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Abstract: 
The study aimed to reveal the degree of employment of the mathematics laboratory and its relationship to the 

development of geometric proof skills among secondary school students. Revealing the degree of employing the 

mathematics laboratory from their point of view, and a list of the geometric proof skills required for secondary school 

students was prepared, and in the light of that, the second tool for the study was built, which is a questionnaire to 

measure the geometric proof skills for secondary school students. The secondary stage in the city of Jubail, and the 

research sample consisted of (12) mathematics female teachers for the secondary stage and (58) female students, who 

were classified into two groups. The point of view of female secondary school teachers in Jubail was average, and the 

results also showed that there were statistically significant differences At the level of (0.01) between the mean scores 

of the students of the first group and the scores of the students of the second group in the skill of deducing relationships 

and the skill of evaluating proof in favor of the first group that is taught using the mathematics laboratory. 

Keywords: Mathematics Lab, Geometric Proof, Secondary School Students, Teaching Mathematics, Geometric Proof 

Skills.. 
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 :الملخص
ولإلجابة عن  .دسي لدى طالبات المرحلة الثانويةوعالقته بتنمية مهارات البرهان الهن ،توظيف معمل الرياضيات درجةهدفت الدراسة إلى الكشف عن 

 تبانة مقدمة لمعلماتاس األولى :على أداتينتجريبي في جمع البيانات، واشتملت أدوات البحث ال هشبالوصفي و  منهجي البحث:أسئلة البحث تم استخدام 
دسي الالزمة البرهان الهن قائمة بمهاراتتم إعداد و  ،توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظرهن درجةالكشف عن إلى مرحلة الثانوية تهدف لل الرياضيات

ثانوية، وتم اختيار لطالبات المرحلة ال  لقياس مهارات البرهان الهندسي استبانةاألداة الثانية للدراسة، وهي  وعلى ضوئها بنيت ،لطالبات المرحلة الثانوية
( معلمة 12وتكونت عينة البحث من ) ،عينة عشوائية طبقية ممثلة من مجتمع البحث الذي يشمل معلمات وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الجبيل

 ،اتهن توظف معمل الرياضيات في التدريسكانت معلمالمجموعة األولى  :إلى مجموعتين تصنيفهن( طالبة تم 58و) ،رياضيات للمرحلة الثانوية
توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بمدينة  درجة، وأظهرت النتائج  أن لم توظف معهن المعلمة المعملوالمجموعة الثانية 

المجموعة  طالبات درجات يبين متوسط ،(0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أنه  وأظهرت النتائج أيًضا متوسطة، كانتالجبيل 
لصالح المجموعة األولى التي تدرس باستخدام معمل ومهارة تقويم البرهان  ،المجموعة الثانية في مهارة استنتاج العالقات طالبات درجاتو  ،األولى

 الرياضيات.
 .مهارات البرهان الهندسي ،تدريس الرياضيات ،المرحلة الثانوية طالبات ،البرهان الهندسي ،معمل الرياضيات الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
، ومع في كافة المجاالت اكبيرً  اعلمي   انشهد في عصرنا الحالي تقدمً 

 ،حيث تعددت وتنوعت أشكالها ،تطور التكنولوجيا توسعت المعرفة
نسان بحاجة إلى أن اإلوأصبح من السهل الحصول عليها، ولم يعد 

نه وأ ،يؤكد على أن من أبرز سمات هذا العصر هي التسارع العلمي
، لذا اموسً وملا ا حقيقي  فقد أصبح ذلك واقعً  ،عصر التقنية والمعلومات

فإن الطريقة األمثل لمواكبة هذا التطور العلمي هي التربية ومناهجها، 
 وأن ،مناهجهم تطويرعلى المختصين في هذا المجال  وجب  لذلك 

يبحثوا عن الوسائل واألساليب والطرق الجديدة التي تثير في الطالب 
بحيث  ،وتنمي لديه مهارات التفكير العليا ،الدافع الدراسي والتحصيل

في تنمية  هويدرك أهمية العلم ودور  ،يساير االنفجار المعلوماتي المتزايد
 .هشخصيته وتقدم مجتمع

التقدم  ل فيعدور كبير وفا -كأحد ميادين المعرفة–رياضيات لا ولعلم
العلمي ألي حضارة على مر العصور، حيث يعتمد تقدم معظم العلوم 

نفجار التكنولوجي خاصة في عصر اال ،األخرى على الرياضيات
الرياضيات  كما تعد .(4)المعقد الذي أصبح لغة العصر الذي نعيش فيه

فكر  من اا رئيسً جديرة باالهتمام كونها تمثل جزءً ملكة العلوم وهي 
عظم حظيت بثقة ممن هنا، فقد و  ،من ثقافتنا اوتشكل جانبً  ،العصر

من تعد الرياضيات أن  (18)ويرى  .(49)لدقتها وصرامتها همويقينالعلماء 
ا من لما له ؛يجب اكتساب مفاهيمها ومهاراتها التي المواد األساسية

 الزامً  لذلك أصبح؛ تنمية مهارات التفكير المختلفة علىأهمية وقدرة 
 ؛متعلمللمستوى المسؤولية  تعمل على رفععلى التربية والتعليم أن 

 على اوقادرً  انتجً ا وم مفكرً ويخلق جياًل  ،أفضل اا رياضي  ليحقق تعليمً 
 ،(9)؛ وهذا ما اتفقت عليه دراسةمواجهة متطلبات المستقبل بكفاءة

 إحدى بوصفهالما للرياضيات من أهمية  ؛(12)ودراسة ،(19)دراسةو 
في  اا مهم  عد عنصرً تكما  ،الدعامات األساسية في المناهج الدراسية

كما أن الفرد يحتاجها التخاذ القرارات المتعلقة بأمور  ،إعداد الفرد للحياة
 حياته.

 مشكلة الدراسة:
أولت المملكة  فقد ،لهذه األهمية التي يشغلها تعليم الرياضيات مواكبةً 
المقام  مع توجيه اا واضحً لسعودية تعليم الرياضيات اهتمامً العربية ا

( هـ22/10/1427) تاريخ(، ب و 7544م/)السامي الكريم رقم 
بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ (، م13/10/2016)الموافق 

جهود ب وقامت، وأساليب تدريسها مشروع تطوير مناهج الرياضيات
من خالل اإلعداد لمشروع يعنى بتطوير  ؛هذا القرار تنفيذكبيرة في 

مناهج الرياضيات بمشاركة شركات عالمية متخصصة ذات خبرة 
 التعليم. طويلة في
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 هي: ،محاور ةأن مشروع تطوير الرياضيات يشمل ثالث (13)وأوضح
بناء مناهج مطورة في الرياضيات وفق معايير عالمية، والتطوير 
المهني لمسؤولي الوزارات والمعلمين، وكذلك دعم عمليات التعليم 

وتناول اإلجراءات التي تمت لضمان جودة تطوير المواد  ،والتعلم
 التعليمية.

المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات  ذا وقد أصدره
 National Council of Teachers of)المتحدة األمريكية

Mathematics) (NCTM) ( وثيقة مبادئ ومعايير 2000عام )
خمسة  ،حتوي على ستة مبادئ وعشرة معاييرت ،للرياضيات المدرسية

وحدد من خاللها ما يتوقع من  واألخرى للعمليات، ،معايير للمحتوى 
من الرياضيات في المراحل الدراسية المختلفة، إذ كانت  هتعلم الطلبة

ن رهان معياريالبوكان حل المشكلة و  ،الهندسة أحد معايير المحتوى 
 الرياضيات أهداف تعلمأهم من  بأن  مما يؤكد  ؛من معايير العمليات

 ؛يهارات البرهان الهندسمو  ،األساسية تنمية  القدرة على حل المشكالت
لمساعدتهم على التكيف ومواجهة ما يمكن أن يعترضهم من مشكالت 

 . (4()30)في الحياة المتغيرة والمتسارعة

 ،هاوتعلماالتجاهات الحديثة المعاصرة في تعليم الرياضيات  منو 
عليم ساسية لتاألمتطلبات من ال تعد  معايير العمليات التي  تحقيق

إلى ضرورة  (28)ودراسة، (26)ودراسة، (9)وجهت دراسةحيث الرياضيات، 
ودراسة كيفية تحقيقها في  ،دراسة المعايير العالمية للرياضيات

 في األساسأن المراحل التعليمية تستهدف  (38)و ،(56)ويؤكد .مناهجها
هو نوع و خاصة التفكير المنطقي،  ،تهاوتنميإكساب مهارات التفكير 

 ات من المواد الدراسية المناسبة لتنميةالرياضي التفكير الذي تعد
واحتوائها على مهارات البرهان  ،لطبيعتها الخاصة ا؛ نظرً همهارات

