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 مستخلص:
  في  اإلجرائية  والطالقة    المفاهيمي  االستيعاب    تنمية    في  التعليمي   الروبوت   أثرَ   َتَعرُّف    الدراسة    هذه  هَدفت            
  عينة    واختيرت  التجريبي  شبه  المنهجَ   الباحث    استخدم  الهدف  هذا   ولتحقيق    األولية؛  الصفوف  تالميذ  لدى   يات ياضالر 

  -التجربة  بإجراء    تسمح    التي  اإلمكانات  ل توفُّر    وذلكَ   -عسير  تعليم   إلدارة    التابعة    أبها  مدينة  مدارس    إحدى  من  الدراسة  
َنت   ل  الصف   تالميذ    من اتلميذ  ( 54: )من العي  نة    وتكوَّ   تلميذ ا (  56)و ،( وضابطة تجريبية)  مجموعتين  على م وزَّعين األوَّ

  م وزَّعين  الثالث  الصف    تالميذ   من  تلميذ ا(  54)و   ،( وضابطة  تجريبية)مجموعتين   على   م وزَّعين  الثاني الصف    تالميذ    من
  المجموعات    ودرست    التعليمي،  الروبوت   باستخدام    التجريبية    المجموعات    درست    وقد(.  وضابطة  تجريبية) مجموعتين  على

م َعت  االعتيادية،   بالطرق   الضابطة   تطبيق ه ما  تمَّ   اإلجرائية  والطالقة  المفاهيمي،   لالستيعاب  اختبارين  خالل  من  البيانات    وج 
  متوسطي  بين (    α=    0.05)    مستوى   عند   داللة    ذات   فروق    وجود    عن  النتائج    وأسفرت  .  الصفوف  هذه  من  صف    كل  في

  من   صف    لكل  المفاهيمي  االستيعاب  الختبار  البعدي  التطبيق  في  الضابطة  والمجموعة    يةالتجريب   المجموعة    درجات  
لية، الصفوف  المجموعة   درجات    متوسطي بين( α=  0.05) مستوى  عند إحصائية داللة   ذات   فروق   وجود    وكذلك األوَّ
لية   الصفوف   من   صف    لكل  اإلجرائية  الطالقة  الختبار  ديبع ال  التطبيق    في   والضابطة    التجريبية    .األوَّ

األولية.   ت الروبو   :المفتاحيةالكلمات   الصفوف  اإلجرائية،  الطالقة  المفاهيمي،  االستيعاب   التعليمي، 
  Abstract 

         The study aimed to know the effect of using an educational robotics on developing 

Conceptual Understanding and Procedural fluency in mathematics for elementary grades. To 

achieve this goal, the researcher used the quasi-experimental approach, and the study sample was 

chosen from one of the schools in the city of Abha affiliated with the General Directorate of 

Education in Asir - in order to provide the capabilities that allow conducting the experiment - and 

it consisted of: 54 first-grade students distributed into two groups (experimental and control), and 

56 second-grade students distributed into two groups (experimental and control), and 54 third-

grade students are divided into two groups (experimental and control). The experimental groups 

were studied using the educational robotics, the control groups were studied by regular methods, 

and the data were collected through a test of conceptual understanding as well as a test of 

procedural fluency for each of the elementary grades. The results concluded in significant 

differences at (α = 0.05) between the mean scores of the experimental group and the control group 

in the post application of the conceptual understanding test for each of the elementary grades (1-

3), as well as the existence of statistically significant differences at the level of (α = 0.05) between 

the mean scores of the group. Experimental and control in the post application of the procedural 

fluency test for each of the elementary grades (1-3). 

Keywords: Education Robotics, Conceptual Understanding, Procedural fluency, Elementary 

Grades (1-3).   
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 اإلجرائية  والطالقة المفاهيمي االستيعاب تنمية في التعليمي  الروبوت استخدام أثر "
 "  األولية  الصفوف تالميذ لدى الرياضيات  في 

مُة البحث:   ُمقد ِّ
القرن        في  العمل   سوق   لم تطلَّبات   األجيال   إعداَد  م ستحدثات   إنَّ  بين  التكامَل  يتطلَّب   والعشرون  الحادي   

ه  في عالم  اليوم  الت هد  َسات  التعليمية، كما أنَّ التسارَع الت َقني الذي َنش  مه المؤسَّ قنية  والجانب  المعرفي الذي ت قد  
من  لها االستمراَر في  هج  الدراسية  ومحتوياتها المعرفية وأساليب تدريسها بما  يستلزم  إعادَة النظر  في المنا  يض 

اير  تغيُّرات العصر. ولقد  أسهمت الرياضيات  في بناء  ثورة  التقنية  العمالقة  وذلَك من تنشئة  المتعل  مين بصورة  ت س
تطبيقا ل  لت َسه   التقنية   عادت   ث مَّ  م ب دعيها،  أفكار   وت سهَم في خالل   المختلفة ،  الحياة   مناحي  الرياضيات في  ت  

 ليتي التعليم والتعلُّم.   عم
وقد اقتصَر تعليم  الرياضيات لفترات  طويلة  من الزمن على المعرفة  اإلجرائية  إلى أن  تمَّ االنتقال  من معالجة       

ر  المعرفة ، وصحَب البيانات ميكانيكي ا إلى م عالجت ها إلكتروني ا باستخدام  الحاسب ات التي فتحت آفاق ا جديدة  لتطوُّ
نت كوكبٌة من اذل لمبدعين من تطوير  بعض البرامج التفاعلية التي  ك تطوٌر كبيٌر في لغات البرمجة، حيث تمكَّ

ب َل استكشاف  المشكال رت للم تعل  مين س  ت أسهمت في إيصال  معنى كثير  من القضايا الرياضية الم جرَّدة وَيسَّ
وتمثيلها   ونمذجت ها  الذي   ،(Sklar, Parsons, & Azhar, 2007)الرياضية  الم ذ هل   ر   التطوُّ هذا  فتح  وقد 

َدَثت ه الرياضيات  في علوم  الحاسبات ولغات  البرمجة آفاق ا واسعة  نحو استخدام  الذكاء االصطناعي وتوظيف    أح 
التكام َل   يحق  ق   ا  جديد  تعليمي ا  ا  نهج  يتطلَّب   ما  وهو  المختلفة.  الحياة   جوانب   في  الكثيرة  العلتطبيقات ه   وم   بين 

 والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة ابتداء  من الروضة  وحتَّى الجامعة.       
- ويرى بعض  الباحثيَن والمهتميَن في هذا السياق  أنَّ الروبوَت التعليمي أحد  األدوات  المثاليَّة  التي يمكن        

في والسلوك التعليمي؛ وذلك لكون ه  علم ا  وى المعر كسر  حالة  الجمود التي ظلَّت مهيمنة  على المحت  -ن خالل ها م
ا من االستراتيجيات    ف  عديد  تطبيقي ا يستند  إلى المعلومات  والمعارف  النَّظرية التي تلقَّاها المتعل  م  سابق ا، حيث  يوظ  

، والمناقشة  والحوار،  الذهنيالتي تتمركز  حوَل المتعل  م مثل: استراتيجية التعلُّم التعاوني، والتعلُّم الذاتي والعصف  
، واستخدام  األلعاب اإللكترونية، وحلُّ المشكالت.       واالكتشاف 

ز  مهارات  التفكير العليا لدى المتعلمين    (Benitti, 2012)وذكَر بينيت        أنَّ الروبوَت التعليمي ي نم  ي ويعز  
ا حل  ومهارات  واالنفعالي،  والناقد،  اإلبداعي،  تستلزم     لمشكالت،كالتفكير   التي  التعلُّم  طبيعة   إلى  ذلَك  ويعود  

 التصميَم الهندسي من خالل مجموعة  من األدوات  القابلة  للبرمجة والمعتمدة  على العلوم والتكنولوجيا.   
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ة مهارات في كل  من: الرياض      دَّ يات،  إنَّ التصميَم الهندسي الذي يقوم  به الطالب  يتطلَّب  التكامَل بين ع 
م  وال فيزياء، والهندسة، والتكنولوجيا، وهو ما يمث  ل  تعلُّم ا واقعي ا َبديال  عن التجريد  الجاف غير المحسوس الذي ت قدَّ

به الجوانب  المعرفية  والمهارية. ولقد  تزايدت الدعوات  إلى استخدام  هذا النهج  التعليمي ابتداء  من الروضة حتى  
ت  اإليجابية  المتنامية  حول الفوائد  التعليمية  الناتجة  من دمج الروبوتات في التعليم  للمؤشرا  التعليم الجامعي نتيجة  

( التي هدفت  تعرَُّف أثَر استخدام  2018التي َخل صت اليها وأكَّدتها دراساٌت عديدة؛ ففي دراسة  عيدة الرويلي )
ات لدى الطالبات الموهوبات والمتفوقات.  الرياضي  برنامج تعليمي باستخدام الروبوت اآللي في التحصيل  بمادة  

في   الموهوبات   ولصالح   التجريبية،  المجموعة  لصالح   إحصائية  داللة   ذات   فروق   وجود   عن  النتائج   وأسفرت  
 المجموعة  التجريبية.  

:  موضوعا( التي هدَفت  تعرَُّف أثَر استخدام الروبوت التعليمي لتدريس  2017وفي دراسة أمل البدو )      ت 
"االتصال على فترة"، و"االتصال عند نقطة"، و"عالقة االتصال باالشتقاق" في تحصيل  مادة  الرياضيات للصف  
الثاني عشر العلمي بإحدى محافظات مدينة عمان باألردن، وقد أشارت  النتائج  إلى وجود  فروق  ذات  داللة  

ا على يبية التإحصائية بين المجموعتين لصالح  المجموعة  التجر  ي درست باستخدام التدريس المعملي اعتماد 
 الروبوت التعليمي.     

ي أثَر توظيف  مدخل " 2015َكَما أجرت سها أبو فرحة )     " باستخدام حقيبة  STEM( دراسة  هدفت  إلى تقص  
بار المفاهيم  ا في اختالروبوت في اكتساب المفاهيم العلمية، وقد  خلصت الدراسة  إلى وجود  فرق  دال  إحصائي  

 .    EV3العلمية لصالح المجموعة التجريبية التي تعلَّمت باستخدام حقيبة الروبوت 
ريت في مدينة سيول  (Park, Kim, Oh & Lim, 20150)وفي دراسة بارك، وكيم، واوه، وليم      التي أ ج 

استخدمت لغة   الصف، وقد رضا  إلبداع و في كوريا الجنوبية بهدف  الكشف  عن أثر  برمجة الروبوت على تنمية  ا
""Scratch    رضا زيادة   مع  واألصالة،  الطالقة،  من:  كل   في  التالميذ  ن  تحسُّ عن  النتائج   وأسفرت   للبرمجة. 

