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Discourse That Promotes Conceptual Understanding 

 

 حوار يدعم االستيعاب المفاهيمي
 

 الهام آاظمي: بقلم
 انتصار  النتشه: ترجمة

 
Kazemi, Elham, Discourse That Promotes Conceptual understanding. 
Teaching children Mathematics. Vol. 4, No. 7, March 1998, pp. 410-414 

 
 

لرياضيات ان يفهم طالبنا مادة الرياضيات، دون أن يقتصر دورهـم علـى   نحن معلمو انهدف  
وحتـى عنـدما سـمحنا لهـم باالآتشـاف ووفرنـا            .حفظ الحقائق وإجراء العمليات الحسابية    

متعـة فهـذا ال يعنـي أننـا عملنـا علـى تحفيـزهم علـى التفكيـر بعمـق أو ان                مأجواء أآثـر    
فـي   ) NCTM) 1989وحتى المهام التـي خططـت لهـا         . أفضلبصورة    المصطلحات يفهموا

 الطـالب فـي بنـاء فهـم         ي عند تحد تخلق    قد ال   والمتعلقة بالحياة اليومية،   معايير المناهج 
عميق للرياضيات، ويبقى الدور الـذي يلعبـه المعلـم علـى درجـة آبيـرة مـن الحساسـية                   

 .والخطورة
حول ) (Kazemi & Stipek, 1997ك تعرض هذه المقالة إضاءات من دراسة لكاظمي وستب

 ، على الطالب من أجل التفكير بشـكل مفـاهيمي عـن الرياضـيات            "الضغط"أهمية  مفهوم  
بأن يقومـوا بالتعليـل الـذي يحقـق ويبـرر            هو الطلب منهم     والمقصود بالضغط على الطالب   

قـد  آثـر مـن تـرداد لإلجـراءات التـي يتبعونهـا، ول            أاإلجراءات التي يستخدمونها عند حلهم      
 معلـم للمرحلـة االبتدائيـة العليـا الـتعلم           23 هذه الدراسة المدى الذي دعم فيـه         فحصت

ولقـد تـم قيـاس    . والفهم من خالل الصف الكامل أو ضمن نقاشات  في مجموعات صغيرة           
 :ـالضغط من أجل التعلم بالدرجة التي قام بها المعلمون ب

 .التأآيد على جهود الطلبة )1
 .لم الترآيز على الفهم والتع )2
 . دعم استقاللية الطلبة )3
 .    الترآيز على التعليل أآثر من إعطاء أجوبة صحيحة )4

 
لقـد الحظنـا    . ويشير التحليل الكمي الى أنه آلما زاد الضغط آلما آان تعلم الطـالب أآبـر              

أنـه عنـدما   )  (Fennema et al, 1996آما الحـظ بـاحثون سـابقون أمثـال فينيمـا وزمالئهـا      
 المسـائل  هم علـى بنـاء تفكيـرهم فـإن تحصـيلهم يـزداد فـي حـل            يساعد المعلمون طالب  

ولتتضح لنا صورة تطبيق الضغط من أجل التعلم في الصف قمنـا بدراسـة          . وفهم المفاهيم 
 لطـالب   وصـفين  لطـالب مـن ذوي العالمـات المرتفعـة فـي الضـغط،               فـي صـفين     متعمقة  

. ات التي يتم التـداول بهـا      عالماتهم منخفضة، وقمنا بدراسة الفعاليات التي تطرح والحوار       
لقد قمنا بمقارنة طالب مسز آارتر ذوي الضغط المرتفع مع طالب مسز أندرو ذوي الضـغط   
المنخفض والذين آانوا يستكشفون مفهوم تكـافؤ الكسـور وجمعهـا، حيـث قـاموا بالعمـل              

 :المثال التاليآما يبين  القسمة المتساوية، مسائلعلى 
 

 آعكة محشوة 12 الى حفلة عيد ميالدي، وآان عندي )بما فيهم أنا ( أشخاص8دعوت 
آم سيأخذ آل واحد منا إذا  تقاسمناها بالتساوي؟، وفيما بعد عادت أمي من  بالجوز،