رغم التقدم الكبير على ال أنه (44)ذكر، كما الرياضي بمستوياته المختلفة
المختصون في مجال تطوير مناهج الرياضيات، إال  هالذي وصل إلي

تيار اجه المعلمين، كاخالصعوبات التي تو يزال هناك العديد من  أنه ال
ستراتيجيات المناسبة لتعلم المهارات الرياضية والهندسية، الطرق واإل

جمة وعدم القدرة على تر  ،في تلك المهارات الطلبةوانخفاض مستويات 
هذه المهارات واالستفادة منها في الحياة العلمية، وهذا ما يتنافى مع 

 ياضيات.األهداف الرئيسة لتعلم الر 
 لت وماقد شغ ،لتدريس المناسبة للمواد الدراسيةإن البحث في طرائق ا
ارب ما أثبتت التجربين والتربويين خاصة بعدزالت تشغل بال الم

د مناسبة لمثل هذا العصر واألبحاث أن الطريقة التقليدية لم تع
، والرياضيات  كباقي المواد الدراسية لها طرائق تدريس مناسبة المتطور

ي"، والتحليل الرياض ،الجبرو  ،الهندسةو  ،"الحساب ة:ألفرعها األربعو 
ل ب ،دون اآلخر اأو موضوعً  ،ن اآلخردو  اطرائق متنوعة تناسب فرعً 

اصة في خأصبحت بعض تلك الطرق من ضروريات الثقافة الرياضية 
القدرة على التفكير  تنمية األفراد على تساعدوالتي  ،هذا العصر

ناقشات وتقديم م ،وجمع البيانات ،بصياغة الفروض الرياضي المتمثل 
 .(2()5)تؤيد االستنتاج الذي تم التوصل إليه

أن تنمية مهارات التفكير ب( 33)أكدت دراسة ،على ما سبق وتأسيًسا
احل ع المر لتعليم الرياضيات في جمي اا رئيسً هدفً  ُتعد   بأنواعها المختلفة

 ،والبرامج ،المعامللى توظيف إالتعليمية، ويسعى التربويون 
 لتنمية التفكير لدى المتعلمين. ؛ستراتيجياتواإل

 تعلم يف العليا التفكيرمستويات البرهان الرياضي أحد مظاهر  ويعد  
يختص  التفكير المنطقي الذينماط أنمط من  فهو ،(21)الرياضيات

هو سلسلة و  ،وحل المشكالت الهندسية ،بإثبات صحة النظريات والنتائج
 علم. يقوم بها المت الية واإلجراءات المتتابعة منطقي  من األنشطة العق

 ،هاوأشكالأن القدرة على البرهان تعتمد على أنماط المعرفة  (30)ويرى 
التي يوظفها المتعلم في مواقف تؤدي إلى استنتاج عالقات جديدة 

حقق من يستطيع أن يت ،تساعد على وصول المتعلم إلى براهين منطقية
رهان ارات البوقد أجريت دراسات عديدة اهتمت بتنمية مههذا  صحتها.

ودراسة  ،(54)راسةود ،(29)ودراسة ،(25)ودراسة ،(37)الهندسي منها دراسة
(51). 

ون ن معلمي الرياضيات للصفوف العليا أ( 21)وقد ذكر  هم ام ادورً  ُيؤد 
معرفة  لىإيحتاجون  حيث ؛تفكيرهمور يفي مساعدة الطلبة على تط

 ،صعوبة في دراسة الهندسة ه منيجدون والتغلب على ماالبرهان، 
 التدريس.  يف ةالمتبع األساليب تغيير في والذي بالضرورة يحتاج إلى

إلى شير أُ  ،تحليلهاتعليم الهندسة العامة و والتي تناولت  (39)دراسةوفي 
 أنو الهندسة، أن هناك صعوبات تعوق فهم الطلبة لطبيعة مادة 

 ستراتيجيات التدريسية التي ثبتت نجاحهاالتدريس المعملي إحدى اإل
 .هذه المادةفي تدريس 

 يفيساعد  مناسب أسلوب تعليمي  أن معمل الرياضيات  (17)كما يرى 
ير من الوصول إلى الكث فيويساعد  ،تنمية مهارات التفكير المختلفة

ائق م الحقحيث يمكن لألنشطة المعملية أن تساعد في تعل   ،األهداف
ارات. كما أضاف كل من تطبيق المه ها، عالوة علىوفهم هاوتذكر 

الخديدي أن التدريس المعملي يقوم على أساس ذاتي دعت العيثاوي و 
 وعلى أساس تربوي متمثل في ،إليها نظريات التعلم الحديثة من جهة

ف ية التي أثبتت نجاحها في تحقيق األهداالدراسات التربوية التجريب
المرجوة من جهة أخرى، األمر الذي جعل الطريقة المعملية تحتل مكانة 

 الصدارة بين الطرائق المختلفة لتدريس الرياضيات.
 ،ستراتيجيات الحديثة لتدريس الرياضياتمن اإل الطريقة المعملية إن

رحيث  ية التعليمية للعمل تحول دور المعلم من متحدث إلى ميس 
يس الرياضيات اليوم أن تدر  (7)ذكركما  .(43)والتعلمية ومرشد لها

ن من المتعلم في الموقف التعليمي، فال بد من أ ا إيجابي  يتطلب تفاعاًل 
ويعالج المفاهيم الرياضية  ،هءعلمه وزماليعمل الطالب ويناقش م

 بنمذجة وواقعية.
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الطريقة المعملية في استخدام  بضرورةعديدة دراسات قد أوصت و 
 ةلعاالفتدريس عملي ة الأهمية بالغة في من لما لها  ؛التدريس

أوصت كما  . (55) ، و(47)و (1)و ،(38)و ،(16)و ،(19)و ،(50)لرياضياتل
ضرورة إنشاء معامل الرياضيات واالهتمام بها في جميع ب (11)دراسة

ة مهارات وتنمي ،لتحسين تفكير الطلبة الرياضي ؛المراحل التعليمية
يات وربط الرياض ،والمهارات الرياضية المختلفة ،الترابط الرياضي

 تزال ما أنه على، كما أكدت هذه الدراسات بالحياة اليومية للطالب
تي من ال، أثناء تدريسها الرياضيات تواجه العديد من المشكالتمادة 

، وأن هاعلمتأبرزها تدني مستوى المتعلمين للمهارات األساسية الالزمة ل
ت اراومه ،في مهارات البرهان الرياضي عامة ضعًفا ملحوًظاهناك 

 مشكلة يمكن تحديد ومما سبق عرضه .الطلبةالبرهان الهندسي لدى 
مما  ؛في مستوى أداء مهارات البرهان الهندسي في وجود تدن   البحث

وح بما يؤدي إلى عدم وض ،في ترتيب األفكار الطلبةيؤدي إلى تعثر 
كذلك الوصول  ،في التخطيط للبرهان الطلبةبالتالي يخفق  ،البرهان فكرة

إلى استخدام المعلم الطرائق  ، وقد يرجع السببإلى فكرة البرهان
ة واألدوات وعدم توفير البيئة التعليمية المناسب ،ستراتيجيات التقليديةواإل

الهندسية، وبناء عليه يسعى البحث الحالي إلى استكشاف واقع توظيف 
وعالقته بتنمية مهارات البرهان الهندسي لدى  ،معمل الرياضيات

 طالبات المرحلة الثانوية.

 :الدراسةأسئلة 
 :اآلتييمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

توظيف معمل الرياضيات وعالقته بتنمية مهارات البرهان  درجةما "
 "؟بمدينة الجبيل الهندسي لدى طالبات المرحلة الثانوية

 :اآلتيةيتفرع من السؤال الرئيس األسئلة و 
 توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات ما درجة-1

 ؟بمدينة الجبيل مرحلة الثانويةلل الرياضيات
 المرحلة الثانوية لطالباتمهارات البرهان الهندسي الالزمة  ما -2

 ؟بمدينة الجبيل
 ،(0.01) الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

ها لمو التي يوظف مع) :بين متوسط درجات طالبات المجموعة األولى
 :ومتوسط درجات المجموعة الثانية ،(معمل الرياضيات في التدريس

تبار في اخ ،التي ال يوظف معلموها معمل الرياضيات في التدريس()
 يعزى لمتغير توظيف المعمل؟  مهارات البرهان الرياضي

 :ةأهداف الدراس
 :اآلتيةتسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف 

 توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات استكشاف درجة -
 بمدينة الجبيل. مرحلة الثانويةلل الرياضيات

ا لدى مدى توافره ، وتقصيتحديد قائمة بمهارات البرهان الهندسي -
مل باستخدام مع ، تأثًراطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الجبيل

 الرياضيات. 