 الطالب تجاه استخدام البرمجة.
دارس  في م  (Elkin, Sullivan & Bers, 2014)وفي دراسة  الحالة  التي قاَم بها إليكن وسوليفان وبيرس       

نتيسوري في الواليات المتحدة األمريكية؛ وذلَك بهدف  تطوير  نهج  فع ال لدمج الروبوتات في الصفوف  التعليمية   مو 
ب على  َمت المقاييس  النوعية  والكمية  لتقييم  نجاح  هذا النهج، وأظهرت النتائج  قدرَة الط الَّ الم بك  رة. وقد  است خد 

ل  تجميع  الروبوت وبرمجته دون  نهم من    تدخُّ الم عل  مة، َوتبيَّن أنَّ استخداَم الطلبة لحقيبة  الروبوت التعليمية مكَّ
َز البيئَة التعاونية، وقد  خلصت الدراسة  إلى معايير مقترحة   هم بفاعلية في األنشطة التعليمية، وعزَّ استخدام  حواس 

 يسوري. رس مونتلدمج  مفاهيم البرمجة والهندسة في التعليم  الم بك  ر في مدا

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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وبيرس        وسوليفان  كازاكوف  دراسة  ق َبل    (kazakoff, Sullivan & Bers, 2013)وفي  من  لة  الم َموَّ
سة العلوم الوطنية في الواليات المتحدة التي هدفت  إلى الكشف عن تأثير  برمجة  الروبوتات على القدرة    مؤسَّ

( مهارة  تسلسلية قبل البدء في ورشة  "التدريب  27ل. تمَّ قياس  )األطفا  التسلسلية  في مرحلة  الطفولة  الم بك  رة عند 
ا بعدي ا؛   الم كثَّفة على برمجة الروبوتات" لمدة أسبوع، وبعد االنتهاء من ورشة التدريب تمَّ قياس  المهارات قياس 

 طبيق البعدي.    في الت وقد أسفرت  النتائج  عن وجود  فروق  ذات داللة  إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
ريت بوالية نبراسكا بهدف  الكشف    (Barker and Ansorge, 2007)  وانسورجوفي دراسة باركر         التي أ ج 

. وأسفرت النتائج  عن  (SET)  عن أثر  استخدام الروبوت في زيادة  التحصيل  في العلوم والهندسة والتكنولوجيا
زى لمشاركت هم في برنامج ما وجود فروق  ذات داللة  إحصائية لصا بعد المدرسة والقائم    لح  المجموعة  التجريبية ي ع 

 لروبوتات.  على ا
ا يفتح آفاقا        ا واعد  ا جديد  ح  ممَّا سبَق أنَّ هناك محاوالت  حثيثة  لدمج  الروبوتات في التعليم  بوصفه نهج  يتَّض 

نب المعرفية الم جرَّدة والتطبيق  العملي. ويرى جادزيكوفسكي ال حدود لها في التفكير والتصميم، ويجمع  بين الجوا
(Gadziowski, 2017 َّأن )  التغيُّرات الم تسارعة التي َجَعلت الطفَل ينمو في عالم تكنولوجي متزايد يتطلَّب 

ة الم بك  رة بما  من القائمين على السياسات التعليمية والم نف  ذين لها توظيَف المستحدثات  التقنية  في مرحلة الطفول
تشويق  الطالب وترغيبهم في دراسة  الرياضيات، يتناسب  مع المرحلة العمرية وم تطلَّبات المستقبل، وبما يؤدي إلى  

 وزيادة  دافعيتهم التي قد تساعد في حل مشكلة تدن  ي التحصيل في مادة  الرياضيات. 
مناهجها        تصميم  إعادة  إلى  الدول  بعض   سعت   والصفوف   ولذا فقد  الم بك  رة  الطفولة   مراحل   الدراسية في 
لية من المرحلة  ا االبتدائية بما يتناسب  مع شغف  األطفال ت جاه األلعاب اإللكترونية ويحق  ق  النمَو المعرفي  ألوَّ

كير،  من خالل إدخال ألعاب محسوسة، وقابلة للبرمجة، وسهلة التشغيل وتؤدي دور ا مهم ا في تطوير  مهارات  التف
ل، والتوجيه المكاني والقياس، و  العمليات الحسابية، وحل المشكالت، والقدرة باإلضافة إلى: مهارات العد والتسلس 

 (.     Bers, Flannery, Kazakoff & Sullivan, 2014)االستنتاجية والتواصل االجتماعي وغيرها
ا     للبرمجة قيَد  القابلة  األلعاب اإللكترونية  هذه  كانت  سياق   لقد  الماضية في  األربعين عام ا  طوال  لتطوير 

في مختبر الذكاء   Seymor Papertرها فريٌق من العلماء  بقيادة  سيمور بابرت  لوجو" التي طوَّ  نموذج لغة "
للتكنولوجيا"    Artificial Intelligenceاالصطناعي   ماساتشوسيتس  "معهد  لـ   Massachusettsالتابع 

Institute Technology (MIT)    عام منها  األولى  النسخة   صدرت  قد  و  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
من الروبوتات التعليمية التي تتميَّز  بتطبيق لغة لوجو واستخدامها    سلسلة(،  ومنذ  ذلك الحين تمَّ تطوير   1970)

( التعليمي  الروبوت  ومنها:  التعليم  مجال  )BIGTRAK 1979في  عام  وفي   ، الر 1980(  انتشر  وبوت  ( 

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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(Tortue Jeulin T2,T3،)  ب التي  الماضي  القرن  من  التسعينيات  المجلس   وخالل  معايير   تطبيق   فيها  دأ 
  ( Roamer Robot)ليمية تتفق  مع  المعايير ومنها  الوطني لم عل  مي الرياضيات ظهر جيٌل من الروبوتات التع

ص للفئة  الع مرية )و   (.  Noble, 2013()9- 4هو م خصَّ
 TTSالبسيطة القابلة للبرمجة من إنتاج )( توفَّرت ثالثة  أنواع من الروبوتات التعليمية 2005) بداية  ومنذ      

Group LTD( :وهي  )Bee- Bot, Constructa- Bot, Pro- Bot وقد استخدمت بشكل  واسع  في تعليم )
لية، ويعد الروبوت التعليمي ) األكثر استخدام ا وانتشار ا    (Bee-Botالرياضيات للطفولة  الم بك  رة والصفوف األوَّ

لية من المرحلة االبتدائية في كثير  من المدارس حول العالم؛ لكونها  في مدارس  رياض األطفال والصفوف األوَّ
ر، وتعمل على تنشيط التفكير البنائي والنقدي، وتسمح    ا من الفرص للتجريب، وتوف  ر  مجاال  للتبصُّ تحتوي عديد 

وتعتمد الروبوتات الثالثة على لغة   كة واللعب، وزيادة  المعرفة  الذاتية، وتطوير أشكال التفكير،للطفل بالمشار 
 اللوجو.     

ق  ها التعليمي بالتعاون مع عدد  من الجامعات  LEGOوفي أواخر التسعينيات سعت شركة ليجو)       ( عبر ش 
مجال اإللكترونيات    من الشركات الرائدة في، وجامعة كولورادو، وعدد  MITمنها: معهد ماساشوستس للتقنية  

الروبوتات التعليمية التي تخدم المراحل العليا من المرحلة االبتدائية، وكذلك المرحلة المتوسطة، بإنتاج سلسلة من  
َرف  باسم  )  ل  من تلك السلسلة ي ع    ( Lego Mindstorms RCXوالثانوية، ومرحلة الجامعة، وكان الجيل  األوَّ

مت عديٌد من البطوالت المعتمدة على هذا وساط التعليمية وهو يعتمد على لغة " لوجو" ، وقد أ قيفي األ  وانتشر
( تمَّ إطالق  الجيل  الثاني من سلسة ليجو للروبوتات التعليمية، وكانت له إمكانيات  2006الجيل. وفي عام )

( باسم  وع ر َف  ل  األوَّ الجيل  على  )  ،(Lego Mindstorms NXTتتفوق  عام  أواخر   أطلقت 2013وفي   )
  (Lego Mindstorms V3) َث من سلسلة الروبوتات التعليمية يحمل اسم ( الجيَل الثالLEGOشركة  ليجو ) 

وهو مختلف عن األجيال السابقة من حيث  المعالج وسرعته، وسعة الذاكرة. وجميع ها تعتمد  على لغة " لوجو"  
هات تجاه هذا النهج التعليمي يرى البوتناسب  جميَع األعمار  فوق سن السابعة عض دراسة  ، ونظر ا لتزايد التوجُّ

، وي عدُّ معهد  ) صت  MITالروبوتات بمفردها بوصف ها موضوع ا مستقال  سات التعليمية التي خصَّ ( من أوائل المؤسَّ
ال المواد  لتدريس  أداة   التعليمية  الروبوتات  استخدام  أخرون  ويرى  الروبوت،  لدراسة  مثل مقرر ا  وتعلُّمها  دراسية 

 (.  Atmatzidou, Markelis, & Demetriadis, 2008العلوم والرياضيات )
جامعة   فيجروس  دكتوراه تحت إشراف مارك  لكنَّ المشروَع البحثَي الذي قاَم به إيرك شويكاردت لمرحلة ال    

المعيارية فتح آفاق ا   ( في مجال الروبوتات 2008( عام ) Carnegie Mellon Universityكارنيغي ميلون )
حو جيل  من الروبوتات التعليمية المرنة والقابلة للتكيُّف تتناسب  مع التالميذ من الروضة  حتى الجامعة، جديدة  ن
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تكن على  الروبوتات قائٌم  من  النوع  وهذا  الم عقَّدة.  لألنظمة  الم بك  ر  الفهم  تعليم  األمَل في  النانو،  وتفتح   ولوجيا 
زم ا  وم صمٌَّم على ش صغيرة  من البرامج داخل حزم  صغيرة  من األجهزة وتعتمد  على  كل مكعبات تحوي داخَلها ح 

بات بق درت ها على    لغة  برمجة (، وهي  Blocklyلغة البرمجة ) تعتمد  على السحب واإلفالت، وتتميَّز  تلك الم كعَّ
غيل الجماعي، ويعود  تفكُّك الذاتي، واإلمساك، والتشوالمشي، والتجمُّع الذاتي، وال  إعادة  التكوين الذاتي، والتدفُّق،

لَق على هذا النوع من الروبوتات اسم    Modular Roboticsذلك إلى سهولة  برمجت ها من خالل اللمس. وقد أ ط 
“Cubelets ريس األفكار العظيمة واألنظمة ”، ويرى خبراء  الهندسة أنَّ تلك الروبوتات الصغيرة فتحت  المجاَل لتد

 يات.م عقَّدة لك ل   األعمار والمستو ال
َم التكنولوجي المتسارع فتح آفاقا  واسعة  في مجال الروبوتات التعليمية التي تعدُّ أداة  مهمة  للتحول       إنَّ التقدُّ

بناء  الدقيقة، والروبوتات البسيطة، و   التعليمي لكونها تتيح  للتالميذ في سن  م بك  ر فرصَة العمل مع الم تحك  مات 
تكشاف الجانب اإلبداعي للحوسبة من خالل بيئات برمجية صديقة للتالميذ مثل  أنظمة قائمة على الويب، واس

(Scratch, Blockly, Alice, Kodu( ت َنمي مهارات المستقبل )Mikropoulos & Bellou, 2013) . 
اعتماَد   تتطلَّب   المستقبل  مهارات   بإنَّ  التكامل   على  يقوم   جديد   التنهج   والمعرفة  المعرفي  المحتوى  ربوية  ين 

( التكنولوجية  في TPCKوالمعرفة  كما  والتربوي  المعرفي  المحتوى  على  التركيز   يعد  ولم  المشكالت،  لحل   )
يفر  الرقمي  ل  والتحوُّ التكنولوجية  المستحدثات   ألنَّ  وذلك  المستقبل؛  ألجيال  كافي ا  اليوم  تحوالت  مدارسنا  ضان 

ديث المحتوى المعرفي وكذلك وأساليب التدريس والتقويم  ين على المناهج التعليمية إلى تحم تسارعة تدفع القائم 
 بما يتماشى مع مستقبل المعرفة.   