 فيما بيننا وبالتساوي أيضا، فكم ا أخرى والالتي قمنا بتقاسمهآعكات 9السوق ومعها 
 سيكون نصيب آل منا في المرة الثانية، وفي المرتين معا؟  
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 : معايير اجتماعية- التشابه بين الصفوف

 
 يعملـون فـي مجموعـات، حـولهم المـواد والوسـائل           القد شاهدنا فـي آـال الصـفين طالبًـ         

التعليمية، الكل يحاول ان يوضح آيف يمكنـه تقسـيم عـدد مـن الكعـك وبالتسـاوي علـى         
 حـاول   تـم مالحظـة اسـتمتاع  الطلبـة واشـتراآهم بالعمـل، فالكـل              . مجموعة من النـاس   

أخـرى واالسـتماع    إلـى   وبعد التنقل من مجموعة     . سألةالبحث عن استراتيجيته لحل الم    
إليهم ومشارآتهم في النقاش أوقف آال المعلمين الفعالية وطلب مـن طلبتـه المشـارآة          

 .سألةحل المفي وتوضيح الكيفية التي قاموا بها 
 توضـيح   :ثـل  م �الجتماعيـة    التوجه الى أن المعايير ا     NCTM التي وضعتها    المناهجدعمت  

ا  تـوفر فرصًـ    وفنا،التفكير ومشـارآة االسـتراتيجيات والتعـاون الـذي نـراه فـي صـف              وتفسير  
للطلبة في المشارآة في التفكير المفاهيمي، ولقد أوجد وعزز الكثير من المعلمين مثـل         
هذه المعايير في غرفهم الصـفية والتـي نـرى أنهـا لوحـدها قـد ال تنمـي تفكيـر طلبـتهم                        

 .لمفاهيميا
 

 : المعايير الرياضية االجتماعية- الفروق بين الصفوف
 

 وأوجدتا المعايير سائلرغم أن آلتا المعلمتين مسز آارتر ومسز أندرو قيمتا حل الم
 ا هامة تواجدت  في نوعية التفاعل والمشارآةهما إال أن فروًقياالجتماعية ذاتها في صف

 هذه الفروق عمدنا  النظر بعمق الى المعايير  التي صدرت عن طالبهما، ولفهمالرياضية
التي سيرت الحوار الرياضي، المعايير الرياضية االجتماعية والتي تعرف نوع الحوار ذو 
القيمة في النقاشات الصفية، والحوار الذي يؤخذ آتفسير رياضي أو آاستراتيجية 

 .رياضية
 

 وجمـع  ،قـات الجـزء بالكـل     الكعـك بفكـرة التسـاوي وعال       مسـألة الطـالب فـي     تعامل  ولقد  
وتساعدنا هذه المعـايير الرياضـية االجتماعيـة فـي فهـم طـرق تـدعيم مفـاهيم                   الكسور،

 .الكسور في سياقات المشارآة وعرض استراتيجيات التوضيح
 

 معايير رياضية اجتماعيـة سـيطرت علـى تفاعـل الطـالب فـي حصـص الرياضـيات                   4عّرفنا  
يـر المفـاهيمي مـن خـالل دراسـتنا ألربعـة          وساعدت على إيجـاد ضـغط أعلـى نحـو التفك          

 :صفوف
 
 مجادالت ونقاشات رياضية ولم تقتصر على ملخصات  علىاحتوت الشروح .1

 .الطرق اإلجرائية المتبعة في حل المشكلة
، واآتشاف التناقضات   سألةوفرت األخطاء فرصا إلعادة تصور وفهم الم .2

 . واالستراتيجيات البديلة
 .م للعالقات بين االستراتيجيات المختلفةب التفكير الرياضي فهتطّل .3
ب العمل التعاوني االهتمام بالقدرة الفردية والوصول الى اتفاق من تطّل .4

 .خالل الحوارات والمناظرات الرياضية
 ولكـن آـان للمعـايير       ، فـي تنميـة التفكيـر المفـاهيمي         قـد تسـاهم    معايير أخرى  .5