 :الدراسةحدود 
يف توظ درجةعلى استكشاف  الدراسة تالحد الموضوعي: اقتصر  -

وعالقته بتنمية مهارات البرهان الهندسي لدى  ،معمل الرياضيات
 :يةاآلتواقتصر على المهارات  ،الطالبات في المرحلة الثانوية

قويم ت ،هانصياغة البر  ،تاستنتاج العالقا ،التخطيط للبرهان)
 .(البرهان

 من ةعلى عينة طبقية ممثل الدراسة تالحد المكاني: اقتصر  -
وطالبات المرحلة الثانوية في مدارس  ،معلمات الرياضيات

 الجبيل.
الحد الزماني: ُطب ق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  -

 .(هـ1440هـ/1439) الدراسي
 بقية من فئتين منط : تشمل الدراسة فحص عينةالحد البشري  -

الثانوية، ومعلمات الرياضيات  : طالبات المرحلةالمعنيين هما
ئي بإرسال واهذا وقد تم اختيارهن بشكل عش ،ريسهندالمكل فات بت

 .ُأتيح للباحثتينحسبما االستبانة إلكتروني ا أو ورقي ا 

  :الدراسةمصطلحات 
  :معمل الرياضيات-1

عليمية باألدوات والمواد الت ةتعليمية مجهز بيئة أنه ب ويعرف إجرائي ا
المفاهيم  ن ويدركو  ،الرياضيات الطلبةيتعلم فيها  ،والتقنيات الحديثة

 الرياضية من خالل التفاعل مع البيئة.

 :مهارات البرهان الهندسي-2
بأنه  ، وذلكللبرهان الهندسي (51)تعريف يتبنى البحث الحالي

اغة وإعادة صي ،تحديد فكرة الحلقد تتضمن  ةجموعة عمليات متداخلم"
، وهذه العمليات تبدأ من مجرد اوتعديل المطلوب أحيانً  ،المعطيات

وتنتهي عند التأكد من هذا الحل، وهي ترتبط  ،التفكير في الحل
 ".هوتقويم وصياغة ئهوبناالبرهان الهندسي بإجراءات تقوم على تخطيط 

 :المرتبطةاإلطار النظري والدراسات 
  :معمل الرياضياتالمحور األول: 

 معمل الرياضيات: مفهوم
 ،لرياضيات بأنه "غرفة خاصة تحتوي على اليدوياتامعمل  (29)يعرف

والكتب التجارية المطلوبة لتعزيز تطوير  ،واأللعاب ،والحواسيب
 ،ومواد يدوية ،بأنه مكان به أدوات (24)وعرفه ،التصور في الرياضيات

 ريب والبحث عن المفاهيمللتج الطلبةها يستخدم ى وتجهيزات أخر 
و هوالكشف عن العالقات الرياضية، وقد يكون المكان ، الرياضية
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 لظروف العمل اوذلك تبعً  ،أو حجرة خاصة ،هنفسالفصل المدرسي 
 .   الطلبةالمعملي الذي يمارسه 

والمواد  ،واألجهزة ،مكان مزود بالوسائلأنه "ب (32)و (41)هكما عرف
الل ارتيادهم من خ ؛التعليمية الالزمة التي يتعلم فيه الطلبة الرياضيات

واقف تجريدات الرياضية في مأو تطبيق ال ،المفاهيم، واكتشاف المبادئ
 ". عملية

لتعرف من خالل ا ؛بأنه بيئة يتعلم فيها الطلبة الرياضيات (16)ويعرفه
ي لتجريدات الرياضية فأو تطبيق ا ،واكتشاف المبادئ ،المفاهيم إلى

أو أنشطة عملية  من خالل تمثيلها بنماذج رياضية، مواقف عملية،
 غ الطالب المفاهيم والمبادئ المجردة،و بحيث يص ،مثل األلعاب

 (45)هعرفو  ،عامل العملي مع األمثلة المحسوسةويطبقها عن طريق الت
مخصصة ومجهزة لتدريس  ،غرفة خاصة في المدرسة" بأنه

 ،ونماذج ،وشاشة عرض ،تحتوي على جهاز حاسوب ،الرياضيات
 وذلك ؛وأدوات مكتبية وهندسية ،ووسائل تعليمية ،وأدوات قياس

الميل يز وتحفو  ،وتنمية المهارات الهندسية ،لممارسة أنشطة الرياضيات
 ".نحو الرياضيات

 :هوتطور  نشأة معمل الرياضيات
تنتسب فكرة توظيف معمل الرياضيات إلى أعمال كل من بياجيه، 

برونر، حيث قدم كل منهم نظرية حديثة للتعلم تختلف عن و دينز، و 
قرن في النصف األول من الالنظريات التي سادت علم النفس التعليمي 

معمل الرياضيات ليس بحديث العهد في تعليم ، ف(48)العشرين
ن بعض يجد أ هوتطور معمل الرياضيات  فالمتتبع لنشأة ،الرياضيات

 .(41)القرن التاسع عشر الميالديالمربين استخدم معمل الرياضيات منذ 
معمل الرياضيات من حيث شكله كمكان مزود بمصادر تعليمية و 

ع ترجع نشأته إلى بداية القرن التاس ،ووسائل ،ومواد ،وتعلمية من أدوات
رر حينما ق (josephlan caster)عشر الميالدي على يد اإلنجليزي 

لتعليم مجموعات متباينة األعمار من  ااستخدام التعليم الموجه ذاتي  
حيث اعتمد هذا التعليم على التعزيز، واستخدام وسائل تعليمية  الطلبة،

 .(4)التدريس فيمحسوسة تساعد 
بأن معمل الرياضيات تطور بشكل واضح وكبير مع مرور  (47)وأضاف

واكب التقدم والتطور الكبير الذي تحقق في شتى الزمن، حيث 
المجاالت التربوية والتكنولوجية، وأصبح مفهومه أوسع من كونه غرفة 

  .خاصة لتدريس الرياضيات

 أشكال معمل الرياضيات:
 ،(20)و (23)إليها كل منأشكال لمعمل الرياضيات أشار  ةهناك ثالث

 :وهي
 ،يرتب األثاث في الصفوفيه معمل الرياضيات في حجرة الدراسة: 

من العمل في مجموعات باستخدام التقنيات  الطلبةبحيث يتمكن 

التعليمية الالزمة لألنشطة المعملية واألدوات، ويتم حفظها في ركن 
 خاص بالصف نفسه.

حجرة متخصصة لمادة  وهو معمل الرياضيات في حجرة خاصة:
 ،ختلفةم احيث تشمل أقسامً  ،وخاصة بمعلمات الرياضيات ،الرياضيات

قسم إلجراء األنشطة المعملية، وقسم للتقنيات التعليمية، وقسم  فهنالك
  نترنت.وقسم خاص بالحاسب اآللي واإل ،لمكتبة المعمل

ليمية تجهيز األدوات والتقنيات التع حيث يتم معمل الرياضيات المتنقل:
ن ، بحيث يتمكالالزمة إلجراء األنشطة المعملية في عربة أو حقيبة

 المعلم من التنقل بها في الصفوف التي يدرسها.

 أهداف توظيف معمل الرياضيات:
وذلك وفًقا أهداف معمل الرياضيات ( 22)و (15 (و (56)ذكر كل من 

 :لآلتي
  في اكتساب الخبرات الحسية المباشرة. الطلبةمساعدة 
 .بقاء أثر التعلم واالحتفاظ بالمادة المتعلمة 
  القوانين الرياضية والمعرفة العلمية.فهم 
 .التدريب على بعض مهارات التفكير الرياضي وتنميتها 
  تمكنهم من ممارسة الهوايات الرياضية  الطلبةتوفير بيئة

 واإلبداع والتخيل.
  إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الرياضية والتجارب

 واالبتكارات.
جموعة من مما سبق يتضح أن معمل الرياضيات ليس مجرد م

وإنما هو مفهوم أكبر من ذلك، يتطرق إلى  ،الوسائل واألدوات واألجهزة
هشتى جوانب تدريس الرياضيات النظرية والعملية، ويمكن  حلقة  اعد 

 وبين المفاهيم واألفكار الرياضية. ،ةيالوصل بين الحياة الحقيق
 دور المعلم في األسلوب المعملي:

 :(3)الرياضيات في اآلتي يتلخص دور المعلم في توظيف معمل
 القيام بالتخطيط الجيد لدرس المعمل. -
تهيئة المعمل وذلك من خالل ترتيب المقاعد والتأكد من  -

 التهوية واإلضاءة.
تشجيع الطالب وتحفيزهم على البحث واالطالع والمشاركة  -

 في بناء النماذج، وتوجيه األسئلة إلثارة تفكيرهم.
يزها، ونقاط الضعف لمعالجتها ومحاولة تحديد نقاط القوة لتعز  -

 التغلب عليها بمختلف الطرق.
  :مهارات البرهان الهندسي :المحور الثاني

 البرهان الرياضي:
لتعليم  اا أساسي  الرياضي وتطبيقاته الهندسية هدفً يعد البرهان 

الرياضيات في جميع المراحل التعليمية، وهو عبارة عن معالجة رمزية 
 سبقها ام  ممنها  ستنبط كل  يُ  ،ولفظية تتمثل في تتابع من العبارات
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وتعاريف معترف  ،ومعطيات ،ونظريات ،إلى مسلمات ااستنادً 
 .(46)ألساليب يقرها المنطق ااطً واستنب ،بصحتها

بأنه "بناء منظم يقوم على رهان الرياضي  الب (34)و (6)ويعرف كل من
أسس منطقية للوصول إلى استنتاج محدد أو عدة استنتاجات معينة، 

 ،حيث يبدأ هذا البناء المنظم من مقدمات منطقية ترتبط فيما بينها
بعالقات محددة للوصول إلى نتيجة معينة أو نتائج مطلوبة، وهذه 

التعريف ) :ات منطقية مقبولةاألبنية تتكون من جملة هندسية لها مبرر 
 وغيرها(. والمعطى، المسلمة ...