ه العالمي فإنَّ واقَع استخدام الروبوت التعليمي في مراحل  التعليم في المملكة العربية        وفي ضوء  هذا التوجُّ
ا حيث اقتصرت الجهود  في هذا االتجاه  يم الرياضيات وتعلمها اليزال  بعسعودية بوصفه أداة  تعليمية لتعلال يد 

على المنافسات وبعض األنشطة  الحرة للطالب والطالبات ذوي الموهبة، وفي حدود المراحل المتوسطة والثانوية،  
 دائية ورياض األطفال. ويكاد يكون  معدوم ا في المرحلة الجامعية والمرحلة االبت

من الجهود المبذولة في المملكة  العربية  السعودية لتطبيق  أعلى المعايير في العلوم والرياضيات؛ رغم  وبال     
( مقداَر اإلخفاق في تعلُّم الرياضيات الذي يعاني  TIMSSفقد كشفت  لنا نتائج  االختبارات الوطنية واختبارات )

ذلك   وي عَزى  الطالب.  كما  منه  للمعلم  التدريسي  األداء  العمليالى  مراقبة  على  القائمون  وقد يراه  التعليمية.  ة 
خلصت عديٌد من الدراسات إلى أنَّ معلمي الرياضيات يقضون معظم أوقاتهم في شرح اإلجراءات معتمدين  

ع الحياة، وال يستخدمون  على ط رق  التدريس  التقليدية، وال يهتمُّون بمهارات التفكير العليا وربط الرياضيات بواق
د  المفاه  الوسائلَ  يَم الرياضية، ويغلب  على أداء المعلمين المعرفَة اإلجرائيَة دون التركيز  على  التعليمية التي ت جس  
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؛  2014؛ المعثم والمنوفي،  2014األحمدي،    د ؛ سعا2016؛ سيفين،  2018العمري،    )نورةالمعرفة  المفهومية  
 (.   2013السلمي، 

( التابع لوزارة التعليم  2012لرياضيات )تميُّز البحثي في تعلم العلوم واقد كشفت  دراسٌة أجراها مركز  الو      
العالي في المملكة العربية السعودية هدفت  إلى استقصاء  حالة  التوازن  بين المعرفة  اإلجرائية والمعرفة  المفاهيمية،  

م عل    لدى  فيه  المؤث  رة   العوامل   االبتداوتبيُّن  المرحلة  الرياضيات في  منمي  الدراسة  عينة   نت  وتَكو     373)  ئية. 
إلى   االبتدائية  المرحلة  في  الرياضيات  م عل  مي  ميل   إلى  الدراسة   وخلصت  تعليمية،  مناطق  ثالث  من  )معلم ا 

أ ج   التي  اإلصالحات   وأنَّ  المفاهيمية،  المعرفة  من  أكبر  بشكل   اإلجرائية   المعرفة   كتب  استخدام   على  ريت 
 قيق  التوازن  المنشود  بين المعرفتين: اإلجرائية، والمفاهيمية.   في تغيير  سلوك  الم عل  مين لتحالرياضيات لم تفلح 

ويعدُّ االستيعاب  المفاهيمي والطالقة اإلجرائية من المصطلحات  الحديثة  التي ظهرت في العقد  األخير  من      
د القرن الحادي والعشرين ضمن مكوناالقرن العشرين، وبدايات    ها المجلس  القومي  ت البراعة  الرياضية  التي حدَّ

ا من  مكونات مبدأ الصرامة في المعايير األمريكية  NRCللبحوث بالواليات المتحدة األمريكية)  ( ، وتعدُّ أيض 
المتحدة بعد صدور ها في عام    األساسية المشتركة للرياضيات التي تمَّ اعتماد ها على نطاق  واسع  في الواليات 

د  وجهات   ( لكون ها تمك  ن  التالميَذ م2010) ن القدرة  على أداء  العمليات الرياضية بدقة  وكفاءة  ومرونة. وتتعدَّ
النَّظر من ق َبل  الباحثين والتربويين حول معنى االستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية لكنَّها تدور  جميع ا حول  

 ر  والمعاني نفَسها.     األفكا
م  التربوي األمريكي  د عرَّ وق      National Assessment of Education)فت المؤسسة  القومية  لتقويم  التقدُّ

Progress) (NAEP)    :االستيعاب المفاهيمي في الرياضيات على أنَّه: قدرة  الطالب  على تقديم  أدلة  على
عليها، إضافة إلى تحديد  الحقائق  والتعريفات  وتطبيقها،    المعرفة ، والتسمية ، والتمثيل المتنو  ع للمفاهيم، وتوليد أمثلة  

( الصلة  ذات  والمبادئ  المفاهيم   وعرَّف  NAEP, 2003ودمج   الرياضيات (.  لم عل  مي  القومي  المجلس  
(NCTM   الطالقَة اإلجرائيَة في الرياضيات أنَّها القدرة  على تطبيق  اإلجراءات الرياضية بدقة  وكفاءة  ومرونة )

سياقات مختلفة، مع امتالك الخبرة في دمج  المفاهيم واإلجراءات وتبرير  اختيار  اإلجراء األكثر مالئمة في    في
   (.NCTM, 2014مناسب )موقف  الال

تمد  عليها في بناء القوانين والنظريات       إنَّ وحدات البناء األساسية في الرياضيات هي المفاهيم، حيث ي ع 
في تنظيم  البنية الرياضية؛ لكي يسهَل استيعاب ها وفهم ها، وتعدُّ المفاهيم  أكثر ارتباط ا    والمبادئ، وهي تساعد  
ا وفهم ا وذات  بحياة التلميذ، فعندما ي درك  التلميذ  المفاهيَم الرياضية ومعانيها تصبح  الرياضيات  أكثر وضوح 

ل  االتصاَل والتواصَل الرياضي، وتزيد   معنى، وتساعد  على التعلُّم الذاتي، وتنم  ي استراتيجيات التفكي ر، وتسه  
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وتساعد   الفهَم،  وتعم  ق   الرياضيات،  لتعلُّم  التلميذ  عند  وتذكرها    الدافعيَة  بالمعرفة  االحتفاظ   على 
 (  Darey, Terzinha, Peter, & Christina, 2012واسترجاعها) 

ة االجرائية في تكوين  البنى المعرفية، وذلك من خالل  ونظر ا ألهم  ية  كل  من: االستيعاب المفاهيمي والطالق     
لعالقات أو الصفات الم شتَركة لجوانب التعلُّم  راك معاني المفاهيم والمبادئ واالفكار العلمية بعمق، وإدراك اإد 

في دمج   المعرفية  والمهارية، والقدرة على استخدامها بكفاءة  ومرونة  ودقة  وفي سياقات  مختلفة وامتالك الخبرة  
ريت عديٌد من الدراسات سعي ا لتنمية  االست  يعاب  المفاهيم واإلجراءات وتقديم  الوصف  والتفسير  والتنبؤ. فقد  أ ج 

؛ الحصان،  2009؛ األحمدي،  2010؛ الغامدي،  2011المفاهيمي والطالقة اإلجرائية ومنها دراسة )المسعودي،
 يد  من البحوث وبرامج تدريب للم عل  مين. ( حيث أوصت تلك الدراسات بمز 2008؛ مندور، 2009

ا الى ما سبق فإنَّ الدراسَة الحالية تسعى إلى تنمية  االستي      عاب  المفاهيمي والطالقة  اإلجرائية من  واستناد 
ن:  خالل نهج  جديد  يستند  إلى الروبوت التعليمي بوصفه  أداة  إدراكية  م ثيرة  لالهتمام يمكن استثمار ها في تكوي 

البنى المعرفية، وتعميق االستيعاب المفاهيمي، والطالقة اإلجرائية التي ظلت متدنية  في البيئة السعودية َوف َق 
 ( وما خل صت  إليه بعض  الدراسات.TIMSSئج االختبارات الوطنية واختبارات )نتا 

 ُمْشكلُة البحث:   
الح  محتوى ال  علوم والرياضيات َوف َق أحدث المعايير العالمية  سعت  المملكة  العربيَّة  السعودية الى إص 
أنَّ   )إال  اختبارات    لنا  كشفتها  التي  والرياضيات  العلوم  االبتدائي،  TIMSSنتائَج  الرابع  الصف  من  لكل    )

والصف الثامن)الثاني متوسط( كانت ضعيفة  وال تتناسب مع حجم الجهود المبذولة، وبحكم الزيارات الميدانية  
ب ها الباحث  بشكل  يومي لم َتابعة الطالب الم تدر  بين فقد الحظ الباحث  أنَّ هناك فجوات كبيرة في البناء  التي يقوم   
ليا من المرحلة االبتدائية، وتتباين  من مدرسة  إلى مدرسة وتتَمثَّل  في ضعف  المعرفي ل دى تالميذ  الصفوف الع 

ر، والحس العددي، وإجراءات الحساب الدقيقة، والحساب مثل: العد، والتقدي  -المهارات األساسية للرياضيات  
ر  النتائَج التي أسفرت عنها اختبارات   -لكثير  من العمليات اإلجرائية الذهني، وغياب المعنى   وهو ما قَد ي فس  

(TIMSS  .) 
األساسية      المهارات  مستوى  تدن  ي  إلى  ت   أدَّ التي  األسباب   لمعرفة   الباحث   من  محاولة   وجهة    وفي  من 
بالمرحل34نظر) والسادس(  والخامس،  العليا)الرابع،  الصفوف  م عل  مي  من  م عل  م ا  و(  االبتدائية  مشرف ا 22)ة   )

:  أكثَر من )  %( يستبعدون وجوَد أي ضعف  في المناهج من حيث: المحتوى والصياغة  94تربوي ا فقد  تبيَّن أنَّ
ون ذلك الى طرائق التدريس التي يستخدم ها المعل  م  داخل %( من المشرفين ي ع  87والتخطيط، في حين أنَّ ) ز 
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ا إلى تأهيل   الفصول الدراسية، حيث يرون أنَّ طرائق التدر  يس التقليدية هي األكثر شيوع ا ويعزون ذلك أيض 
زيادَة    %( من الم عل  مين والمشرفين يرون أنَّ 96الم عل  م في الجامعة وتدريبه في أثناء الخدمة، لكن أكثر من )

الوسائل  واستخدام  النشط،  بالتعلم  تسمح  مساحات  ذات  فصول  وجود  وعدم  الصف،  داخل  ب  الط الَّ أعداد  
لتعليمية، وتطبيق بعض االستراتيجيات التدريسية تبقى المعضلة  األكبر  أمام جودة  التعليم. ويتفق  أكثر  من  ا
فاهيمي والطالقة  اإلجرائية في الصفوف  العليا من %( من الم عل  مين والمشرفين على ضعف  االستيعاب الم92)

مهارات في الصفوف األولية )األول، والثاني، والثالث( المرحلة االبتدائية، ويعزون ذلَك إلى ضعف  غرس  تلك ال 
 من المرحلة  االبتدائية. 

بوص      المحتوى  مع  يتعاملون  المدارس   ب   ط الَّ أنَّ  الدراسات   من  عديٌد  كشفت   دوَن  وقد  إجرائية  معرفة   فه 
على الجانب اإلجرائي    -المحتوى   عند تقديم  -ز  الم عل  م  التركيز  على المعرفة  المفاهيمية، ويعود  ذلك إلى تركي

ب المدارس سوف يصلون إلى المرحلة  الجامعية بخبرات   دوَن التعرُّض للبنية  المفاهيمية. وهذا يعني أنَّ ط الَّ
ترتكز عل ضعيفة  المفاهيمية  رياضية  الخبرة  من  منخفض  وبمستوى  اإلجرائية،  المعرفة    ,.Cheng-Yaa)ى 

Jerry, Der-Ching, Tsai-Wei, 2013; Darey, Terzinha, Peter &Christina, 2012; Hecht 

& Vagi, 2010, Hallett, Nunes & Bryant, 2010) .     كما كشفت بعض  الدراسات عن ضعف  تحصيل
ت في أثناء تعلُّم  المادة، وقد ، وزيادة  شيوع  األخطاء  المفاهيمية لديهم، مع تزايد  الصعوباالتالميذ في الرياضيات 

ذلك إلى ضعف  التالميذ  في مادة الرياضيات، ومنها ما ي عَزى إلى صعوبة  المادة  ذات ها، ومنها ما ي عَزى  ي عَزى  
؛  2010ا ي عَزى إلى إعداد  الم عل  م في الجامعة )الدويك،  إلى الم عل  م  بسبب  عدم اتزان  المعرفة الرياضية، ومنها م

 (.   2005؛ الشمري، 2007هزايمة، 
لية  يقعون في مرحلة  العمليات المحسوسة؛ لذلك البد من تجسيد  ونظر         ا ألنَّ األطفاَل في الصفوف  األوَّ

ل عملية  البناء الصحيحة للمعر  ن المعنى وتتشكَّ فة الرياضية في سن مبكر. وقد حاول الباحث   المفاهيم حتى يتكوَّ
(  18الرياضيات في المرحلة  االبتدائية من خالل زيارة )التعرُّف إلى الممارسات  التدريسية  السائدة  بين م عل  مي  

والمهارية  المعرفية  التعلم  جوانب  تعليم  أنَّ  واتَّضح  مشيط  وخميس  أبها  مدينتي  من  كل   في  ابتدائية  مدرسة 
 األولية يتمُّ بالطرق  التقليدية، وال تتوفَّر أيَّة  وسيلة  تعليمية سوى كتاب الطالب.  للصفوف 

صة لتعليم مفاهيم الرياضيات  كما اتَّ        َضَح عند مراجعة  مصادر التعلُّم وجوَد نقص  في تقنيات  التعليم الم خصَّ
ادر التعلُّم بتلك التقنيات لكنَّ الشيَء المثيَر  في المراحل  األولية، وعدم معرفة  بعض  القائمين على وحدات مص

د  المفاهيم األوليَّة في  للقلق  هو تخلي بعض م عل  مي الصفوف األولية عن استخ دام  التقنيات التعليمية التي ت جس  
ما  الرياضيات، وعدم متابعة الجهود المبذولة لإلصالح والتعديل في مجال تعليم الرياضيات للطفولة المبكرة، ب
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ر  كثيٌر من الم   عل  مين تخليهم  يتماشى مع مراحل  النمو العقلي للتالميذ ومظاهر التطور العلمي والتكنولوجي. ويبر  
عن استخدام تقنيات التعليم بتزايد  أعداد الطالب وصغر مساحة الفصول الدراسية، وهناك من يعزو سبَب التخل  ي  

يات من حيث األهمية وكيفية توظيفها في أثناء تدريس المفاهيم  إلى عدم  وجود خلفية  معرفية عن تلك التقن
 الرياضية المختلفة.  