 .ا األآثر واألقل ضغًطاتلم المعصفوفاألربعة السابقة األثر في وجود فروق في 
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 :توضيح االستراتيجيات
 

في صف مسز آارتر لم تكن :  الفروق بين الصفين هذهستوضح األمثلة القادمة بعض
نما إ، وسألةالتوضيحات والتفسيرات مقتصرة على وصف الخطوات الالزم اتباعها لحل الم

 آارتر من سارة وفي المثال التالي طلبت مسز. آانت مرتبطة باألسباب الرياضية
 .قسيموياسمين وصف خطواتهما وتوضيح أسباب اختيارهما الستراتيجية معينة للت

 
              وقامت ياسمين بتقسيم (  الى أنصاف ات آعك4قمنا بتقسيم أول : سارة

 ).1أنظر رسم . المربعات على ورقة الشفافية
 ؟قسيمها الى أنصاف بتاهال وضحتما لي لماذا قمتم: مسز آارتر             

 .ألننا نحصل على ثمانية عند تقسيمنا األربعة الى أنصاف: سارة
 ؟ثمانية أنصاف، ماذا يعني وجودها لديك: مسز آارتر

 .يعني أن آل شخص سيحصل على نصف: سارة
 وقامت ياسمين بترقيم   ( حسنا، آل شخص يحصل على نصف : مسز آارتر

 ). على الشفافية8-1األنصاف من 
 .، والتي نقوم بتقسيمها الى أثمانات آعك5ويبقى لدينا : ةسار

    الى أثمان ولكن هل بإمكانك أن احسنا، لقد قمت بتقسيمه: مسز آارتر
 تخبريني لماذا؟

  الى توجهتو( سيأخذ نصف �ألنها أسهل، ألن آل واحد سيأخذ: سارة
 "من سيأخذ آل شخص؟آم ُث) "ياسمين
 .خمسة أثمان) بهدوء: (ياسمين
 هذا . لى أثمانإأنا فقط ال أعرف لماذا اخترت أن تقسمي : مسز آارتر
 .ناثمأنا أريد أن اعرف لماذا اخترت األ. السبب
   ألنه بعد التقسيم سيأخذ آل شخص ُثمن، أي ُثمن األثمان نااختر: ياسمين
 .آل آعكة
 حسنا، ُثمن آل آعكة، هل تستطيعين دون الحاجة الى الترقيم : مسز آارتر

� توضحي لنا ماذا تعنين بذلك؟ سمعُت الكلمات ولكنأن 
 ).سمن الى أثمانقامت ياسمين بتظليل ُثمن آل آعكة من اللواتي ُق( 

 ). ُثمن واحدأشارت الى( و ... هذا الجزءولسيأخذ الشخص األ: ياسمين
 .أوه، من آل آعكة: مسز آارتر
 .من آل آعكة: ياسمين
 آل واحد إذا آان نصيبه متساويا مع ُثمن، حسنا، فكم سيأخذ : مسز آارتر
 غيره؟

 .نصف وخمس أثمان: ياسمين وسارة
  هل تردن آتابة ذلك من أعلى، آي أستطيع رؤية عملكن؟:مسز آارتر

  آتبت على الشفافية: ياسمين
8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

2
1

+++++ 

 
  أشخاص8 آعكات بين 9تقسيم : 1              رسم 
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ا مفاهيمي على درس بادل بين سارة وياسمين ومسز آارتر ترآيًزلقد هيأ الحوار المت
حيث طلبت المعلمة من سارة توضيح أهمية الحصول على ثمانية . القسمة المتساوية
وبعد أن أعطت ياسمين .  الى أثمان معنىقسيمستراتيجية التأنصاف، ولماذا آان إل

اباتها اللفظية بالتمثيالت تفسيرا لفظيا استمرت مسز آارتر بالضغط عليها بربط استج
عن طريق آتابة ( الصورية المالئمة عن طريق تظليل االجزاء، ومن ثم التمثيل الرمزي 

 ).الكسور التي جمعتها
لم يتوفر مثل هذا الضغط في حصص مسز أندرو، رغم أن طالبها تعرضـوا الـى الممارسـة                  

