االحتياجات 0272عمي، ميرفت محمود محمد. )
 - الكويت جامعة التربوية: المجمة .التربوية الخاصة وتنمية اتجاىاتيـ نحو دمجيـ في المدارس العادية

 230 .- 741،  (757)55 العممي، النشر مجمس
 " تقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي(. تطوير المعرفة ال0272العمري، خيرية بنت عمي بف صالح. )

TPACK" دار المتخصصة: الدولية التربوية المجمة .لدى معممات العموـ بمدينة الرياض: تصور مقترح 
 .771- 725،  (7)4 واألبحاث، لمدراسات سمات

رات توليد (. فعالية نموذج ويتمي في تنمية التحصيؿ و ميا0270العمودي، ىالة سعيد أحمد باقادر. )
 لمتربية المصرية المجمة .المعمومات في الكيمياء و الدافع لبلنجاز لدى طالبات الصؼ الثالث الثانوي

 .020- 072،  (7)72 العممية، لمتربية المصرية الجمعية العممية:
 "TPACK" (. تصميـ نموذج قائـ عمى إطار0274العنزى، مناؿ بنت محمد، و الشدادى، ىدى بنت عبداهلل. )

يمي" لدمج التكنولوجيا في التعميـ العاـ  الدولية التربوية المجمة .ونموذج التصميـ التعميمي "جيرالؾ وا 
 .724- 22،  (72)1 واألبحاث، لمدراسات سمات دار المتخصصة:

(. أثر استخداـ أنموذج ويتمي في تحصيؿ تبلميذ المرحمة اإلبتدائية في مادة 0274عودة، نعيـ منخي. )
  36 .- 77،  (70)5العممي لمنشر األطروحة دار اإلنسانية: لمعموـ األطروحة مجمة. الرياضيات

(.فعالية تدريس العموـ بنستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في  0222الغناـ، محرز عبده يوسؼ ) 
مجمة دي. التحصيؿ وتنمية كؿ مف التفكير االستداللي والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدا

 .54-7(، 22)72، جامعة بنيا، كمية التربية ببنيا
لمتعمـ ذي معنى  TPACK (. نموذج تقييـ لتقييـ أنشطة الدرس لممعمميف طبقا0272الفار، إبراىيـ عبدالوكيؿ. )

- 7،  (5)25 التربية، كمية - طنطا جامعة التربية: كمية مجمة. مع تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت
52.  

(. تطوير برامج التنمية المينية لمعممي العموـ التجارية في ضوء أبعاد 0271، فاتف عبدالمجيد السعودي. )فوده
 التربية مجاالت في عربية بحوث مجمة .TPACK نموذج المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا وأصوؿ التدريس

 .21- 82،  (2) العرب، التربوييف رابطة النوعية:
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 .دار الفكر: ميـ التفكير لجميع األطفاؿ، عما ف، األردف،تع(.0221)قطامي، يوسؼ
(. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى 0274الكنعانى، عبدالواحد محمود محمد مكى، و عيسى، ميند موسى. )

تنويع التدريس لمطمبة المطبقيف في ثقافتيـ التدريسية والتحصيؿ الدراسي والتفكير التحميمي الرياضي 
،  (5)85 اإلنسانية، لمعموـ التربية كمية - البصرة جامعة اإلنسانية: لمعمـو البصرة حاثأب مجمة. لطمبتيـ
044 . 331-  

(. برنامج مقترح لتنمية كفايات اكتشاؼ ذوى االحتياجات الخاصة 0278محمد، حناف إبراىيـ الدسوقى. )
 االجتماعية: لمدراسات تربويةال الجمعية مجمة .القابميف لمتعمـ والتدريس ليـ لدى الطالب معمـ التاريخ

 .14- 87،  (25) االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية
(. فاعمية برنامج قائـ عمى التنمية المستدامة لتنمية الجدارات 0272محمد، ىانی أبو النضر عبدالستار. )

-7222،  (22) ،يةالترب كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة. التدريسية لدى معممی العمـو الزراعية
7777.  

لتنمية  "TPACK (. تصور مقترح لبرنامج تدريبي في ضوء نموذج "تيباؾ0274محمد، ىناء عبدالحميد. )
 أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة .كفاءاتو وميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي عمـ النفس قبؿ الخدمة

  .202-842،  (1)58 التربية، كمية -
التدريسية واالتجاه نحو التدريب أثناء الخدمة  ت(. برنامج تدريبي لتنمية الجدرا0274حمد. )محمود، حمدي أ

 مجمة .لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسي في ضوء احتياجاتيـ التدريبية / المينية
 .51- 52،  (77) العرب، التربوييف رابطة النوعية: التربية مجاالت في عربية بحوث

(. برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير التحميمي وأثره في تحسيف مستوى 0271محمود، سماح محمود إبراىيـ. )
 لمدراسات سمات دار المتخصصة: الدولية التربوية المجمة .الممارسة التأممية لدى المرشدة الطبلبية

 .724- 785،  (4)2 واألبحاث،
مية إستخداـ نموذج ويتمى لمتعمـ البنائى فى تنمية االستدالؿ التناسبى ( . فاعي0228مرساؿ، إكرامى محمد ) 