 أنَّ النهَج التعليمي الجديد الذي يستند  إلى الروبوت التعليمي لم يكن معروف ا في أوساط  وتبيََّن للباحث       
ائب تعليمية خاصة    يتدرَّبون  الم عل  مين لكن ما هو معروٌف لدى المعلمين كافة  أن طالب الموهبة لهم حق
صفوف األولية معرفة  بالروبوتات عليها في حصص النشاط بمساعدة  معلمي الموهبة.  ولم يكن عند م عل  مي ال

 التعليمية القابلة للبرمجة.   
تال       لدى  المعرفية  البنى  ضعف   إلى  ت  أدَّ ومتراكمة  متداخلة  مشكالت  هناَك  أنَّ  يتَّضح   سبَق  ميذ وممَّا 

وعية  ة  النالصفوف األولية، وهو ما انعكس سلب ا على مستويات الصفوف العليا، وكشفت  الدراسة  االستطالعي
( تلميذا  من تالميذ الصفوف األولية عن ضعف  مستوى قدرات هم على التبرير، 15التي أجراها الباحث  على )

ة في مواقف جديدة، باإلضافة  الى تدن  ي مستوى  والتفسير، والنقد، وكذلك ضعف  القدرة  على استخدام المعرف
ر الخطوات اإلجرائية وإتمامها بمرونة    ودقة  وكفاءة.  وللتغلُّب  على هذه المشكلة سعى الباحث   التالميذ في َتذكُّ

ي  الى بناء بيئة تستخدم أنواع ا متدرجة  من الروبوتات التعليمية الت  - بالتعاون مع إحدى المدارس االبتدائية  -
م  طريقة  ملموسة  لتجسيد المفاهيم وتساير البيئات التعليمية الحديثة ا لتي تهيئ  األطفاَل  تسمح بالتعلُّم النشط، وتقد  

لم تطلَّبات  القرن الحادي والعشرين. ومنها حاول الباحث  التعرف إلى أثر  استخدام  الروبوت التعليمي في تدريس   
لية على اال  ستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية.  رياضيات الصفوف األوَّ

 أسئلُة البحث:       
 لتالية: سعى البحث  الحالي لإلجابة  عن األسئلة  ا

ما أثر  تدريس  الرياضيات باستخدام الروبوت التعليمي في تنمية  االستيعاب المفاهيمي لدى تالميذ الصفوف   
 األولية؟ 

 دى تالميذ الصفوف األولية؟ت التعليمي في تنمية  الطالقة  اإلجرائية لما أثر  تدريس  الرياضيات باستخدام الروبو  
 هدُف البحث:  

 األولية وذلكهدف البحث  الحالي إلى تنمية  االستيعاب المفاهيمي والطالقة  اإلجرائية لتالميذ الصفوف        
حولهم من ظواهر الرياضيات التي  من خالل  سد الفجوة  بين ما يتعلَّمونه من رياضيات م جرَّدة وما يدركونه من  
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م  طريقة     غنية    ت حيط  بهم في الحياة  الواقعية في سياق بيئة   بالروبوتات التعليمية التي تسمح  بالتعلُّم النشط وتقد  
الحادي  القرن   لم تطلَّبات   األطفاَل  تهيئ   التي  الحديثة  التعليمية   البيئات   وتساير   المفاهيم،  لتجسيد   ملموسة  

 لعشرين. وا
 أهميَُّة البحث: 

 األهميَّة  النظرية:   
ه العا  ا لبناء المعرفة تعريف  الم عل  مين بالتوجُّ ا جديد  لمي الجديد الذي يستند  إلى الروبوتات التعليمية بوصف ها نهج 

ا وحل  التفكير،  مهارات  تطوير  من  التالميَذ  ويمك  ن   العملي،  والتطبيق  الم جرَّدة  المعرفة  بين  لمشكالت، يجمع 
ا من االستراتيجي ف  عديد   ات التي تتمركز  حول المتعلم.والقدرة االستنتاجية، والتواصل االجتماعي، ويوظ  

تزويد  الم عل  مين بالمعرفة عن أنواع الروبوتات التعليمية، والتطور الذي حصل عليها منذ  ستينيات القرن الماضي  
 ي جعلت هذا المنحى الجديد يتزايد  في األوساط التربوية. حتى وقت نا الحاضر، مع توضيح  األسباب الت

إلى مزيد  من البحوث في مجال الروبوتات التعليمية  إضافة  حصيلة  معرفية  لأل  دب التربوي؛ مما قد يؤدي 
ا. ا تعليمي ا جديد   باعتبار ها نهج 

 األهمية  التطبيقية:  
م البحث  محاولة  يمكن  االسترشاد  بها في ب القابلة للبرمجة؛  ناء بيئات تعليمية غنية بتقنيات التعليم الملموسة ي قد  

 المفاهيم والظواهر الم عقَّدة والم جرَّدة وبما يتناسب  مع مراحل النمو العقلي للطفل.وذلك الستيعاب  
تسمح  للطالب  بالمشاركة     م ساعدة  الم عل  مين في إعداد  خ طط الدروس اليومية َوف َق بيئة  تعليمية  غنية بالتعلُّم النشط

 ر  أشكال التفكير.  والتالع ب  بالتكنولوجيا لزيادة  المعرفة  الذاتية وتطوي
م ساعدة  الم عل  مين في توفير  أساليب واستراتيجيات تعليم جديدة تستند  إلى الروبوتات التعليمية التي من شأنها  

   رفع مستوى الطالب أكاديمي ا وذاتي ا واجتماعي ا.   
 في وقت  مبكر. م ساعدة  الم عل  مين في كيفية توجيه الطالب  نحو دراسة  مبادئ البرمجة والهندسة 

 حدوُد البحث: 
تمَّ تطبيق  التجربة  في مدرسة  "حمد الشغرود" بمدينة أبها، وقد تم اختيار المدرسة ب ناء  على توفُّر    حدود مكانية:

الروبوتات   باستخدام  يسمح   الذي  للمرحلة   المكان  لية  األوَّ للصفوف  الرياضية  المفاهيم  لتعليم  وسيلة   التعليمية 
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الذي  االبتدائية،   الدليل  بتنفيذ  لية  األوَّ الصفوف  م عل  مي  كيفية واستعداد  ح   خالل    يوض   من  الرياضيات  تعليم 
 االستكشاف بألعاب قابلة للبرمجة.

ة فصلين دراسيين م تتا 2019-2018ي ): تمَّ تطبيق  الدراسة  خالل العام  الدراسحدود زمانية ؛ وذلك ( ل مدُّ ب عَين 
بهدف إعطاء فرصة  للتالميذ لكي ينهمكوا تمام ا في محيطهم الغني بالنهج  الجديد  الذي يستند  إلى الروبوتات  

 التعليمية.  
بشرية تالميذ   حدود  على  الدراسة   تطبيق   تمَّ  والثان:  االبتدائي،  )األول  لية  األوَّ والثالث الصفوف  االبتدائي  ي 

حمد الشغرود االبتدائية، ولكون المدرسة تحوي شعبتين من كل صف فقد  اتَّفَق الباحث   االبتدائي( من مدرسة   
( )ب مع المعلمين على أن  تكون الشعبة  )أ( في كل  من الصفوف الثالث هي المجموعة  التجريبية، والشعبة  

 لضابطة. في كل  من الصفوف الثالث هي المجموعة  ا
 مصطلحاُت البحث: 

التي الروبوت     المهمَّات  تلك  على  ويغلب   معينة،  مهمَّات  ألداء  بشرية  بأوامَر  تتحرَّك   ميكانيكية  آلة  هو   :
تخلُّص من النفايات المشعة، ي برَمج  على أدائ ها أنَّها تكون  شاقة  أو خطيرة  أو دقيقة، مثل: البحث  عن األلغام وال

أربعة مكونات أساسية: الميكانيكا، واإللكترونيات، ية دقيقة أو شاقة. ويجمع  علم  الروبوت بين  أو أعماال  صناع
 والكهرباء، والبرمجة.      

م   : ي عر  فه الباحث  إجرائي ا أنَّه أحد  مستحدثات  تقنيات  التعليم وله خصائص ميكالروبوت التعليمي     انيكية يتحكَّ
ز التعاوَن، والتواصَل، قيام بمهام مختلفة لجعل  بيئة الصف بيئة  تعفيها نظام حاسوبي من أجل ال ليمية  نشطة ت عز  

ومهارات حل المشكالت، ومهارات التفكير النقدي، واإلبداع، وصنع القرار. وي سَتَخدم  الروبوت التعليمي بوصفه  
 لمراحل  التعليم  كافة .  التعلُّم  المعرفية والمهارية في الرياضيات أداة  تعليمية لتنمية  جوانب 

لية على إدراك  االستيعاب المفاهيمي  : ي عر  ف ه الباحث  إجرائي ا أنَّه "قدرة  الطالب  في كل صف  من الصفوف األوَّ
والتطبيق   والتفسير  التوضيح  خالل  من  الرياضية  والعمليات  والعالقات  المفاهيم  الجوانب معنى  حدود  وفي 

ل عليها الطالب  في اختبار  االستيعاب  سبة للنمو العقلي. ويقاس  بالدرجة  التي يحصالمعرفية والمهارية الم نا
المفاهيمي الم َعدُّ من ق َبل  مركز  تعليم الرياضيات وَتعلُّمها بجامعة أركنساس وترجمه وقنَّنه الباحث  على البيئة  

 السعودية. 
لية على إنجاز  مهمَّات   الطالب  في كل صف  من الصفوف اي عر  ف ها الباحث  أنَّها قدرة    االجرائية:  الطَّالقةُ   ألوَّ

رياضية معينه بدقة  ومرونة  وكفاءة  وفي حدود الجوانب المعرفية والمهارية الم ناسبة للنمو العقلي. وتقاس  بالدرجة  
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اضيات وتعلُّمها بجامعة  ة  اإلجرائية الم عد من قبل مركز تعليم الريالتي يحصل  عليها الطالب  في اختبار  الطَّالق
 َنه الباحث  على البيئة السعودية.  أركنساس وترجمه وقنَّ 

 إجراءاُت البحث: 

 منهُج البحث:  
استخدَم الباحث  المنهَج شبه التجريبي للكشف  عن أثر  استخدام  الروبوت التعليمي في تدريس رياضيات  

لية على االستيعاب المفاهيمي والطالقة اال جرائية، وذلك من خالل مجموعتين: إحداهما تجريبية  الصفوف األوَّ
لية الثالث من المرحلة  االبتدائية.  واألخرى ضابطة، في كل صف من الصفوف األوَّ

 مجتمُع البحثِّ وعينُته: 
"حمد      مدرسة  اختيار   تمَّ  المدارس  تلك  ومن  الدراسة،  مجتمع  أبها  بمدينة   االبتدائية  المرحلة   مدارس   تمث  ل  

التعليم  الشغر  تقنيات  وبعض  المكان  حيث   من  اإلمكانات  لتوفُّر  وذلك  التجربة؛  إلجراء   قصدي ا  االبتدائية  ود" 
اصة بتعليم  المفاهيم األساسية في الرياضيات، باإلضافة إلى استعداد م عل  مي الصفوف األولية للقيام الحديثة الخ

ا وفَّره  الذي  للدليل  ق ا  َوف  التجريبية  الفصول  الجدول   بتدريس  ح   ويوض   المجموعتين    (1)لباحث.  من  كل   حجم 
 التجريبية والضابطة.