 أما مهارات البرهان الهندسي:
قدرة الطالب على إدراك بأنها " (49)حيث عرفها، فتعددت تعريفاتها

والعالقات الموجودة  ،أو الموقف المعروض عليه ،عناصر المشكلة
ترجمة و  ،والمطلوبك العالقة بين المعطيات وإدرا ،صربين تلك العنا

األلفاظ إلى رموز بحيث يصل في النهاية إلى خطة محكمة لحل 
ل إلى م يقوم بتنفيذها ليص، ومن ثالمشكلة الهندسية التي هو بصددها

بأنها  (7)ويعرفها أحمد "،متهءويتأكد من مدى دقة الحل ومال ،حل لها
 ارياضي   اوم بها الطالب عندما يواجه موقفً "عمليات  عقلية رياضية يق

ير في من التفك البرهنة على صحة قضية رياضية بدءً يتطلب منه ا
لبحث أو ا ،وحتى التحقق من صحة خطواته بعد تسجيله كتابة ،البرهان

 (35)ى كما تر  "،موضع البرهان نفسها لقضيةلعن برهان آخر أو أكثر 
برهان أنها "القدرة على أداء المراحل والعمليات المتضمنة في ال

 وتنمو هذه المهارات بالتدريب والممارسة ،ي بدقة وسرعة وإتقانالرياض
 التي تتعرض لها الطالبة".

 مكونات مهارات البرهان الهندسي: 
تعددت األدبيات والدراسات السابقة التي صنفت مهارات البرهان 

 الهندسي منها:
مهارات البرهان الهندسي  (8)و ،(10)و ،(50)و ،(32)و ،(14)و، (43)صنف

 ارةومه ،مهارة التخطيط للبرهان الهندسي :وهي عديدة، إلى مهارات
ندسي ومهارة صياغة البرهان اله ،ومهارة بناء البرهان الهندسي ،التحليل

 ومهارة تقويم البرهان الهندسي.
ة : مهارة رسم المسألوفق اآلتيمهارات البرهان الهندسي  (38)بينما حدد
مهارة ، و ةومهارة استنتاج مضامين هندسي ،لمعطى والمطلوبوتحديد ا

ا صياغة البرهان خيرً أ، و ئهأو خط إثبات صحة البرهان الهندسي
 والوصول إلى المطلوب. ،الهندسي في ضوء الفكرة العامة

ارات البرهان الهندسي لمه ( ملخًصا1اآلتي ذو الرقم )جدول الويوضح 
 الفرعية.األساسية و 

 (: مهارات البرهان الهندس ي1رقم )ذو الجدول ال

 المهارات الفرعية المهارة األساسية

  التخطيط-1

 توضيح املسألة الرياضية. 
 تحديد املعطيات بدقة. 
 .تحديد املطلوب بدقة 

 .ترجمة الصورة اللفظية إلى شكل هندس ي 

 .وضع خطة لحل املسألة 

 استنتاج العالقات. -2

 .التوصل إلى الفكرة العامة للحل من خالل الربط بين املعطى واملطلوب 

 .اختيار األسلوب املناسب للحل 

 .اشتقاق استنتاجات مفيدة من املعطيات 

 .التوصل إلى املطلوب عن طريق التعميمات والنظريات والنتائج والقوانين 

 قة لها.اشتقاق النتيجة الجديدة من الخطوة الساب 

 .الربط بين نتيجتين سابقتين للوصول إلى نتيجة جديدة 

 الصياغة -3

 .التعبير الكتابي ملا توصل إليه من نتائج 

 .تحديد التعميمات الالزمة للحل 

 السير بخطوات واضحة للوصول إلى املطلوب. 

 التقويم  -4

 .مراجعة كل خطوة من خطوات البرهان للتأكد من صحتها 

 البرهان. اكتشاف الخطأ في 

 .اثبات صحة أو خطأ املسألة 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة: 
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توظيف معمل  درجةالكشف عن الحالي إلى هدف البحث 
تنمية مهارات البرهان الهندسي لدى طالبات ب وعالقته ،الرياضيات

المنهج  باعتم اتولتحقيق هدف البحث،  بمدينة الجبيل. المرحلة الثانوية
لين جابة عن السؤافي اإلطار النظري وتفسير النتائج واإلالوصفي 

لدرجات ا في قياس الفرق فيشبه التجريبي المنهج و ، األول والثاني
ي اختبار مهارات التي حصلت عليها طالبات مجموعتي البحث ف

 ينالمجموعت حدى هاتينالتفكير الهندسي، والتي توظف معلمات إ
لمجموعة لمات ا، بينما ال توظفه معالمعمل أثناء تدريسهن للرياضيات

 .األخرى في التدريس

 :الدراسةعينة 
( طالبة 57و) ،رياضيات ( معلمة12من ) الدراسةعينة  تكونت

 األولى توظف :تم تصنيفهن إلى مجموعتين ،بالمرحلة الثانوية
اتهن ملثانية ال توظف معلوا ،معلماتهن معمل الرياضيات في التدريس

ائية و بطريقة عشالعينة  وتم اختيار ،المعمل في تدريس الرياضيات
رقم لا اآلتي ذو جدولالوهذا ما يوضحه  ،طبقية بمدارس مدينة الجبيل

(2) 
 توزيع أفراد عينة البحث(: 2رقم )ذو الالجدول 

 العدد العينة
مدارس(4) المعلمات   12 

 28 طالبات المجموعة األولى
 29 طالبات المجموعة الثانية

 أدوات الدراسة:
 :اآلتيتينتم إعداد األداتين  ؛لتحقيق الهدف من الدراسة

 مقياس مهارات البرهان الهندسي: -1

دسي لدى طالبات المرحلة لتحديد مدى توافر مهارات البرهان الهن
ليها تم ع ثم بناءً  ،تم بناء قائمة بمهارات البرهان الهندسي ؛الثانوية

والذي تكون من أربعة أبعاد  ،إعداد مقياس مهارات البرهان الهندسي
 اوذلك وفقً  ،مفردة( 18) رئيسة مقسمة إلى إجمالي عدد مفردات بلغت

 للخطوات اآلتية:
 :تحديد الهدف من المقياس -

وهو قياس مستوى مهارات التفكير الهندسي لدى طالبات المرحلة 
  الثانوية بمدارس الجبيل.

 :إعداد قائمة بمهارات البرهان الهندسي -
من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة في هذا المجال، 

 ،والمهارات الفرعية المنتمية لها ،تم التوصل إلى المهارات األساسية
 ؛وتحديد مهارات البرهان الهندسي الالزمة لطالب المرحلة الثانوية

 ،وهي مهارة التخطيط للبرهان ،هندسيإلتقان حل مسائل البرهان ال

ومهارة تقويم  ،ومهارة صياغة البرهان ،ومهارة استنتاج العالقات
 .(1رقم )في الجدول ذي ال موضح هو، كما البرهان

تقسيم المهارات األساسية لمجموعة من المهارات الفرعية  - 
راسات قراءته من د تا باالستعانة بما تموذلك أيًض  واألنماط السلوكية.

قسيم كل تم ت ، وقدوأدبيات ومقاييس تناولت مهارات التفكير الهندسي
  مهارة أساسية إلى مجموعة من المهارات الفرعية.

 :عرض قائمة المهارات على السادة المحكمين -
ضها تم تقنينها بعر  ،بعد وصول قائمة المهارات إلى صورتها األولية

وتعديلها في ضوء آراء السادة  ،كمينعلى مجموعة من السادة المح
 حتى وصلت إلى صورتها النهائية. ،المحكمين

 :د المقياس في ضوء قائمة المهاراتإعدا -
حيث تم ترجمة مجموعة المهارات األساسية والفرعية إلى مجموعة من 

تعكس مستوى طالبات المرحلة الثانوية في  ، التياألنماط السلوكية
 ي.مهارات التفكير الهندس

( مواصفات مقياس مهارات البرهان 3) ذو الرقم جدولالويوضح 
 الهندسي.