ض، إال أن المحتــوى االجتماعيــة ذاتهــا مــن حيــث مشــارآة اســتراتيجياتهم  بعضــهم الــبع
الرياضــي للمناقشــات الصــفية اختلــف، فلقــد اشــترك الطــالب بالحــل عــن طريــق إعطــاء  

آما تم بناء الحـل مـن خـالل التبـادل           . ملخصات إجرائية للخطوات التي اتبعوها في حلهم      
 أشـخاص، قامـت مسـز    8 آعكـة بـين     12 لتوزيـع الحواري حيث  عندما وصف ريموند حلـه         

 . منها الى أنصاف4على اللوح  فقام ريموند بتقسيم  آعكة 12أندرو برسم 
 

� بصوت مرتفع� تشرح لنا ماذا؟ نحسنا هل تريد أ: مسز أندرو 
 .آل واحد يأخذ واحد وأنا أعطيهم نصف: ريموند

 إذن آم يأخذ آل شخص؟: مسز أندرو
 .واحد ونصف: ريموند

 ؟نصف: مسز أندرو
 . واحد ونصف،ال: ريموند

  هل هذا معقول؟-تقول أن آل واحد يأخذ واحد ونصفإذن أنت : مسز أندرو
           انتقلت مسز أندرو الى ) وبعد صدور أصوات متعددة بالموافقة من الطلبة( 

 .مسألة أخرى
 

نوا لماذا اختاروا تلـك الطريقـة   روا ويبّيلم تسأل مسز أندرو مثل مسز آارتر طالبها أن يفسّ  
التي تتطلب عدد الذين يتفقون معهـم باإلجابـة أو     ، ولكنها اهتمت باألسئلة     قسيمفي الت 

هـل تظـن أن هـذا    " "هل هذا معقول؟  ""آم طالب يوافقه باإلجابة؟   : "أسئلة نعم وال مثل   
، لقد حاولت  مسز أندرو مشارآة طالبها فـي الفعاليـة والكشـف عـن مـدى               "جواب جيد؟ 

 تـؤدي الـى     فهمهم، ولكنها قامـت بطـرح أسـئلة تطلبـت اسـتجابات عامـة ال تكشـف وال                 
 .معلومات دقيقة عن تفكيرهم

 
 التفاعل مع األخطاء

 
ا لطالبها إلثبات صحة إجاباتهم بتأآيدها على التعليل الرياضي        مسز آارتر فرصً   تاحتلقد أ 

وقاومــت إخبــارهم بخطــأ األجوبــة أو األســباب التــي يعطونهــا التبــاعهم تلــك   .لخطــواتهم
يـق علـى األجوبـة إذا آانـت صـحيحة أو      الخطـوات، ولكنهـا ترآـت ذلـك لطلبتهـا فـي التعل      

  مسز آارتر أنواع األسئلة التي رأت انها قـد تسـاعد طالبهـا               )مّثلت (لقد نمذجت . خاطئة
على التفكير من خالل ترددهم الشخصي وباستخدام مخزونهم المعرفي، والتي احتـوت            

 عنـد  لقد الحظنـا تحـدي طلبـة مسـز آـارتر احـدهما لألخـر         . على تمثيالت بيانية للكسور   
وقـد اسـتمر التفاعـل بـين     .  على إيجاد أخطائـه اآلخراختالف حلولهم، ومساعدة أحدهما   
 :مسز آارتر وسارة وياسمين آالتالي

بعد أن آتبت ياسمين على الشفافية
8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

2
1

+++++ 

 آل هذا؟مجموع حسنا هذا ما قمت به، فكم أصبح : سألت المعلمة

: ياسمين
8
 أو 11

8
6

. 
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 أو  6إنها تقول أنها قد تساوي : مسز آارتر
8
6
 ؟

 تساوي  يمكن أن إنها،ال: ياسمين
8
6

 يمكن أن تساوي  أو
8
11. 