 طة )عينة الدراسة( المجموعة التجريبية والضاب م( حج1جدول )
المجموعة   الصفوف 

 التجريبية 
 المجموعة  

 الضابطة 
 مجموع العينة    

 54 /ب1  27 /أ1   27 الصف األول

  56 /ب2   28 /أ2  28 الصف الثاني

 54 /ب3   27 /أ3  27 لثالث ف االص

لية يتأثَّر  بمجموعة  من الم تغي  رات        ونظر ا ألنَّ األدَب التربوي ي جمع  على أنَّ أداَء الطفل  في الصفوف  األوَّ
ول الباحث  منها ما يتعلَّق  باألسرة، ومنها ما يتعلَّق  بالمدرسة، والم عل  م، ومنها ما يتعلَّق  بالطالب نفسه؛ لذا فقد حا

المدرسة بجمع  ما يمكن  من البيانات عن تلك الم تغي  رات، وذلك سعي ا للتحقق من مدى تكافؤ  بالتعاون  مع إدارة 
 المجموعتين التجريبية والضابطة:     

 ما يخصُّ العمر والوضع الصحي لكل  من المجموعتين التجريبية والضابطة: -1
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كل  من الصفوف الثالث، وقد   ب المجموعتين التجريبية والضابطة فيتمَّ مراجعة  السجل الصحي لكل  من ط الَّ  
 من حيث الخلو من األمراض.  %(97)من حيث العمر %( 98) اتَّضح أنَّ مستوى درجة التطابق وصَل إلى

األول، والثاني،  )الصفوف الثالث  ما يخصُّ تكافؤ م عل  مي المجموعتين التجريبية والضابطة في كل  من   -2
حليلها عن م عل  مي المجموعتين التجريبية والضابطة جاءت النتائج  كما  ث( بعد جمع البيانات وتوالثال

 (.2) في الجدول
ح  النسبَة المئوية للتطابق بين م عل  مي المجموعة التجريبية والضابطة ( 2)جدول  يوض  
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 %100 0 %30 %70 %100 0 9.3 11.9 4.3 12.8 34.6 3 التجريبية معلمي 

 %100 0 %20 %80 %100 0 11.2 12.7 3.8 13.5 36.2 3 معلمي الضابطة 

 %100 0 %66 %88 % 100 0 %83 %94 %88 %95 %95 %100 نسبة التطابق % 

باإلضافة  إلى ما سبَق فقد خلص الباحث  الى أنَّ تقييَم م عل  مي المجموعتين التجريبية والضابطة خالل       
الماضية السنوات  م عل  م    ثالث  كلُّ  حصل  حيث  عالي ا  كان  المشرفين  ق َبل  ومن  المدرسة  إدارة   ق َبل     على من 

(100)% . 
 لضابطة:ما يخصُّ تكافؤ تالميذ المجموعتين التجريبية وا  -3
  بعد جمع  البيانات عن بعض  الم تغي  رات التي ت عدُّ األكثَر تأثير ا في أداء  التالميذ ومنها: المستوى الثقافي       

لألب واألم، والدخل األسري، والمتابعة المنزلية. قام الباحث  بالمقارنة بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين 
ح  أنَّ قيَم    (،3)  بار)ت(، وكانت النتيجة كما في جدولوالضابطة باستخدام اخت   التجريبية المحسوبة  (  t)حيث  يتَّض 

ولذا يمكن  القول  أنَّ المجموعتين  (؛  0.05)مستوى  إحصائي ا عند    المشار إليها في الجدول غير دالة  للم تغي  رات  
 التجريبية والضابطة لكل  من الصفوف الثالث متكافئة. 
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 المحسوبة من المقارنات بين متوسطات المجموعتين)التجريبية والضابطة(  t)) ( قيم 3)جدول 

 للمتغيرات االجتماعية لكل من الصفوف الثالثة 
مستوى  المجموعة  الصف 

األب 
 الثقافي

مستوى األم  مهنة األب 
 الثقافي

المتابعة  دخل األسرة مهنة األم
المنزلية 

 للطفل 
الصف  

 األول 
  27ت =

t = 0.873 
 

t = 1.213 
 

t = 1.346 
 

t = 0.543 
 

t = 1.301 
 

t = 0.149 =27ض 

الصف  
 الثاني 

  28ت=
t = 1.143 

 
t = 1.031 

 
t = 0.243 

 
t = 1.002 

 
t = 0.963 

 
t = 0.543 =28ض 

الصف  
 الثالث 

  27ت=
t = 0.678 

 
t = 0.809 

 
t = 0.654 

 
t = 0.876 

 
t = 0.437 

 
t = 1.324 =27ض 

 1.9812 -     =+/𝑡(0.05,113)                                          814 1.9 =+ /-  𝑡(0.05,112)     

 مواُد البحث:  
 التجربة: بيئة بناءُ  -1

حركي   والنفس  واالجتماعي  المعرفي  النمو  م تطلَّبات  تحقيق   إلى  تهدف   تعليمية  بيئة   بناء  إلى  الباحث   سعى 
للصفوف األولية من خالل توفير مكان  واسع  يسمح  بالتعلُّم النشط، وسط بيئة  تعليمية غنية بتقنيات  التعليم   

لية، وتساير  المستحدثات  التقنية  في هيم الرياضيات فالمحسوسة التي تجذب الطفل لتعلُّم مفا ي الصفوف األوَّ
مجال التعليم والتعلم؛ لذا فقد قاَم الباحث  بإجراء مسح  للكشف عن المدارس التي لديها إمكانات في المكان  

 وَتَقبُّل للفكرة، وكانت مدرسة  حمد الشغرود االبتدائية األكثر فرصة  لتطبيق البحث. 

م عل  مي المجموعة التجريبية بتصميم  بيئة  تعليمية غنية بتقنيات التعليم التي تجذب   بمساعدة    لباحث  قاَم ا -
الطفَل مستوحي ا ذلك من البيئة  التعليمية التي صمَّمتها كليَّة  التربية بجامعة اركنساس بالواليات المتحدة  

البيئة  على   تلك  الم بك  رة. وتقوم   للطفولة   تجاألمريكية  متعددة  ، مصادر  التفكير  إلى  األطفال   انتباه  ذب 
ا مرئية عن:   م لهم عروض  وت شك  ل اتجاهاتهم نحو المستقبل، وتغرس  في أنفسهم حب الرياضيات، وت قد  
تقوم   التي  الروبوتات  وصناعة  الصعبة،  والمهام  الصناعة،  في  الروبوتات  ومهام  والفضاء،  الطيران، 

اٌف مختلفٌة من الروبوتات التعليمية التي يعتمد  عليها الم عل  م   تلك البيئة أصن  بمهام مختلفة. ويتوفَّر في 
في تعليم األطفال المفاهيم األولية في الرياضيات والبرمجة باإلضافة إلى ك ل   اليدويات التي ت سَتخَدم   
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لي  ة وتستند الفكرة إلى تحقيق  معايي ياضية  ر الممارسات الر لتجسيد  مفاهيم الرياضيات في الصفوف األوَّ
Standards for Mathematics Practices    المشتركة األساسية  الدولة  معايير  عن  المنبثقة 

 .  Common Core State Standard for Mathematics (CCSSM) للرياضيات 
ن الباحث  مع م عل  مي المجموعة التجريبية من م حاكاة  تلك البيئة من خالل بناء مرحل        ي تمَّ في فترات  تمكَّ

متتابعة، حيث تمَّ توظيف  المتوفر من المستلزمات والوسائل لدى مدرسة التجربة، وتمَّ التعاون  مع مدارس أخرى   
بعض الوسائل الم همَّة لبناء بيئة التعلم. وقام الباحث     ل ووحدة المستلزمات التعليمية بإدارة تعليم عسير الستكما

ح  جدول    من الروبوتات  بتزويد  بيئة التعلُّم بعدد   لي  ة، ويوض   محتوى البيئة    (4)التعليمية التي تناسب  الصفوف األوَّ
 التعليمية التي تمَّ بناؤها في كل صف  من صفوف التجربة.

 محتوى البيئة التعليمية التي تمَّ بناؤها في مدرسة التجربة (4)جدول 
الروبوتات التعليمية المتوفرة في بيئة     الرياضياتوسائل لتعليم مفاهيم  الوسائل التعليمية األساسية

 التجربة 
 السبورة الذكية -
 سبورة بيضاء للكتابة -
 سبورة ممغنطة  -
 سبورة مثقبة  -
 جهاز الفيديو -
 DVDجهاز  -
 داتا شو    -
 جهاز تلفزيون  -
 جهاز حاسب  -

القطع المنطقية، مكعبات ليجو ملونه،  
، حزم 10مكعبات دينيز لألساس 

األعداد، خط األعداد،  العيدان، ميزان 
العدادات ) الثنائي، الثالثي، الرباعي  

اللوحة الهندسية،  ...(، شرائح الكسور،  
العداد الصيني، العداد الياباني، 

   DVDأقراص  فيديوهات تعليمية،

Bee-bot -   
  Blue- bot - 

Modular Robotics  - 
“ Cubelets”    

Lego Mindstorms V3    - 

 الروبوتات التعليمية:  خدامالست دليل المعلم -2
من     صادرة  مقاطع فيديو  شكل  على  إلكتروني  ودليٌل  ورقي  دليٌل  الروبوتات  من  نوع   كل  مع  يتوفَّر  

الصفوف   رياضيات  تعليم  في  استخدامها  كيفية  للمعلم  ح   توض   التعليمية  الروبوتات  لتلك  الم صن  عة  الشركات 
د قام الباحث  بصياغة  الدليل لكل نوع باللغة  ا وإلكتروني ا وبرمجي ا، وقاألولية، وكيفية بناءها ميكانيكي ا وكهربي  
 العربية وفيما يلي ن ب ذة موجزة لكل نوع. 

 : Blue-botو   Bee-Botالروبوتات التعليمية  -

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثاني العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                           2021  مارس 
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 172 

م     وساط  عائلة  من الروبوتات التعليمية الحاصلة على عديد  من الجوائز، وأكثر ها شهرة وانتشار ا في األ TTS ت قد  
  ،إلمكانات اويتشابهان من حيث الشكل والمهمات و   (Blue-bot)و  (Bee-Bot)وبوت  التعليمية كٌل من، الر 

جسم ه شفَّاف يسمح  برؤية  األجزاء الميكانيكية واإللكترونية التي بداخله، وجميعها م صمَّمٌّ   (Blue-bot) لكن
مبك  ر على تعرُّف التكنولوجيا  تساعد األطفال في سن     إللهام التعلم اإلبداعي ومهارات البرمجة الم بك  رة وهي

ح  كيفية استخدامها في تعليم المفاهيم األساسية في الرياضيات،  والتفكير المنطقي. وهناك مقاطع فيديو توض  
ح  للم عل  م: ما الخوارزميات؟ وكيف يمكن تنف  يذ ها  وهناك مقاطع فيديو تختصُّ بكيفية  بناء الروبوت وبرمجته وتوض  

مية من خالل ات  باع تعليمات متسلسلة ودقيقة؟ وكذلَك طرق تصميم البرامج البسيطة وكتابتها  على األجهزة الرق
دة  مثل قياس أطوال البالط في الغرفة.  وتصحيحها، تلك البرامج  التي ت حق  ق  أهداف ا م حدَّ

ار، أربعٌة منها لالتجاهات، ن  لكل  منها سبعة  أزر وتتميَّز  هذه الروبوتات التعليمية بسهولة  االستخدام يكو      
( خطوة في كل مرة، ويمكن  40وزر للتوقُّف، وزر للتنفيذ، وزر لمسح البرنامج، ويمكن  تخزين  ما يصل  إلى )

 ( درجة.  360( درجة والدوران )90برمجتها لاللتفاف )

   (:Modular Robotics)  الروبوتات المعيارية أو المكعبة -
ن   ح  فكرَة الروبوتات المكعبة وأنواعها والمهام  المعلم لهذا ال   دليل  يتكوَّ نوع من الروبوتات من مقاطع فيديو توض  

ة   ة بالحركة، ومكعبات م ختصَّ التي يقوم بها كلُّ مكعب، وتأتي في ثالث مجموعات رئيسة: مكعبات م ختصَّ
ومكعبات  اسات،  إل بالحسَّ تنقسم  مجموعة  وكل  بالذكاء  ة  ذ م ختصَّ بات  المكعَّ من  عدد   محددة.  ى  مهام  ات 

ح للم عل  م    كأداة تعليميةوالستخدامها   صت الشركة  الم صن  عة مقاطَع فيديو توض   من الروضة حتى الجامعة خصَّ
َدت لذلك مرحلة نماذج تعليمية تتماشى مع مراحل النمو العقلي.  كيفية استخدامها في تعليم الرياضيات، وحدَّ