 (: مواصفات مقياس مهارات البرهان الهندس ي3رقم )ذو ال جدول ال

بعاداأل م العبارات  
 اإليجابية

العبارات 
 السلبية

 المجموع

مهارة التخطيط  1

 للبرهان
1،2،6 ،3،4 5 6 

مهارة استنتاج  2

 العالقات
7،8،13، 14 4 

مهارة صياغة  3

 البرهان
9،11،16 18 4 

 4 17 10،12،15 مهارة تقويم البرهان 4
 18   اإلجمالي 

 صدق المقياس:
 :ث تم تحديد مدى صدق المقياس وفًقا لنوعي الصدق اآلتيننحي

 :)صدق المحكمين( الصدق الظاهري  :أولا 
لى ع عرضه، تم المقياس في صورته األوليةبعد االنتهاء من إعداد 

المناهج وطرق  مجال المختصين في المحكمين مجموعة من السادة
وذلك للتأكد من صدقها الظاهري ومراجعة بنودها، وتم  ؛التدريس

 .صورتها النهائية األداة  لتأخذتعديلها بناء على آراء المحكمين 

 الصدق الداخلي:: ثانياا
 لمقياس البرهان الهندسي،  بعد التأكد من الصدق الظاهري -1

على عينة استطالعية من طالبات المرحلة الثانوية  تم  تطبيق المقياس
ل من خال ؛مدى االتساق الداخلي لألداة  إلى للتعرفبمدينة الجبيل؛ 
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بعاد األكل بعد من ارتباط بيرسون بين درجة  تحساب معامال
 .والمقياس ككل ،)المهارات الفرعية(

 معامالت ارتباط بيرسون: (4رقم )ذو الويوضح الجدول 
 (: االرتباطات بين األبعاد والدرجة الكلية4) رقمالجدول ال

بعاداأل ارتباط بيرسون  معامل   
 **0.875 مهارة التخطيط للبرهان

 *0.750 مهارة استنتاج العالقات

 *0.526 مهارة صياغة البرهان

 *0.635 مهارة تقويم البرهان

 0.01**االرتباط دال عند مستوى   0.05*االرتباط دال عند مستوى 
أن معامالت االرتباط بين  ،(4رقم )ذي الجدول اليتضح من خالل 

مقياس المما يعني تمتع  ؛الدرجة الكلية جيدة ودالة احصائي  األبعاد وا
 الصدق الداخلي.بدرجة عالية من 

 :ثبات المقياس

 عيةعلى عينة استطال تطبيقهبعد  المقياستم التحقق من ثبات  -2
لحساب معامل الثبات  ؛طالبة من طالبات المرحلة الثانوية( 30)بلغت 

(، وهذا يدل على 0.701لفا كرونباخ )أحيث كانت قيمة  ،ألفا كرونباخ
 من الثبات، ويمكن االعتماد عليها مقبولةأن أداة البحث تتمتع بدرجة 

 في التطبيق الميداني.
؛ ثانويةبالمرحلة ال ع رأي معلمات الرياضياتالستطالاستبانة  أُعد ت-3

توظيف معمل الرياضيات، وتتألف االستبانة  درجةلكشف عن وذلك ل
عد مجموعة من العبارات، كما تتألف ، ويتضمن كل بُ أبعادمن عدة 

االستبانة من سؤال مفتوح يهدف لمعرفة آراء المعلمات حول معمل 
ثم تم واالستفادة من أدواتها،  (27)الرياضيات، وتم الرجوع إلى دراسة

ف دعرضه على مجموعة من السادة المحكمين للتأكد من مناسبته له
، أما االتساق الداخلي فقد تم البحث وصدق االستطالع الخارجي

عد من أبعاد االستطالع حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل بُ 
م رقذي الموضحة في الجدول  وجاءت وفق ما هي ،واالستطالع ككل

(5). 
 (: االرتباطات بين األبعاد والدرجة الكلية5) رقمذو الجدول ال

 قيمة ارتباط بيرسون  األبعاد م
*0.791 توظيف معمل الرياضيات. 1  

*0.233 اإلستفادة من مكونات معمل الرياضيات. 2  

.أثر معمل الرياضيات 3  0.379*  

.الرياضيات قات معملومع 4  0.876**  

            أولا: إجابة السؤال األول: ونصه:كرونباخ       وقد تم التحقق من ثبات االستطالع بحساب معامل الثبات ألفا
وهذا يدل على أن  (؛0.641حيث كانت قيمة ألفا كرونباخ ) ؛كرونباخ

أداة البحث تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، ويمكن االعتماد عليها في 
مواصفات  (6رقم )ذو اليوضح الجدول التطبيق الميداني. و 

 :االستطالع
اقع  استطالع معلمات الرياضيات في(: مواصفات 6رقم )ذو الجدول ال و

 توظيف معمل الرياضيات

العبارات  األبعاد م
 اإليجابية

العبارات 
 السلبية

 المجموع

توظيف معمل  1

 الرياضيات

1،2،8 16 4 

اإلستفادة من  2

مكونات معمل 

 الرياضيات.

6،10،11،13،19 9،14،15 8 

أثر معمل  3

 الرياضيات

3،4،7 ،12،5   5 

4 

 

قات معمل و مع

 الرياضيات

18 17،20 3 

 20   اإلجمالي 

 

 

 : هاوتفسير  الدراسةعرض نتائج 
 توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات درجةما "

 "؟بمدينة الجبيل لمرحلة الثانويةالرياضيات ل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم و 

و موضح كما هالمعيارية لفقرات األبعاد األربعة والدرجة الكلية للبعد، 
 (7رقم )ذي الجدول الفي 

مرحلة الثانوية الرياضيات لل معلماتنتائج استطالع  (:7) رقمذو ال جدول ال

اقع توظيف معمل الرياضيات حول   و

المتوسط  األبعاد م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة

درجة توظيف معمل  1

 الرياضيات

 متوسطة 0.38 2.10

االستفادة من مكونات  2

 معمل الرياضيات

 كبيرة 0.18 1.64

افقة على  3 تأثير درجة املو

 معمل الرياضيات

 كبيرة 0.12 1.03

درجة معيقات توظيف  4

 املعمل

 ضعيفة 0.36 2.50

 متوسطة 1.48 1.81 لالستطالعالدرجة الكلية  5

كأحد األساليب اإلحصائية المتوسطات الحسابية وقد استخدمت  هذا -
 ،لقياس درجة توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر المعلمات
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يقع  فئة التيفترات المتوسطات ومقارنتها بطول المن خالل قيمة 
تم تحديد طول الفئة في ضوء المعادلة حيث  ،فيها قيمة المتوسط

 :اآلتية
 .ا على عدد الفئاتطول الفئة = المدى مقسومً 

-3= ئل البداأصغر قيمة لفئات  –فئات البدائل أكبر قيمة ل المدى =و 
1=2  
 0.76=2/3طول الفئة  اإذً 

على مستوى قيمة للحكم  اآلتيوفي ضوء ذلك تم تحديد المعيار 
 (:7) رقمذو الكما يوضحه الجدول  المتوسط المحسوبة

الحكم على مستوى قيمة املتوسطات املحسوبة  (: معيار 8) رقمذو الجدول ال

 لالستطالع

 معيار الحكم
 قيمة المتوسط الحسابي

 إلى من

 1.66 1 منخفضة 

 2.33 1.67 متوسطة

 3 2.34 عالية

توظيف معمل  درجة( أن 7رقم )ال ذي جدولاليتضح من وبهذا 
الرياضيات من وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الجبيل قد 

(، 1.81متوسط حسابي بلغ )بو  ،جاءت بشكل عام بدرجة متوسطة
إلى قلة توافر معامل الرياضيات في مدارس في ذلك وقد يعود السبب 

ية وعي معلمات المرحلة الثانوية بكيف وبالتالي ضعف ،الثانويةالمرحلة 
أو قد ال يوجد لديهن دافع لتوفير أدوات  ،توظيف معمل الرياضيات

مر ، األوبالتالي لم يعتدن على استخدامها ،المعمل رغم عدم تواجده
 التي من المفترضصعوبة استخدام األجهزة واألدوات  إلى الذي يؤدي

 مل.تواجدها في المع
أن متوسط استجابات  ( أيًضا7ذي الرقم )جدول المن ويالحظ 

المعلمات المعبرة عن درجة استفادتهن من مكونات معمل الرياضيات 
 ،وهذا يدل على أن درجة استفادتهن كبيرة بشكل عام ،(1.64بلغ )