   هل تستطيعين أن تكتبيهما على  مختلفتان، حسنا لديك إجابتان: مسز آارتر
 ، اإلجابتين تعلقوا علىالشفافية ليراهما الجميع، وانتم أيها الطلبة أريدآم أن

 ن اإلجابة الصحيحة قد تكونإنها تقول إ
8
6

  أو
8
11. 

   مجموعةواحد من ال يده وهو يفكر، وهناك يرفعانظروا ماثيو : مسز آارتر            
     ؟حسنا أعطيكم فرصة ة السادسالمجموعةهل هناك أحد من ة، الخامس            
                       ، عندي) ..ظرنتت(أخرى للتفكير، أندرو هل يدك إلى أعلى؟ هل هذا صحيح؟             

    لتقرروا أي اإلجابتين   مرفوعة، أتساءل إذا آلكم تنظرون أياٍد4آلن ا             حتى
 ا اإلجابتين؟لتصحيحة، اآلن هل آل من يرفع يده يتفق مع آ         

�ال: الطالب 
   م لي، ولكن هل عندآتفسروه ال ؟ الكم سببا لقولمهل لديك: مسز آارتر

 :)وقامت بعد األيدي(سبب؟ ارفع يدك إذا آان عندك سبب لقولك ال 
1,2,3,4,5,6 

  قفوا لو سمحتم، وليذهب آل منكم الى إحدى المجموعات ليوضح حسنا لت            
 .لها أسبابه، وليخبرها اإلجابة الصحيحة باعتقاده            
    من المهم أن نشير الى أن مسز آارتر آان بإمكانها التوقف هنا وتوضيح لماذا             

           
8
6

 ال تساوي  
8
 ، ولكنها وظفت طالبها وشجعتهم على اآتشـاف األخطـاء عـن            11

عطاء األسباب المفاهيمية لعدم تساوي اإلجابتين، وشارآت الصـف آلـه بـالتفكير             ق إ طري
في أي الحلين هو الصحيح بدال من االقتصار علـى الطـالبين اللـذين قامـا بعـرض حلهمـا،                 

 .وضيح وتفسير أفكارهمولكنها أوجدت فرصا لطالبها ليمارسوا ت
هيأت األخطاء فرصا في  اآتشاف التناقضات في الحل للصف آله ، ولبناء فهم لمفهوم 

لقد نهجت مسز آارتر  .للمساحةرسومات تكافؤ الكسور وجمعها باستخدام نماذج ال
على اتباع هذا النمط من الفعاليات في صفها، حيث شارآت مجموعات الطالب من 

  عملية إثبات أنخالل المناقشات في
8
 مع مالحظة عدم لجوئها ، هو الجواب الصحيح11

أو أي من طالبها الى استخدام أسلوب التحقير أو العقاب أو تنقيص من عالمات  من 
يخطأ، فلقد سمح جو االحترام الذهني فيما بينهم في بناء الفهم المفاهيمي 

بل  بمعالجة األخطاء بطريقة مختلفة، فلقد أعطت بينما قامت مسز أندرو بالمقا.برغبة
 6 على ات حبات آعك5التفسير الرياضي أثناء شرح الطالب لطريقة حلهم لتوزيع 

 .أشخاص
 

لقد أخذوا : مسز أندرو
2
1

وبعدها 
6
1
عدها ب و

6
1

  ، فكم ُسدس سيأخذون؟

 .واحد، اثنان: أنطوني
 .واحد، اثنان: راين

: جو
12
1

. 

�أخذوا إثنين) لجو(ماذا قلت؟ : مسز أندرو 
 .أسداس: راين
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 :انطوني
12
2

. 

: جو
6
2

. 