لم أنَّها مصدر إلهام للمرح الذكي، ومشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة  براء التعليم حول العاويرى كثيٌر من خ 
  لكونها تعمل على مساعدة التالميذ على بناء فهم  متماسك للعلم مع مرور الوقت.  (STEM) والرياضيات 

 Carnegie Mellonنيغي ميلون  انطلقت الفكرة  من خالل مشروع  بحثي قام به طالب دكتوراه بجامعة كار      

University    صة بات ليجو المنتشرة في األوساط التعليمية الم خصَّ في الواليات المتحدة، وهي مستوحاة من م كعَّ
ه الفكرة  العبقرية على دمج العلوم والرياضيات والهندسة  لتعليم مفاهيم الرياضيات في الطفولة الم بك  رة. وتقوم  هذ 

بات  والتكنولوجيا في   ولكل مكعب  حزم  صغيرة من البرامج داخل حزم صغيرة من األجهزة تبنى داخل الم كعَّ
 مهمة خاصة.  
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 : Lego Mindstorms V3 الروبوت التعليمي -
موهبة واألنشطة الطالبية وال يتوفَّر  في كل  هو الجيل  الثَّالث من منتجات ليجو، وهو متاح في مراكز ال  

ص  له مسابقات سنوية يشترك فيها نخبة من الطلبة الموهوبين القادرين على اإلبداع    واالبتكار،  المدارس، ت خصَّ
ٌح المكونات، وكيفية بناءها، وطريقة إنتاج هذا النوع من   وله دليٌل ورقي ومجموعة من مقاطع الفيديو التي توض  

وتات واستخدامه، وقد سعى الباحث  إلى توفير الحقائب التعليمية في بيئة التجربة، وتدريب الم عل  مين على  الروب
لي  ة.   استخدامها في تعليم رياضيات الصفوف األوَّ

 محرك كبير(  2محرك صغير،    2)من أربع م حر  كات    (Lego Mindstorms V3) يتكون الروبوت  
اس لمس،  2)وخمسة حساسات   اس توازن( وله معالج واحد ي مث  ل  العقل    حسَّ اس مسافة، وحسَّ اس لون، وحسَّ وحسَّ

الذي ت خزَّن  فيه األوامر، وكل ذلك يوجد في الحقيبة الرئيسة، وتوجد حقيبة إضافية تتوفَّر  بها مجموعة من  
 القطع التي تسمح للطالب بالمرونة في التصميم واالبتكار.  

 النشاط ونماذج االختبارات:   النماذج التعليمية وأوراق -4
على   عمل  التي  أركانساس  بجامعة  التعليمي  المركز  لدى  الم توف  رة  والخبرة  باألفكار  االستعانَة  الباحث   حاوَل 
ين في تعليم الرياضيات، حيث  ت عدُّ مصدر إلهام وإثارة؛ وذلك لما تحويه من   تطويرها مجموعٌة من الم ختص  

تعليمو  وأنشطة  ونماذج  وتساير  سائل  الطفل،  عند  بالمحسوسات  وارتباطه  المعرفي،  النمو  طبيعة  تراعي  ية 
 المستحدثات التقنية وعلى رأسها الروبوت التعليمي الذي أصبح بديال  للمناهج الجامدة البعيدة عن الواقع العملي.  

الل تلك البيئة، وكذلك  عليم الصفوف األولية من خيسعى المركز  التعليمي إلى تدريب الطالب الم عل  مين على ت
تدريب  الم عل  مين في الميدان، ومساعدة المدارس على بناء بيئات تعليمية مماثلة تراعي طبيعة مرحلة النمو التي  

للرياضيات  المشتركة  األساسية  األمريكية  المعايير  وتحق  ق   لية،  األوَّ الصفوف  تالميذ  بها   Common) يمرُّ 

Core State Standard for Mathematics CCSSM)    ومعايير المحتوى،  معايير  من:  تتكون   التي 
 الممارسات.  

ليَّة،        د مفاهيم رياضيات الصفوف األوَّ تمَّ تطوير  البيئة  التعليمية من خالل نماذج ووسائل محسوسة ت جس  
ية الم تمث  لة في: وفي ضوء المعايير األمريكية األساسية المشتركة التي تسعى لمعالجة مشكالت المناهج المدرس

ت في  تسبب  الذي  الضعيف  والعمق  والكثافة،  نتائج  السهولة،  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  ترتيب   ر     أخُّ
(TIMSS)  . 

وت َعدُّ تلك المعايير حصيلَة جهود  كبيرة  بدأها قاَدة  التعليم األمريكي في م ن َتدى السياسة السنوي لمجلس       
سات بضرورة   ( الذي أوَصى باالتفاق مع جمعية الحكام الوطنية ألفضل الممار 2007ام )رؤساء التعليم في ع
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مُّ رؤساء التعليم الحكومي من ) ( والية وروَّاد البحث العلمي؛ من أجل  رفع  كفاءة   48تشكيل  فريق  استشاري يض 
لض  الدولي؛  الصعيد  على  وقياسها  م شتَركة  أساسية  مجموعة  اعتماد  عبر  يمتلكون  المعايير  ب  الط الَّ أنَّ  مان 

 مي ا، وتلبية حاجاتهم المستقبلية. واستندت تلك المعايير  إلى ثالثة مبادئ: المعرفَة والمهارات الالزمة للمنافسة عال

وذلَك من خالل تضييق نطاق محتوى الرياضيات، وتركيز الوقت على تحقيق    (Focus)المبدأ األول: التركيز  
رة، والتأكُّد من تحقيق العمق المعرفي.المعيار من خالل المما  رسة  الم ستمرة والم تكر  

كلمبدأ الثاني:  ا   ز ي حق  ق ارتباط    ويتمُّ  (Coherence) التَّماس  ذلك من خالل منهج رياضيات متماسك وم ركَّ
 المعارف عبر الصفوف.  

رامة   لعمل على مساعدة التالميذ في  وذلك من خالل الدقة في تحقيق العمق وا  (Rigor)المبدأ الثالث: الصَّ
 تحقيق  ثالثة  جوانب مهمة والموازنة بينها هي: االستيعاب  المفاهيمي، والمهارات اإلجرائية، والطالقة والتطبيق.  

لم تَّبعة لدى المركز، وكذلك ومن أجل  االستفادة  من االستراتيجيات والطرائق واألساليب التدريسية والتقويمية ا     
ظيف  الوسائل المحسوسة والروبوت التعليمي في تجسيد المفاهيم الرياضية للصفوف األولية قاَم الباحث  كيفية  تو 

لية في المنهج السعودي؛ وذلك   بَتَتبُّع  المعايير األمريكية األساسية الم شتَركة مع محتوى رياضيات الصفوف األوَّ
مريكية المشتركة.  َتب ع ذلك عرض  ما َخل ص إليه ق  محتوى كتب الرياضيات مع المعايير األلمعرفة مدى َتواف

-McGraw( من المسؤولين عن متابعة سلسلة ماكجروهل  4( من أعضاء هيئة التدريس، و)7الباحث  على )
Hill   (من م عل  مي الصفوف األولية ومشرف6وتحديثاتها بقسم المناهج بوزارة التعليم، و )  يها، وكانت نسب االتفاق

 (.5ا في الجدول )حول التوافق كم
 المعايير األمريكية األساسية المشتركة ونسب االتفاق  حول توافق   (5) جدول

 محتوى كتب الصفوف األولية مع المعايير األمريكية 
نسب االتفاق حول     عدد المعايير الفرعية     العنقود ) المعيار الرئيس( المجال  الصف 

توافق محتوى الكتب  
 مع العنقود وفروعه 

 
 
 
 
 

 
والتفكير   العمليات 

 الجبري 

والطرح   -1 الجمع  تقتضي  مشكالت  تمثيل 
 . وحلها

2 

78% 

والطرح    -2 الجمع  عمليتي  خصائص  فهم 
 والعالقة بينهما، وتطبيقها.  

2 
82% 

 %84 2 20الجمع والطرح ضمن العدد  -3

 %87 2 معادالت الجمع والطرح العمل على  -4
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نسب االتفاق حول     عدد المعايير الفرعية     العنقود ) المعيار الرئيس( المجال  الصف 
توافق محتوى الكتب  

 مع العنقود وفروعه 

G1   
األعداد 

 والعمليات: العد 
 العشري 

 %91 1 سيع السلسلة العددية تو  -1

 %92 2 فهم القيمة المنزلية  -2

وخصائص  -3 المنزلية  القيمة  فهم  استخدام 
 العمليات إلجراء عمليتي الجمع والطرح

3 
75% 

وبتكرار   مباشرة،قياس األطوال بطريقة غير  -1 القياس والبيانات
 وحدة طول غير قياسية  

2 
83% 

 ال يوجد  1 قراءة الوقت وكتابته  -2

 ال يوجد  1 تمثيل البيانات وتفسيرها   -3

 %77 3 منطق األشكال وسماتها -1 الهندسة 

 
 
 
 

G2 

العمليات والتفكير  
 الجبري 

 %83 1 تمثيل مشكالت تقتضي الجمع والطرح وحلها   -1

 %94 1  20الجمع والطرح ضمن العدد  -2

العمل على مجموعات متساوية من األشياء،  -3
 إلكتساب أسس الضرب  

2 
77% 

 
األعداد 

 والعمليات: العد 
 العشري 

 %95 4 فهم القيمة المنزلية -1

وخصائص  -2 المنزلية  القيمة  فهم  استخدام 
 العمليات؛ إلجراء عمليتي الجمع والطرح  

5 

88% 

 
 القياس والبيانات

 %86 4 قياس األطوال وتقديرها بوحدات قياسية  -1

 %83 2 ربط الجمع والطرح بالطول   -2

 %90 2 والمال  العمل على الوقت  -3

 %93 2 تمثيل البيانات وتفسيرها   -4

 %73 3 منطق األشياء وسماتها -1 الهندسة 

 
 
 
 

العمليات والتفكير  
 الجبري 

والقسمة   -1 الضرب  تقتضي  مشكالت  تمثيل 
 وحلها 

4 
91% 

 %93 2 فهم خصاص الضرب وعالقته بالقسمة -2

 %90 1 100الضرب والقسمة ضمن العدد  -3

مشكالت -4 الحسابية  تتضمن    حل  العمليات 
 األربعة، وتحديد االنماط وتفسيرها حسابي ا

2 
88% 
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نسب االتفاق حول     عدد المعايير الفرعية     العنقود ) المعيار الرئيس( المجال  الصف 
توافق محتوى الكتب  

 مع العنقود وفروعه 

 
 
 

G3 

األعداد 
 والعمليات: العد 

 العشري 

وخصائص  -1 المنزلية  القيمة  فهم  استخدام 
على   حسابية  عمليات  إلجراء  العمليات؛ 

 أعداد متعددة المنازل. 

3 

98% 

األعداد 
 والعمليات:  

 الكسور

ا, تطوير فهم الكسور بوصفها -1  3 أعداد 

90% 

 
 
 

 القياس والبيانات

زمنية  -1 فترات  قياس  تتضمن  مشكالت  حل 
 وتقديرها، وأحجام ، وكتل أجسام.

2 
91% 

 %95 2 تمثيل البيانات وتفسيرها.   -2

المساحة   -3 مفاهيم  فهم  الهندسي:  القياس 
بالضرب   وربطها  بة،  الم ركَّ والمساحة 

 والجمع. 

3 

89% 

ف إلى محيط الشكل  القياس الهندسي: التعرُّ  -4
بين   والتمييز  المستوية،  لألشكال  كخاصيَّة 

 القياس الخطي وقياس المساحة.  