 لدى تبلميذ الصؼ الخامس اإلبتدائى، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة األسكندرية .
(. واقع الميارات التدريسية لدى معممي الرياضيات لذوى اإلحتياجات 0272مصطفى، أمؿ محمد محمد أميف. )

 الرياضيات: تربويات مجمة .يا وبصريا في ضوء ثقافة الجودة بمدارس محافظة المنياالخاصة سمع
  .84-2،  (0)00 ،الرياضيات لتربويات المصرية الجمعية
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، حسيف جدوع، و مجيوؿ، ىديؿ فيد. ) (. فاعميػة نموذج ويتمي في التحصيؿ وتنمية الذكاء 0274مظمـو
 التربوية: والعموـ اآلداب في القادسية مجمة .في مادة التاريخالوجداني لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط 

  428 .- 528،  (0)74 التربية، كمية - القادسية جامعة
( . أساليب التفكير وعبلقتيا بحؿ المشكبلت دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ 0221منصور ، غساف )

 (. 7)05جامعة دمش ،  الصؼ  السادس األساسي في مدارس مدينة دمش الرسمية ، مجمة
(. إعداد وتقويـ أداء معممي ذوي االحتياجات الخاصة في الواليات المتحدة 0272الميدي، سوزاف محمد. )

مكانية اإلفادة منيا في مصر  في والتقدـ التعميـ والعشريف: الثالث السنوي العممي المؤتمر .األمريكية وا 
 كمية - شمس عيف جامعة و التعميمية واإلدارة المقارنة ةلمتربي المصرية الجمعية الشمالية: أمريكا دوؿ

كمية التربية،  -القاىرة: الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية وجامعة عيف شمس  التربية،
005 - 082 . 

جتمعة الممؾ  (. المعمـ متطمبات التنمية وتحديات المستقبؿ ،0272المؤتمر األوؿ لمجمعية السعودية لممعمـ . ) 
 خالد ، أبيا .

( . إعداد وتدريب المعمـ في ضوء متطبلت التنمية 0271المؤتمر الدولي الخامس إلعداد وتدريب المعمـ .) 
 ومستجدات العصر ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى .

ت مجتمع المعرفة ( . استراتيجيات تمكيف المعمميف والمتعمميف مف جدارا0272المؤتمر العممي السابع عشر . ) 
 ، كمية التربية ، جامعة حمواف .

( . معًا نستطيع تطوير التعميـ ، منظمة 0272مؤتمر الممتقى العربي األفريقي األوؿ لمتربية الخاصة . )
UNART  . الدولية 

 –( . معايير معمـ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة 0271موسى ، يمينية ؛ زعموش ، نادية بو ضيؼ . )
 ( .57ة ميدانية لدى عينة مف معممي التربية الخاصة ، مجمة العمـو اإلنسانية واإلجتماعية ،) دراس

 عمى قائـ برنامج فاعمية .(2016) .ناجي، انتصار محمود محمد، و عسقوؿ، محمد عبدالفتاح عبدالوىاب
 ألقصىا جامعة طالبات لدى التكنولوجيا في التفكير ميارات لتنمية البيداغوجي TPACK منحى
 غزة.  ،)رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسبلمية  بغزة

(. فاعمية استخداـ التكامؿ بيف الخرائط الذىنية اليدوية وااللكترونية 0271ىانى، مرفت حامد محمد. )
لتنمية التحصيؿ فى العمـو وميارات التفكير التحميمى والدافعية لدى التبلميذ مضطربى االنتباه 
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 لمتربية المصرية الجمعية العممية: لمتربية المصرية المجمة .مة اإلبتدائيةمفرطى النشاط بالمرح
  259 .- 721،  (4)02العممية
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A proposed program based on the interaction between the 

"TPACK" framework and the Wheatley model in 

developing analytical thinking and the teaching 

competencies of mathematics 

teachers with special needs 
Abstract: 
       The current research aimed at developing the analytical thinking skills and 

teaching competencies of mathematics teachers for people with special needs using 

an existing training program. A suggested model of interaction between the 

"TPACK" framework and the Wheatley model. To achieve this, the researcher 

used the experimental method. Semi-experimental design. Based on one group, pre 

and post measurement, and the research sample was chosen from mathematics 

teachers in elementary schools to which the inclusion system was applied as an 

experimental group in the second semester 2019/2020. The research used three 

measuring tools: the analytical thinking test, the cognitive aspects test of teaching 

aptitude, and the note card of the practical aspects of teaching aptitude. One of the 

most important results of the research is the effectiveness of the proposed program 

in developing analytical thinking skills and teaching competencies in their 

cognitive and practical aspects among the teachers of the experimental group, and 

in light of these results the researcher recommended that the proposed training 

program be included within the training programs for mathematics teachers as a 

method for the professional development of mathematics teachers for people with 

special needs during service, as well as The research presented a set of suggestions 

for future studies. 

Key words: TEPACK framework - Wheatley model - Analytical thinking - 

Teaching competencies - Special needs teachers. 