قلت  لماذا -)مؤآدة اإلجابة: (مسز أندرو
12
2

 .سويًةء  جز12، ألن هناك  

 .نعم: انطوني
   ثانية، ألن  هناك آعكتين وليس تلخبطون أن ال تواحسنا، تأآد: مسز أندرو

 .واحدة، جيد، عمل جيد
 

وبمجـرد مـا نطـق جـو باإلجابـة          . ر اإلجابة من البداية   بدا أن طالب مسز أندرو يحاولون تحزّ      

 خطأ إجابة أنطوني     بسب الصحيحة رآزت عليه، ورغم أنها تنبأت     
12
2

 لم توجـه لـه سـؤاال        

لماذا إجابته غير صحيحة، وبدال من ذلك سألت نفسها السؤال وأجابت عليه، ولم تضـغط                
" بسبب وجود آعكتين وليس واحـدة     "وجملتها  . على أنطوني ليحدد سبب تردده وارتباآه     

مسـز أنـدرو    وآما أوضح هذا المثال فإن الفـرص التـي وفرتهـا وهيأتهـا              . بقيت دون توضيح  

 لطالبهــا للمشــارآة فــي التفكيــر بطريقــة مفاهيميــة عــن داللــة
6
1
  َو

12
1

 وآيــف ارتبطــت 

 . مع التمثيالت العددية آانت محدودةبالرسمالتمثيالت 
يظهــر ان آلتــا المعلمتــين أتاحــت فرصــا لطالبهــا فــي أن يخطئــوا، ورغــم أن هــذا المعيــار  

.  جتماعي لم يكن آافيا لضغطهم نحو اختبار ودراسة خطوات حلهـم بشـكل مفـاهيمي     اال
فلقد أرادت آلتاهما أن يتعلم الطالب من أخطـائهم، ولكـن مسـز أنـدرو لجـأت عـادة الـى                     

بينما عملت الحلول غير التامة آمدخل لمناقشات رياضـية         . تزويدهم بالتفكير المفاهيمي  
 .في صفوف مسز آارتر

 
 : ستراتيجياتمقارنة اال

     
عمل الطالب في آال الصفين معا، وتشارآوا في اسـتراتيجياتهم وأُثنـي علـى جهـودهم،         
آما لوحظ أن آال الصفين لجأا الى استخدام التشابهات غيـر الرياضـية مثـل طريقـة ثنـي                   

أعطيت االستراتيجيات في حصـص مسـز أنـدرو واحـدة تلـو          . الورقة أو األلوان المستخدمة   
 مـن   امثال لـوحظ أن زوجًـ     . نقاشات لبعض المواضيع غير الرياضية لعمل الطالب      األخرى مع   

الطالب قطعوا الورقة التي تمثل الكعكـة وقـاموا بإلصـاق األجـزاء تحـت الصـق التعليمـات،                 
ورغـم تشـابه    .  أخر قام برسم خطوط من أجزاء الكسور الى األشخاص الذين تلقوها           زوجو

وأمـا مسـز    .ها مختلفة بسبب اخـتالف تمثيالتهـا      وب تصور آلتا االستراتيجيتين إال أن الطال    
أندرو فلقد ضغطت طالبها ليذهبوا أبعد من مالحظاتهم األوليـة، والتأمـل فـي التشـابهات                

 .الرياضية واالختالفات بين االستراتيجيات المقترحة منهم
 
 :ولية واالتفاقؤ المس

 
ارآة تفسيراتهم عمل الطالب معا في الحصص التي تعتمد البحث من خالل مشي

وحلولهم وبناء فهمهم، ظهرت اختالفات عدة بين مسز آارتر ومسز أندرو في الطريقة 
لقد طلبت مسز آارتر من . التي يظهرون بها مسئوليتهم الفردية واتفاقهم ومشارآتهم

طالبها المساهمة والمشارآة وفهم الرياضيات المتعلقة بحل المجموعة، فإذا اختلفوا 
ات إجاباتهم رياضيا وعلى العمل للوصول الى اتفاق، وعند مالحظتها حثتهم على إثب

لطالب غير مشارآين ومنتبهين تذآرهم أن عليهم إثبات حلولهم، وأن آل فرد في 
المجموعة عليه االستعداد لشرح األسباب الرياضية من وراء اختيار مجموعته لتلك 
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صفا وعادال لجميعهم حيث استمع ولهذا فتوزيع العمل آان من .الطريقة أمام طلبة الصف
 . أفكار غيره، وقيموا مالءمتها قبل استخدامها إلىالطالب آل