1 

88% 

 %93 2 منطق األشكال وسماتها الهندسة 

12/ADA%20Compliant%20Math%20Standards.pdf-default/files/2017https://ccsso.org/sites/ 

ح  أنَّ المعاييَر األمريكية الم شتركة َضمَّنت قراءة الوقت، وكتابته، وكذلك تمثيل البيانات  5من جدول)   ( يتَّض 
الصف محتوى رياضيات  أنَّ  حين  االبتدائي، في  األول  للصف  القياس والبيانات  مجال  األول    وتفسيرها في 

ح   االبتدائي في المملكة العربية السعودية ال يتضمَّن  قراءةَ   الوقت وكتابته، وكذلك تمثيل البيانات وتفسيرها. ويتَّض 
%( تقريب ا من المحتوى َتَقع   46)لمملكة العربية السعودية أنَّ  من تحليل محتوى الصف األول االبتدائي في ا

ق ا للمعايير ا تركة. ضمن محتوى الروضة َوف   ألمريكية الم ش 
 لكل مجال  (CCSSM)األولية مع معاييرتوافق محتوى كتب رياضيات الصفوف  (6)جدول 

نسبة  الصف األول المجال 
  %التوافق 

نسبة  الصف الثاني
 التوافق% 

نسبة  الصف الثالث 
 معايير  عناقيد  معايير  عناقيد  معايير  عناقيد  التوافق% 

العمليات والتفكير 
 الجبري 

4 8 83% 3 4 88.5% 4 9 
90.5% 

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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العدد والعمليات:  
 العد العشري 

3 6 86% 2 9 91.5% 1 3 
89% 

 %90.75 8 4 %88 10 4 %80 4 3 القياس والبيانات

 %93 2 1 %73 3 1 %77 3 1 الهندسة

العدد والعمليات:  
 الكسور

       1 3 
92% 

 %91 25 10 %85.2 26 10 %81.5 21 11 المجموع

كل  وب ناء        ومع  المشركة  المعايير  من  معيار  كل  مع  األولية  الصفوف  محتوى مناهج  ن َسب  توافق  على   
مجال، فقد قاَم الباحث  بمراجعة النماذج واألنشطة الم تعل  قة باستخدام الروبوت التعليمي في تعليم مفاهيم الصفوف  

التجربة،   بيئة  في  الستخدامها  سعي ا  وذلك  ليَّة؛  الروباألوَّ إلى  لكون  يحتاج   ا  جديد  تعليمي ا  ا  نهج  التعليمي  وت 
: اإلعداد، والتخطيط، والتنفيذ.  وقد وجَد الباحث  أنَّ الحقائَب التعليمية   االستفادة  من الخبرات السابقة من حيث 

دقيق  علمية  بأساليب  م  َمت  ص  صف  لكل  واألدوات  واألنشطة  النماذج  تحوي  التي  البورتفوليو  ت حق  ق وملفَّات  ة 
كن  تطبيق ها في حال توفُّر  البيئة  التعليمية   تند  إلى النظرية البنائية ويم  معايير المحتوى ومعايير الممارسات، وَتس 
المناسبة. وقد قاَم الباحث  بإعادة  صياغة  بعض النماذج واألنشطة بما يتفق  مع الجوانب المعرفية والمهارية في 

ليَّة   األوَّ الصفوف  المملكة  محتوى  المعايير  في  تبنَّت ها  التي  رامة   والصَّ التركيز   على  ويحافظ   السعودية  العربية   
تركة وكذلك معايير الممارسات الرياضية التي ت عدُّ في غاية  األهم  ية  لتحقيق العمق المعرفي.  األمريكية الم ش 

صين في تعليم الرياضيا  وتلي ها على مجموعة  من الم َتخص   لهم بعض  اآلراء التي تمَّ    ت، حيث كان ذلك عرض 
 األخذ  بها في الصور النهائية لنماذج  األنشطة. 

 أدواُت البحث:  
َنت  أدوات  البحث  من: اختبار االستيعاب المفاهيمي، واختبار الطالقة االجرائية، وقد استخدم الباحث     تكوَّ

تها جام َعة  أركنساس بالتعاون مع م يم لكل  من والية أركنساس وكاليفورنيا، وت طب  ق ها  جالس التعلالنَّماذَج التي أعدَّ
بشكل  دوري ن هايَة كل عام دراسي. وكان الهدف  من االختبارات هو: قياس  مستوى الفهم العميق لجوانب التعلُّم 

ات، ة  اإلجراءالمعرفية والمهارية من خالل  قياس  ق درة  التلميذ على: التوضيح، والتفسير والتطبيق، وكذلك معرف
ومعرفة  متى وكيف ت ستخدم  بالشكل المناسب، والمهارة في األداء بمرونة  ودقة  وكفاءة، وسرعة أداء العمليات 
والتحليل  التفكير  أسلوب  والمرونة في  الطالقة  وكذلك  الذهني،  الحساب  على  تعتمد   التي  األساسية  الحسابية 

الخبرا توظيف  على  التالميذ  وتعويد  التعليميوالتحدي.  أدائهم،  ت  لتطوير  حياتية  مواقف  في  تعلُّموها  التي  ة 
د التالميذ وأولياء األمور والم عل  مين على االستعداد لالختبارات الوطنية والدولية.   باإلضافة إلى تعوُّ

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثاني العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                           2021  مارس 
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 178 

 صدق أدوات البحث:  
ليَّة، تم  بعد ترجمة  كل  من اختبارات االستيعاب المفاهيمي والطالقة االجرائية لكل صف  من الصفوف األوَّ  

ليَّة وموجهيها، وقد كانت 8( من أعضاء هيئة التدريس وكذلك )6عرضها على ) ( من م عل  مي الصفوف األوَّ
ا إخراج  الصورة   بها في  األخذ   تمَّ  التي  المالحظات  بعض  الفقرَة  هناك  الباحث   حذف  وقد  لالختبارات  لنهائية 

ول، وكذلك الفقرة الخاصة بتمثيل البيانات وتفسيرها وذلك الخاصة بقراءة  الوقت وكتابته من اختبار الصف األ
رَّس في الصف األول، واستبدلها الباحث  بفقرات  أخرى عن النقود واستعمالها.                       لكونها ال ت د 

الصف    ام الباحث  بتجريب  نماذج اختبارات االستيعاب المفاهيمي، واختبارات الطالقة اإلجرائية لكل  منوقد ق
( في مدرستين مختلفتين وتمَّ ات  باع  تعليمات 2017األول والصف الثاني والصف الثالث في نهاية العام الدراسي )

ورد في النسخ األصلية. وذلك سعي ا لمعرفة  المشكالت التطبيق والتصحيح وجميع  إجراءات االختبارات َوف قا  لما  
اء الطالب وم عل  ميهم عن كل فقرة من فقرات االختبارات، والتعرُّف التي تواجه التالميذ والزمن المستغرق، وآر 

( يوم ا أعاد الباحث  تطبيَق االختبارات.  وكانت 14إلى م عامالت  الصعوبة لمفردات كل اختبار، وبعد مضي )
 (.7امالت  الصعوبة كما في جدول )مع

كل من اختبار االستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية لكل الفترات التي تقع  فيها معامالت الصعوبة والسهولة ل (7)جدول 
  صف من الصفوف الثالثة

 اختبار الطالقة االجرائية  اختبار االستيعاب المفاهيمي  
  

 الصف
 عدد 

 المفردات
التي تقع فيها الفترة 

 معامالت الصعوبة
الفترة التي تقع فيها 
 معامالت السهولة  

 عدد   
 المفردات

ع فيها الفترة التي تق
  معامالت الصعوبة 

الفترة التي تقع فيها 
  معامالت السهولة

 (0.268 ,0.598) (0.402 ,0.732) 25 (0.221 ,0.509) (0.491 ,0.779) 25 األول

 (0.268 ,0.616) (0.384 ,0.742) 30 (0.299 ,0.519) (0.481 ,0.701) 30 الثاني

 (0.238 ,0.620) (0.380 ,0.762) 35 (0.257 ,0.457) (0.453 ,0.743) 35 الثالث
 جميع المعامالت مقبولة وفق المعايير المرفقة مع النسخ األصلية لالختبارات.  

 االستقرار(:  معامالت)االختبارات  ثبات 
 قيم معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين لالستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية للصفوف األولية (8)جدول

 (   rالصف الثالث )  (  rالصف الثاني )  (  rالصف األول )    االختبار      

 0.821   0.723  0.776 االستيعاب المفاهيمي 

 0.743    0.752  0.681  الطالقة االجرائية 
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ولكون القدرة والسرعة على إجراء العمليات الحسابية والوصول إلى الحكم الصحيح في حدود زمنية م عيَّنة        
ضمن األه لالختبارات.  فقد قام  من  األصلية  البيئة  مبكرة في  سن  منذ  عليها  التالميذ   تدريب   يتمُّ  التي  داف 

على   االختبارات  تطبيق  عند  الزمن  متوسط  بحساب   وكانت  الباحث   السعودية  البيئة  االستطالعية في  العينة 
 (.9النتائج كما في جدول )

 العية في كل بعد من أبعاد االختبارات   متوسطات الزمن المستغرق للعينة االستط( 9)جدول 

 
ت 

را
با
خت

ال
 ا
اد

بع
أ

 

 الصف الثالث  الصف الثاني الصف األول
زمن اختبار  
االستيعاب 
 المفاهيمي

زمن اختبار  
 الطالقة 
 اإلجرائية 

زمن اختبار   
االستيعاب 
 المفاهيمي

زمن اختبار  
 الطالقة 

 اإلجرائية  

زمن اختبار  
االستيعاب 
 المفاهيمي 

ار  زمن اختب
 الطالقة 

 اإلجرائية   
في 

 السعودية 
النسخة 
 األصلية 

في 
 السعودية 

النسخة 
 األصلية 

في 
 السعودية 

النسخة 
 األصلية 

في 
 السعودية 

النسخة 
 األصلية 

في 
 السعودية 

النسخة 
 األصلية 

في 
 السعودية 

النسخة 
 األصلية 

1  16 14 17 15 22  20 23 19  24 22 25 22 

2   15  12 16 14 21 18 20 17  22  20 21  18 

3   17  14  15 14 15 14 14 14  16 14 17 14 

 د 54 د 63 د56 د 62 د 50 د 57 د 52 د 58 د 43 د 48 د 40 د 48 المجموع

 التطبيق.               -3 التفسير، -2 التوضيح، -1أبعاد اختبار االستيعاب المفاهيمي: 
 المرونة.   -3الدقة،  -2الكفاءة،  -1أبعاد اختبار الطالقة اإلجرائية:  

َط الزمن الكلي ألبعاد كل  من: اختبار االستيعاب  9)جدول  من    ح  أنَّ متوس   اإلجرائية    المفاهيمي والطالقة( يتَّض 
م  َمت بها االختبارات وذلك يعود إلى: التهيئة، واالستعداد،  يزيد في البيئة السعودية عنه في البيئة األصلية التي ص 

د، وب ت بها تلك االختبارات. في حين أنَّ البيئَة  به  حظييئة التعلُّم التي  والتعوُّ دَّ ب  البيئة األصلية التي أ ع  ا ط الَّ
َتَصَر في تعليم ها على تقديم الجوانب المعرفية والمهارية من خالل الكتاب،   لي  ة ي ق  السعودية ال تزال  الصفوف  األوَّ

د المفاه د التالميَذ عل دون وجود  بيئة  تفاعلية ت جس   ى تطبيق المفاهيم الرياضية، وتكسبهم مهارات التفكير  يم وت عو  
 والتحليل والتحدي. 

 : االتساق الداخلي لالختبارات
تمَّ حساب  االتساق  الداخلي لكل  من اختبار االستيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية للصفوف األولية من      

ح   10والدرجة الكلية كما في جدول )  ل بعد  من أبعاد االختبارخالل إيجاد معامل االرتباط بين ك ( حيث  يتَّض 
( أنَّ قيَم م عامالت االرتباط بين أبعاد اختبار االستيعاب المفاهيمي واالختبار ككل: للصف 10من جدول ) 

:  0.732،  0.578األول االبتدائي تقع في الفترة )   اني  ، وللصف الث  r ≤    ≥   0.578  0.732( أي أنَّ
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:  0.876،    0.652ترة )  االبتدائي تقع في الف ،  وللصف الثالث االبتدائي  r   ≥  0.652    ≤  0.876(  أي أنَّ
:  0.821،     0.689تقع في الفترة )    (. 0.01وجميع ها دالَّة إحصائي ا عند )   r ≤ 0.821  ≥ 0.821( أي أنَّ

لي  ة م عامالت  ارتباط أبعاد كل  من اختبار االستيعاب (10)جدول    المفاهيمي والطالقة اإلجرائية مع االختبار ككل للصفوف األوَّ
           

 
   

ا من جدول ) ح  أيض  معامالت االرتباط بين أبعاد  اختبار الطالقة اإلجرائية واالختبار ككل:    ( أنَّ قيمَ 10ويتَّض 
:0.657 ،  0.554الصف األول االبتدائي تقع في الفترة)   وللصف الثاني    ، r ≤   ≥  0.554   0.657( أي أنَّ

:    0.721،    0.523االبتدائي تقع في الفترة )   ئي   ، وللصف الثالث االبتداr   ≥    0.523  ≤  0.721 ( أي أنَّ
:  0.772،    0.567تقع في الفترة  ) وجميعها دالة إحصائي ا عند     r  ≤  0.772   ≥   0.567(  أي أنَّ

البيئة  0.01) على  تطبيقها  عند  الداخلي  االتساق  من  مقبولة   بدرجة   تتمتَّع   االختبارات  أنَّ  على  يدلُّ  وهذا   ،)
 السعودية.