 ،اًض يأعلى تأثير معمل الرياضيات كبيرة كما كانت درجة الموافقة 
 رقمذي الجدول ال(، ويظهر من خالل 1.03) بلغ وبمتوسط حسابي

أن متوسط استجابات عينة البحث المعبرة عن توظيفهم  أيًضا،( 7)
وهذا يدل على أن المعلمات يوظفن ، (2.10لمعمل الرياضيات بلغ )

عدم وجود معامل للرياضيات  إلىويعزى ذلك  ،المعمل بدرجة متوسطة
من خالل وحظ قد لفي بعض المدارس مما يؤدي لعدم توظيفها، و 

وترى  ،استجابات عينة البحث أن العينة تؤيد وجود معمل الرياضيات
أن معمل الرياضيات له األثر اإليجابي في زيادة فاعلية التعلم، كما 

حسين ويساهم في ت ،يساعد على اكتساب الطالبات المهارات المختلفة
 تقاو مع العملية التعليمية، كما يتضح من خالل الجدول أن درجة

 ؛(2.50)بلغ  وبمتوسط حسابي ،امعمل الرياضيات كانت ضعيفة جد  
 .اقات معمل الرياضيات قليلة جد  و مما يعني أن مع

 :ةعلى حد االستطالع ألبعادعرض وتفسير  يأتيفيما و 
 :هوتفسير  األول البعدعرض -1

(: درجة توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات 9) رقمذو الجدول ال

 املرحلة الثانوية بمدينة الجبيل

المتوسط  األبعاد والفقرات
 الحسابي 

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة

درجة  األول  البعد

توظيف معمل 

 الرياضيات

بدرجة  0.38 2.10

 متوسطة

لدي معمل -1

للرياضيات مجهز 

 بالكامل.

بدرجة  0.96 2.25

 متوسطة

أحرص أن أوظف -2

 معمل الرياضيات.

بدرجة  0،99 2.08

 متوسطة

أحرص على -3

إعطاء الدروس في 

 معمل الرياضيات.

 بدرجة كبيرة 0.45 1.25

( أن متوسط استجابات عينة البحث 9) رقمذي ال من الجدول يتضح
وهذا يدل على ، (2.10لمعمل الرياضيات بلغ ) نالمعبرة عن توظيفه

 ،بعدالأن المعلمات يوظفن المعمل بدرجة متوسطة بشكل عام في هذا 
لنتائج الفقرات المتضمنة لهذا البعد، تشير استجابات عينة  وبالن ظر

مما  ؛(2.10)لها بلغ حسابيالمتوسط أن  الالبحث على الفقرة األولى ب
يعني توافر معمل الرياضيات في بعض مدارس الجبيل، كما تتضح  

 حرص معلمات الرياضيات على ،االستجابات على الفقرة التي تليها
توظيف المعمل وإعطاء الدروس فيه بدرجة كبيرة، حيث أشارت 
المعلمات الالتي ليس لديهن معمل للرياضيات إلى الحاجة الملحة 

نى لهن حتى يتس ؛لتوفير معمل للرياضات مجهز بالكامل في مدارسهن
 قدارهم المعلمات بمتوسط تتوظيفه واالستفادة من مميزاته، كما اتفق

 .على أهمية معمل الرياضيات ،(2.83)
يث ح ،األول إلى درجة توظيف معمل الرياضيات البعدتشير نتائج 

هذه النتيجة وقد تعزى  ،كانت درجة استجابات المعلمات متوسطة
 ،لبعض األسباب منها قلة توافر معامل الرياضيات بمدارس الجبيل

ات ظيف معمل الرياضيوقلة وعي معلمات المرحلة الثانوية بكيفية تو 
وتحقيق النتائج المرجوة منه، وأجمعت المعلمات على أهمية معمل 

حيث أبدت معلمات المدرسة التي  ،الرياضيات وضرورته في المدرسة
يتمكن  نشاء المعمل حتىإإلى ضرورة  ،لم يتوافر فيها معمل الرياضيات

 ،(27)اسةر وتتفق هذه النتائج مع د ،من توظيفه واالستفادة من مكوناته
قات من و أن المعإلى  (27)كما تشير دراسة ،(16)ودراسة ،(19)ودراسة

مما يعني عدم توافر األجهزة  ؛وجهة نظر المعلمات أغلبها مادية
 .من توظيفها في األنشطة المعملية واألدوات الهندسية التي تمكنهم
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  الثاني: البعدعرض وتفسير فقرات -2

 (: درجة االستفادة من مكونات معمل الرياضيات.10) رقمذو الجدول ال

( أن متوسط استجابات المعلمات 10) رقمال ذي جدولاليتضح من 
المعبرة عن درجة استفادتهن من مكونات معمل الرياضيات بلغ 

 وهذا يدل على أن درجة استفادتهن كبيرة بشكل عام. ،(1.64)
ستجابات بدرجة كبيرة على استخدام األدوات الهندسية اتفقت االوقد 

(، كما 1.71أو استخدام المعمل المتنقل بمتوسط عام ) ،في المعمل
اتفقت االستجابات على أهمية تجهيز األدوات الهندسية عند شرح 

حيث تصدرت هذه الفقرة بأعلى  ،(1.00موضوعات الهندسة بمتوسط )
لبحث، وأشارت استجابات المعلمات استجابة في هذا البعد من عينة ا

بدرجة كبيرة على االستفادة من مكونات المعمل في الفصل الدراسي، 
كونات من م د  كما يفضلن الشرح باستخدام النماذج الهندسية التي تع

معمل الرياضيات لما لها من مميزات في تسهيل عملية التعلم 
رجة ة عن دحيث كانت متوسطات استجابات أفراد العين ها،وتبسيط

 (.1.66االستفادة )
كما أشارت االستجابات أن المعلمات الالتي لديهن معمل للرياضيات 

 يستفدن من التقنيات الموجودة بمعمل الرياضيات بدرجة كبيرة.

أن المعلمات يمتلكن القدرة على  ،(10رقم )ذي الويتضح من الجدول 
قداره م استخدام المعمل االفتراضي بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي

هن نإ من حيثكما يتضح التباين في استجابة المعلمات  (.1.83)
يستفدن من مركز مصادر التعلم بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

ن م( مما يدل على تفضيلهن بوجود معمل للرياضيات بداًل 2.36)
 مركز المصادر الذي من الممكن أن يكون غير متاح في أوقات معينة.

 معمل تشير النتائج السابقة أن المعلمات يستفدن من مكوناتو 
، كما أنهن يفضلن الشرح ن وجدتإ االرياضيات بدرجة كبيرة جد  

معمل الرياضيات يقدم فبالنماذج واألدوات الموجودة في المعمل 
ي يمكن للمعلم استخدامها واالستفادة منها في األدوات والوسائل الت

العملية التعليمية، كما أن توفر هذه األدوات والوسائل التعليمية في 
مكان واحد ومخصص لمادة الرياضيات قد يساعد المعلمة في توظيفها 

فرصة  يتيح لهو  يوفر المعمل للمعلم الحرية والحركة، كماواستخدامها، 
 ة المعملية المختلفة للطالبات.اإلبداع في تقديم األنشط

 .هوتفسير  الثالث البعدعرض فقرات -3
افقة على تأثير معمل الرياضيات.11) رقمذو ال جدول ال  (: درجة املو

المتوسط  البعد وفقراته
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة

(: درجة املوافقة على تأثير معمل الرياضيات3رقم ) البعد  بدرجة كبيرة 0.12 1.03 

أشعر أن معمل الرياضيات يعزز االتجاه لدى الطالب نحو -13

.املادة  

 بدرجة كبيرة 0.29 1.08

.الطلبةيعزز معمل الرياضيات فهم -14  بدرجة كبيرة 0.29 1.08 

املمارسات التدريسية.يساعدني معمل الرياضيات في تحسين -15  بدرجة كبيرة 0.00 1.00 

على التفاعل. الطلبةيحفز معمل الرياضيات -16  بدرجة كبيرة 0.00 1.00 

معمل الرياضيات يساعد في تنمية العمل الجماعي.-17  بدرجة كبيرة 0.00 1.00 

 الدرجة النحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد وفقراته
(: االستفادة من مكونات معمل الرياضيات2رقم ) البعد  بدرجة كبيرة 0.18 1.64 

الهندسية في معمل الرياضيات. أحرص أن استخدم األدوات -5  بدرجة كبيرة 0.39 1.17 

أواجه صعوبة في استخدام التقنيات املوجودة في املعمل. -6  بدرجة متوسطة 0.72 1.83 

أجهز األدوات الهندسية عند شرح الهندسة. -7  بدرجة كبيرة 0.00 1.00 

أمتلك القدرة على استخدام املعمل االفتراض ي. -8  بدرجة متوسطة 0.72 1.83 

التفيدني التقنيات املوجودة باملعمل. -9  بدرجة ضعيفة 0.58 2.83 

أستفيد من مكونات املعمل في الفصل الدراس ي. -10  بدرجة كبيرة 0.29 1.08 

أستفيد من مركز مصادر التعلم في الرياضيات أكثر من املعمل. -11  بدرجة متوسطة 0.67 2.36 