أو " اعمـل مـع زميلـك     "  لم تصف أو توضح أو تناقش مسز أندرو العمل الجماعي أآثر من             
، فلــم تظهــر المســئولية او المشــارآة أو االتفــاق آمواضــيع للنقــاش فــي   "اعملــوا معــا"

طر علـى عمـل المجموعـة شـخص واحـد، والـذي غالبـا مـا ينهـي              صفوفها، وعادة ما سي   
 .العمل وحده

 
 :االستنتاجات

 يحث الطالب نحـو اسـتخدام التفكيـر المفـاهيمي     ،لقد وجدنا ضغطا عاليا ومستمرا بثبات    
في صفوف مسز آارتر، فلقد اهتمت بأفكار طالبها واستفادت منهم  في بناء مفـاهيمهم               

 ،بمشارآتهم المسئولة والفعالة في توفير جـو مالئـم للتفكيـر      فلقد تميز طالبها    . الرياضية
 .سواء أثناء العمل مع الصف آكل أو المجموعات، والذي اتصف بالمجادلة والتعليل

 معايير رياضية اجتماعية في صفوف مسز آارتر، فلقـد تـم دعـم األسـباب                4لقد سيطرت   
شـارآة أفكـارهم الرياضـية،      الرياضية بالتوضيحات، وأوجدت األخطـاء فرصـا لطالبهـا فـي م           

وال عـن عمـل    ؤوأوجدوا روابط رياضية بين االستراتيجيات المختلفة، وآـان آـل طالـب مسـ       
وعندما أوجد المعلمون ضغطا عاليا للتفكير المفـاهيمي سـيطرت الرياضـيات            .  المجموعة

ومـن نتـائج هـذا    .  ولكـن علـى شـروح وتوضـيحات الطـالب أيضـا           ،ليس على الفعالية فقط   
 . الرياضية، وفهمهم المفاهيميسائلب زيادة تحصيل الطلبة في حل الماألسلو

 
 : أفكار لبحث إجرائي

 
استمع مع الوقت الى عدد المرات التي قاطعت بها توضيحات  •

طالبك، أو أعدت بها صياغتها، أو أعطيتهم استراتيجية الحل، الحظ 
 .أي تغييرات على طبيعة وآمية استجاباتك

 
الجتماعية والرياضية االجتماعية التي تحدد عرف المعايير ا) أ( •

 .صفكات صف
ناقشها مع زميل لك بالعمل، ثم شارآه بأهدافك والمشكالت ) ب(

التي تتوقعها أثناء التنفيذ، وناقش تقدمك معه باستمرار، وشجعه 
 .على القيام بالعمل ذاته في صفوفه إليجاد ضغط أعلى

 .ليراقب ويناقش آل منكما عمل اآلخر) ـج(
ر حـول المشـكلة المطروحـة فـي صـفك،           وتأمل الحوار  الذي يـد     ) أ( •

حسب المعايير األربعة التـي اسـتخدمتها مسـز آـارتر فـي             بوصنفه  
ــة    ــار األول عالم ــا المعي ــار  4صــفها معطي ــالي الضــغط، والمعي  أي ع

 .األخير عالمة صفر لتدل على منخفض الضغط
جتماعيـة، واسـتخدم أسـئلة      ضع أهدافا ذاتية لكل من المعـايير الرياضـية اال         )  ب (

 : التالية لتساعدك على تكوين ضغط عالياألسئلةمثل 
 آيف يمكنك إثبات أن إجابتك صحيحة؟ !
 هل بإمكانك إثبات ذلك بأآثر من طريقة؟ !
 تتشابه االستراتيجية التي اتبعتها عن تلك التي اتبعها            / آيف تختلف !

             زميلك؟
 ع حل زميلك؟ال توافق م/ هل توافق !
 لماذا االستراتيجية س حيدة؟ !
 لماذا االستراتيجية ص غير جيدة؟ !

أعد تقييم صفك باستخدام المقياس والمعايير الرياضية االجتماعية ذاتها، والحـظ مـدى          
 .   تقدمك، وضع أهدافا جديدة لعملك القادم في األسابيع األربعة المقبلة

http://www.nctm.org/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/
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