 بدرجة كبيرة  0.29 1.08  .املوجودة في املعملأفضل أن أشرح بالنماذج -12
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استجابات المعلمات ( أن متوسط 11رقم )ال ذي جدولاليتضح من 
 ،(1.03المعبرة عن درجة الموافقة على تأثير معمل الرياضيات بلغ )

 وهذا يدل على أن درجة الموافقة كانت كبيرة بشكل عام.
عمل م بخصوصويتضح اتفاق استجابات المعلمات على أداة البحث 

الطالبات نحو المادة بدرجة  لدييعزز االتجاه  إنه ، حيثالرياضيات
ةحيث أضافت  ،(1.08بمتوسط )كبيرة و  معلمات بأن معمل  عد 

 .نحوهاالرياضيات يعزز اهتمام الطالبات بالمادة ويجذبهن 
أن معمل الرياضيات يعزز فهم الطالبات  أشارت االستجاباتكما 

ة(. وأضافت 0.08)مقداره بدرجة كبيرة وبمتوسط عام  بأن معلمات  عد 
 لفة الخاصة والعامة.المعمل يساعد على تنمية المهارات المخت

كما يتضح من خالل الجدول السابق اتفاق استجابات المعلمات بدرجة 
أن معمل الرياضيات يساعد في تحسين الممارسات على كبيرة 

ويحفز الطالبات على التفاعل، كما ينمي العمل الجماعي  ،التدريسية
حيث أجمعت استجابات المعلمات بدرجة كبيرة على  ،بين الطالبات

 (.1.00) بلغ ك وبمتوسطذل
ابي موافقة المعلمات بدرجة التأثير اإليج عنأسفرت نتائج هذا البعد وقد 

 ويمكن أن تعزى لمعمل الرياضيات على كل من المعلمات والطالبات، 

أسباب عديدة منها أن معمل الرياضيات يساعد في هذه النتيجة إلى 
حسين وم على تتوفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للعمل، كما يق

 ،ةمما يعني تحسين العملية التعليمية كاف ؛الممارسات التدريسية للمعلم
يساعد الطالبات على  كما خاصة، ورفع مستوى تحصيل الطالبات

والترابط  ،مهارات التفكير الرياضي :مثل، اكتساب المهارات المختلفة
 .والمهارات الهندسية ،الرياضي

معمل الرياضيات يقدم المحتوى الرياضي إلى أن  أيًضاذلك  ى وقد يعز 
 ،بالمنظور العملي الذي يساعد الطالبات على تصور األفكار المجردة

 وينمي لديهن التخيل واإلبداع.
خلف و  ،(11)العيثاوي و  ،(4)أبو سريةو  ،(46)وتتفق هذه النتائج مع دراسة

ات بالطال عند يزدادانالدافعية واالتجاه  إلى أنأشارت  التي ،(41)هللا
أن الطريقة المعملية تكسب الطالبات و  ،عند توظيف معمل الرياضيات

 بطريقة أكثر فاعلية وبقاء. المعرفة الرياضية
 الرابع: البعدعرض تفسير فقرات -4

 قات توظيف معمل الرياضيات.و (: درجة مع12) رقمذو الدول الج

 البعد وفقراته
املتوسط 

 الحسابي
 الدرجة االنحراف املعياري 

قات توظيف معمل و (: درجة مع4رقم ) البعد

 الرياضيات
 بدرجة ضعيفة 0.36 2.50

قني الوقت في توظيف معمل الرياضيات.و يع-18  بدرجة ضعيفة 0.67 2.50 

من إدارة املدرسة عند  اوتشجيع   اأتلقى دعم  -19

 توظيف معمل الرياضيات.
 بدرجة ضعيفة 0.85 2.5

أواجه صعوبة في إدارة الطالبات في املعمل.-20  بدرجة ضعيفة 0.00 3.00 

 للرياضيات  من خالل ما سبق تشير النتائج إلى ضرورة وجود معمل          ( أن متوسط استجابات المعلمات12يالحظ من الجدول ذي الرقم )
 ،(2.50معمل الرياضيات بلغ )قات توظيف و عن درجة مع المعبرة

 يوتشير النتائج الخاصة ف قات ضعيفة.و وهذا يدل على أن درجة المع
قني الوقت من توظيف و )يع :التي تنص على( 18)ذات الرقم الفقرة 

قات توظيف المعمل، و أن الوقت ال يصنف من مع ،معمل الرياضيات(
النتائج  تأشار كما  (.2.50حيث بلغ المتوسط الحسابي لالستجابات )

بلغ  حيثإلى ضعف تلقي الدعم والتشجيع من اإلدارة المدرسة  أيًضا
قات و أحد معقات اإلدارية المعو  تعد   إذ، (2,5حسابي )المتوسط ال

 .توظيف المعمل
كما اتفقت استجابات المعلمات بمتوسط أما بالنسبة لإلدارة الصفية و 

 قاتة من معو حيث إن هن ال يعتبرن اإلدارة الصفي ،(3حسابي بلغ )
ة قدرتهن على اإلدارة الصفيعلى  وهذا يدلتوظيف معمل الرياضيات؛ 

 .هوخارج داخل المعمل

 ،حاجة المعلمات إلى التحفيزعالوة على  ،للرياضيات مجهز بالكامل
ة بحيث يساهم ذلك في تهيئ ،وتلقي الدعم المعنوي والمادي من اإلدارة

لمادة، وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو ا ،بيئة تعليمية مناسبة للطالبات
قات معمل الرياضيات من وجهة نظر المعلمات و أن مع كما يتضح

دوات واأل ،واألجهزة ،كانت أغلبها مادية متمثلة في عدم توفر المعامل
نتيجة تفق هذه الوت. هذا والنماذج الخاصة بمادة الرياضيات ،الهندسية

 . (16)ودراسة الخديدي ،(27)مع دراسة
 :والذي نص على إجابة السؤال الثاني:: ثانياا

مدينة ب المرحلة الثانوية لطالباتما مهارات البرهان الهندسي الالزمة "
 "؟الجبيل

وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلطار النظري )*(؛ حيث 
تم تحديد مهارات البرهان الهندسي الالزمة لطالبات المرحلة الثانوية 
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جوع إلى األدبيات والدراسات السابقة، ومنها دراسة في ضوء الر 
 .(55)ودراسة شويهي ،(10)ودراسة الظفيري (، 31حبيب)

تكونت هذه المهارات من مهارات أساسية ومهارات فرعية منتمية وقد 
 :لكل مهارة أساسية، وقسمت المهارات األساسية إلى أربع مهارات

اغة مهارة صيو  ،العالقاتمهارة استنتاج و  ،)مهارة التخطيط للبرهان
 ة تقويم البرهان(.ر مهاو  ،البرهان

 وكان نصه: إجابة السؤال الثالث:: ثالثاا
( 0.01هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )"

التي يوظف معمل )بين متوسط درجات طالبات المجموعة األولى 

ومتوسط درجات المجموعة الثانية  ،الرياضيات لهن خالل التدريس(
مهارات البرهان  التي ل يتوفر لهن معمل رياضيات" في مقياس

 ؟الهندسي
 المختلفة. ثم األبعادهذا السؤال تم حساب متوسطات  عنلإلجابة و 

الفروق بين متوسطات درجات المجموعة  لقياساستخدام اختبار )ت( 
( 13رقم )ذو الويوضح الجدول  ،ودرجات المجموعة الثانية ،األولى

وقيمة اختبار )ت( وقيمة مستوى  ،المتوسطات الحسابية للمجموعتين
 الداللة.

افات املعيارية واختبار)ت( للفروق حسب متغير توظيف املعمل.13رقم )ذو الجدول ال  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

سابيةاملتوسطات الح البعد  اختبار )ت( 

 املجموعة األولى

28=ن  

 املجموعة الثانية

29=ن  

 مستوى الداللة درجة الحرية اختبار )ت(

 0.139 56 1.501 2.178 2.319 مهارة التخطيط للبرهان

 0.008 56 2.754 1.919 2.229 مهارة استنتاج العالقات

 0.499 56 0.636 2.081 2.152 مهارة صياغة البرهان

تقويم البرهانمهارة   2.303 2.003 2.683 56 0.010 

 (، بينما2.303كما بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة األولى )              (، أن متوسط درجات طالب13لرقم )يتضح من الجدول ذي ا
طالبات (، بينما متوسط درجات 2.319قد بلغ )األولى  المجموعة

للبرهان، وأن قيمة التخطيط  في مهارة( 2.178) بلغ المجموعة الثانية
وهي غير دالة عند  ،(1.501) )ت( المحسوبة بين المتوسطين بلغت

أنه ال توجد فروق ذات داللة مما يعني  ؛(0.01مستوى داللة )
وسط ومت ،إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة األولى

مهارة التخطيط في مستوى المجموعة الثانية درجات الطالبات في 
 .للبرهان الهندسي

مهارة استنتاج في المجموعة األولى طالبات كما كان متوسط درجات 
متوسط درجات المجموعة الثانية كان (، بينما 2.229) بلغ العالقات

 بلغت ينمتوسطهذين الفرق بين لل)ت(  قيمة (، وكانت1.919)
 اأن هناك فروقً مما يعني  ؛(0.01)توى مسوهي دالة عند  ،(2.754)

ومتوسط  ،ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة األولى
مهارة استنتاج العالقات لصالح المجموعة  فيدرجات المجموعة الثانية 

 األولى التي درست البرهان الهندسي بتوظيف معمل الرياضيات.
(. 2.152) بلغ المجموعة األولىطالبات كما كان متوسط درجات 

مهارة  في( 2.081المجموعة الثانية )طالبات متوسط درجات بلغ بينما 
 نيمتوسطال للفرق بين هذين)ت(  قيمة وبلغت، صياغة البرهان

أنه ال مما يعني  ؛(0.01)وهي غير دالة عن مستوى  ،(0.636)
 ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة األولى

 مهارة صياغة البرهان. فيرجات المجموعة الثانية ومتوسط د

مهارة تقويم  في( 2.003المجموعة الثانية )طالبات متوسط درجات  بلغ
 ،(2.683) ينمتوسطال للفرق بين هذين)ت(  قيمة وبلغت، البرهان

أنه توجد فروق ذات داللة مما يعني  ؛(0.01)وهي دالة عن مستوى 
عة األولى التي درست بتوظيف إحصائية بين متوسط درجات المجمو 

 .المجموعة األولى والمجموعة الثانية لصالح ،معمل الرياضيات
فروق ذات داللة إحصائية عند  توجد هتشير النتائج إلى أنوبذلك 

 ،بين متوسط درجات طالبات المجموعة األولى ،(0.01مستوى )
المجموعة الثانية في مهارتي استنتاج طالبات ومتوسط درجات 

ن من أهم مهارات ان المهارتاهات وتعد   ؛وتقويم البرهان ،العالقات
 ،والتي تدل على فهم الطالبة للبرهان الهندسي ،البرهان الهندسي

طها ورب ،وقدرتها على اكتشاف العالقات واستنتاجها من المعطيات
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن توظيف معمل الرياضيات ، بالمطلوب

مييز مما ساعدهن في ت ؛راك المفاهيم الهندسية وفهمهاأتاح للطالبات إد
والوصول إلى فكرة الحل المطلوبة،  ،المعطى والمطلوب والربط بينهما

كما أن توظيف معمل الرياضيات ساعد في تبسيط المفاهيم الهندسية 
أن  يمكن كمامما أدى إلى فهم الطالبات لهذه المفاهيم،  ؛هاوتسهيل

معمل الرياضيات ساهم في تنمية التفكير أن يكون السبب في ذلك 
حليل الوصول إلى الت نهن فييأدى إلى تمكمما  ؛المنطقي لدى الطالبات

 .المنطقي في البرهان الهندسي
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  وجود عدم أما سبب

مجموعة األولى والمجموعة الثانية في مهارتي التخطيط للالطالبات 
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ن ال إلى أن هاتين المهارتي مرجعهقد يكون  ،وصياغة البرهانللبرهان 
أي  ا خطوة أساسية فيمألنه ؛الرياضيات توظيف معمل على نتتوقفا

ظر بصرف الن ،حل ألي مسألة اعتادت عليها الطالبات حتى أتقنتها
بين  امن أن هناك فروقً  على الرغم ،عن استخدامهن للمعمل أو ال

ين في هات ىوأن متوسطي درجات طالبات المجموعة األول ،المتوسطين
أن ى ؛ مما يدل علن نظيرتيهما في المجموعة الثانيةالمهارتين أكبر م

ارات مهجميع توظيف معمل الرياضيات ساهم في اكتساب الطالبات 
 . البرهان الهندسي

ارتفاع  التي أظهرت (45)كل  مندراسة  نتائج نتائج معهذه الوتتفق 
تبار في اخالذين يدرسون باستخدام معمل الرياضيات  الطلبة درجات

أن توظيف معمل الرياضيات ساعد  وعزى ذلك إلى ،المهارات الهندسية
 ةالطلبله دور إيجابي في تحمل و في تعلم المهارات الهندسية، 

أن معمل الرياضيات مك ن التي أشارت إلى  (57)دراسةالمسؤولية، و 
 (37)و ،(43)الهندسية بصورة حسية، كما أشار اء المفاهيممن بن الطلبة

أن معمل الرياضيات ساهم في تنمية مهارات التفكير  ،مافي نتائجه
 .ومهارات التفكير الرياضي ،العليا

 خالصة النتائج: 
توظيف معمل الرياضيات من وجهة نظر معلمات  درجةضح أن ت  ا .1

قد جاءت بشكل عام بدرجة  ،المرحلة الثانوية بمدينة الجبيل
عدم وجود معمل للرياضيات في بعض  وذلك بسببمتوسطة، 

وعي المعلمات بكيفية توظيف معمل  مما أضعف ؛المدارس
ة يهمأقرت المعلمات بأ، كما واالستفادة من أدواته لرياضياتا

حاجة إلى توفيره في وأن هناك  ،مكونات معمل الرياضيات
ت المعلمات على األثر اإليجابي المدارس، كما اتفقت استجابا

، هم في تحسين الممارسات التدريسيةألنه يسا ؛لمعمل الرياضيات
قات معمل الرياضيات أغلبها و كما أشارت النتائج على أن مع

 مادية تكمن في عدم توفر المعامل واألجهزة واألدوات.
بين  ،(0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ودرجات طالبات  ،ت درجات طالبات المجموعة األولىمتوسطا
 ،برهانومهارة تقويم ال ،المجموعة الثانية في مهارة استنتاج العالقات

 توظيف معمل الرياضيات.لعزى تُ 
 ،(0.01ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

ودرجات طالبات  ،بين متوسطات درجات طالبات المجموعة األولى
ومهارة صياغة  ،مجموعة الثانية في مهارة التخطيط للبرهانال

 توظيف معمل الرياضيات.لعزى تُ  ،البرهان

 :الدراسةتوصيات 
 :باآلتيالدراسة  يصتو  النتائجفي ضوء 

يزها وتجه س،معامل خاصة بالرياضيات في المدار ضرورة إنشاء    .1
 بالوسائل التعليمية الخاصة بالرياضيات.

م لتدريبه ؛عمل مستمرة لمعلمي الرياضياتورش عقد دورات و  .2
ج وتحقيق أفضل النتائ ،على كيفية توظيف معمل الرياضيات

 المرجوة منه.
 تزويد المعلم بإرشادات حول كيفية تنفيذ الدروس داخل المعمل. .3
االهتمام بالمهارات الرياضية والهندسية، وكيفية تنميتها عند  .4

 ،والمشرفين يها،وُمعد   من قبل المختصين بالمناهج  الطلبة
 والمعلمين. ،والتربويين

بتشجيع المعلمين على  والُمديرينضرورة اهتمام المشرفين  .5
 توظيف معمل الرياضيات.

ضرورة اهتمام المسؤولين على تزويد المعامل باألجهزة الالزمة  .6
 والخاصة بالرياضيات.

 ،املةوش ،بحيث تكون متنوعة ،إعادة النظر بالمقررات الدراسية .7
 تسمح بتنفيذ األنشطة المعملية المختلفة. ةومرن

 :الدراسةمقترحات 
يمكن اقتراح مجموعة من  اونتائجه ةالحالي الدراسةفي ضوء أهداف 

 :لها اامتدادً  البحوث التي من الممكن أن تكون 
فاعلية معمل الرياضيات  إلىإجراء المزيد من البحوث للتعرف  .1

والمعرفة  ،افة الرياضيةالثق :مثل ،أخرى  ةفي تنمية متغيرات تابع
 الرياضية.

مية تنبإجراء بحوث أخرى للكشف عن عالقة معمل الرياضيات  .2
 .الطلبةالتفكير اإلبداعي عند 

ف وإجراء البحوث التي تكش ،االهتمام بمهارات البرهان الهندسي .3
 ي هذه المهارات.عن أساليب تدريسية تنم  

معمل إعداد برنامج مقترح لتدريب المعلمين على توظيف  .4
 وأساليب متعددة ومتنوعة. ،الرياضيات بطرق مختلفة
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