االستيعاب وللتأ     اختبار  من  كل   ثبات   من  بحساب    كُّد   الباحث   قام  االجرائية  الطالقة  واختبار  المفاهيمي 
وكانت   ليَّة،  األوَّ الصفوف  من  صف   لكل  ككل  واالختبار  االختبارين،  من  كل   ألبعاد  كرونباخ  ألفا  معامالت 

 (.11النتائج  كما في جدول )
 
 

ابعاد اختبار   الصف 
االستيعاب 

     المفاهيمي

اختبار االستيعاب  
 المفاهيمي   

أبعاد اختبار  
 الطالقة اإلجرائية 

 اإلجرائية  اختبار الطالقة

ارتباط  معامالت 
مع   األبعاد

 االختبار ككل 

الداللة  
 االحصائية

عامالت ارتباط   م
مع   األبعاد 

 االختبار ككل 

الداللة  
   االحصائية

 الصف

 األول

G1 

 0.01 0.554 الكفاءة  0.01 0.578 التوضيح
 0.01 0.612 الدقة   0.01 0.732 التفسير
 0.01 0.657 المرونة  0.01 0.702 التطبيق 

الصف 

 الثاني 

G2 

 0.01 0.632 الكفاءة  0.01  0.652 التوضيح
 0.01 0.523 الدقة   0.01 0.876 التفسير
 0.01 0.721 المرونة  0.01 0.756 التطبيق 

الصف 

 الثالث 

G3 

 0.01 0.724 الكفاءة  0.01 0.821 التوضيح
 0.01 0.567 الدقة   0.01 0.689 التفسير
 0.01 0.772 المرونة  0.01 0.801 التطبيق 
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 قة اإلجرائيةمعامالت ألفا كرونباخ لكل  من اختبار االستيعاب المفاهيمي والطال (11)جدول 

 الصف 
أبعاد اختبار  

 االستيعاب المفاهيمي 
أبعاد اختبار الطالقة   اختبار االستيعاب المفاهيمي   

 اإلجرائية 
 اختبار الطالقة اإلجرائية

 قيمة الفا قيمة الفا
 الصف

 األول

G1 

 0.564 الكفاءة  0.788  التوضيح

 0.643 الدقة   0.821 التفسير

نةالمرو 0.756 التطبيق   0.687 

 0.620  0.763  االختبار ككل 

 

الصف 

 الثاني 

G2 

 

 0.765 الكفاءة  0.810 التوضيح

 0.612 الدقة   0.642 التفسير

 0.713 المرونة 0.842 التطبيق 

 0.701   0.766 االختبار ككل 

 

الصف 

 الثالث 

G3 

 0.788 الكفاءة  0.853 التوضيح

 0.672 الدقة   0.667 التفسير

 0.832 المرونة 0.732 التطبيق 

 0.753  0.728 االختبار ككل 

ح  من جدول )  ( أنَّ جميَع معامالت ألفا مقبولة وتقع في النطاق المرفق مع النسخ األصلية. 11يتَّض 
 نتائُج البحث: 

ل الذي ينصُّ على        : ما أثر  تدريس الرياضيات باستخدام الروبوت التعليمي في  لإلجابة عن السؤال األوَّ
 نمية  االستيعاب المفاهيمي لدى تالميذ الصفوف األولية؟ ت

عند       إحصائية  داللة   ذاٌت  فروٌق  توجد  ال  اآلتي:  الفرض  صياغة   تم َت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة  
التجريبية0.05مستوى)  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  والمجموعة    (  التعليمي(  الروبوت  استخدمت  )التي 

تبار االستيعاب المفاهيمي  مت الطريقة المعتادة في التدريس( في التطبيق البعدي الخ)التي استخد   الضابطة
ة  الفرض تمَّ حساب  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية   لي  ة.  والختبار  صح  لكل صف  من الصفوف األوَّ
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د  من أبعاد م تغي  ر االستيعاب المفاهيمي وللم تغي  ر ككل، تلى ذ  عند مستوى  (p-value) لك إيجاد  قيمة  لكل ب ع 
(، وكذلك حساب  الداللة المعنوية بغرض  الكشف  عن البعد األكثر تأثُّر ا باستخدام  t  تبار)  ( باستخدام اخ0.05)

ح  جدول  )  ( البيانات اإلحصائية لذلك.  12الروبوت التعليمي )الم تغي  ر المفسر(. ويوض  

بطة في التطبيق البعدي الختبار  م تعل  قة بالفرق بين متوسطات المجموعة التجريبية والضاالبيانات اإلحصائية ال  (12)جدول 
 االستيعاب المفاهيمي 

 الصف 
أبعاد 
 المتغير 

 حجم األثر t P-value االنحراف  المتوسط  العينة

 
 

 الصف  
 األول

 التوضيح
 1.806   13.037  27ت =  

7.384 P<0.0001 2.048 
 1.538 9.666 27ض= 

 التفسير
 1.948 12.223 27ت =  

8.251 P<0.0001 2.288 
 1.524 8.296 27ض= 

 التطبيق 
 0.772 11.785 27ت =  

7.769 P<0.0001 2.155 
 0.652   8.962 27ض= 

االختبار  
 ككل

 3.641 37.045  27ت =  
11.976 P<0.0001 3.322 

 2.455 26.924  27ض= 

 
 الصف 
 الثاني

 
 

 التوضيح
 1.210 15.393  28ت =  

10.857 P<0.0001 2.954 
 2.175 10.286 28ض= 

 التفسير
 1.580 14.892 28ت =  

14.212 P<0.0001 3.868 
 1.083 9.750 28ض= 

 2.201 16.964 28ت =   التطبيق 
10.362 P<0.0001 2.820 

 1.831 11.357 28ض= 
االختبار  

 ككل
 P<0.0001 17.350 2.605 46.249 28ت =  

4.722 
 3.707 31.393  28ض=  

 
 

 الصف  
 الثالث

 التوضيح
 2.051 17.482 27ت =  

8.876 P<0.0001 2.461 
 1.921 12.162 27ض= 

 التفسير
 2.334 18.074 27ت =  

11.837 P<0.0001 3.282 
 1.145 11.296 27ض= 

 P<0.00012 3.402 12.266 1.582 20.642 27ت =   التطبيق 
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 الصف 
أبعاد 
 المتغير 

 حجم األثر t P-value االنحراف  المتوسط  العينة

 1.832 14.928 27ض= 
االختبار 

 ككل
 3.725 56.198 27ت =  

19.640 P<0.00011 5.447 
 2.888 38.382  27ض= 

 بناء  على جدول معايير الممارسات المرفق مع االختبار.   وذلك [2أو  1 او [0كل فقره تأخذ درجة: 

ح  من جدول )     ( لكل بعد  من أبعاد م تغي  ر 𝑡𝑐( المحسوبة )tالم صاحبة لقيمة)  p-value))( أنَّ قيمَة  12يتَّض 
لة الك ليَّة للم تغي  ر للصفوف الثالث هي أصغر  من    P) (أي أنَّ   0.05االستيعاب المفاهيمي،  وكذلك الم حص  

< α ( بين المتوسطات الحسابية للمجموعة  0.05)يمكن  القول بوجود  فرق  دال  إحصائي ا عند مستوى    ه، لذا فإن
الحسابية المناظرة لها للمجموعة الضابطة  ولصالح المجموعة التجريبية  في كل ب عد    التجريبية، والمتوسطات 

لة الكلية، وتشير الداللة  المعنوية  )حجم األثر( التي تم حساب ها   من أبعاد متغير االستيعاب المفاهيمي  والم َحص  
لة الكلية لكل صف  من الصفوف  كوهين لكل ب عد  من أبعاد متغير االستيعاب المفاهيمي وكذلك ال  بصيغة   م َحص  

الثالث إلى قوة  العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، حيث يتَّضح  من الجدول أنَّ قيَم حجم األثر للصف 
،  (d ≤ 4.722 ≥ 2.820 )اني تقع في الفترة  ، وللصف الث ( d ≤ 3.322 ≥ 2.048 )األول تقع في الفترة  

وجميعها مرتفعة عند كوهين، وعليه يمكن القول    (d ≤ 5.447 ≥ 2.461 ) وللصف الثالث تقع في الفترة  
االستيعاب   تنمية   في  التقليدية  الطريقة   على  قت  تفوَّ قد  التعليمي  الروبوت  استخدمت  التي  التعليم  طريقَة  أنَّ 

 لصفوف الثالث ويمكن إرجاع  ذلك إلى: المفاهيمي في محتوى ا
ا من الحواس أ  -1 نَّ الروبوت التعليمي ي تيح  ف رصَة التعلُّم من خالل الفعل، حيث يستخدم  الطالب  عديد 

ه  األفعال التي يقوم  بها، وهو ما يعم  ق  فهم المفهوم.  في أثناء أداء 
نائية  ريق البناء، وهو ما يتفق مع النظرية الب اعتماد  الروبوت التعليمي على استراتيجية التعلُّم عن ط -2

 ,Elkinحيث يبني الطالب المعرفة من خالل بناء نماذج الروبوت واختبارها، ويتفق ذلك مع دراسة  

Sullivan & Bers, 2014)) . 
 الروبوت التعليمي يثير  فضوَل الطالب ويجذب انتباَههم لمزيد  من التركيز والفهم السببي.   -3
التالميَذ من اكتساب مهارات التعلم الذاتي والعمل   يم  المدعومة  بالروبوت التعليمي مكَّنت طريقة  التعل   -4

 الجماعي. 
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نماذ    -5 خالل  من  ليَّة  األوَّ للصفوف  الرياضيات  مفاهيم  تصميم هاتدريس   تَم  وأنشطة  تعليمية  وفق   ج 
ا ق  (CCSSM)معايير دقيقة   ا جديد  د يكون سبب ا في تحسين  تعتمد  على الروبوت التعليمي بوصفه نهج 

 يمي لدى تالميذ الصفوف األولية.  االستيعاب المفاه 
التزام محتوى النماذج واألنشطة بالمبادئ التي ترتكز  عليها المعايير األمريكية األساسية المشتركة وهي:  -6

حتوى  مبدأ التركيز، ومبدأ التماسك، ومبدأ الصرامة. حيث  يعمل  مبدأ  التركيز على تضييق نطاق الم
كبير  من الموضوعات، ويعمل  مبدأ  التماسك على الترابط بين الموضوعات بدال  من السباق لتغطية  عدد   

االستيعاب   على  الصرامة  مبدأ   ويعمل   المعارف  من  مترابطة   مجموعة   الرياضيات  لكون   ورأسي ا  أفقي ا 
 المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والتطبيق. 

واألنشطة مع محتوى رياضيات الصفوف    ة والمهارية الم تضمَّنة في النماذجمالئمة الجوانب المعرفي -7
لي  ة في المملكة  العربية  السعودية باستثناء بعض الموضوعات في الصف األول التي تمَّت معالجت ها   األوَّ

 بما يتفق مع المنهج السعودي ويتماشى مع النماذج واألنشطة الم ستخَدمة. 
ناقد واإلبداعي وذلك من خالل دمج مفاهيم  ي أسهَم في تنمية مهارات التفكير ال أنَّ الروبوت التعليم -8

البرمجة والهندسة ومفاهيم الرياضيات في سن  مبكر، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه بعض الدراسات  
 . (Park, Kim, Oh & Lim, 2015; kazakoff, Sullivan & Bers, 2013) مثل

ضيات باستخدام الروبوت التعليمي في تنمية  ينصُّ على: ما أثر  تدريس  الريا  ذيلإلجابة عن السؤال الثاني ال
لي  ة؟   الطالقة  اإلجرائية  لدى تالميذ الصفوف األوَّ

عند           إحصائية  داللة   ذات   فروٌق  توجد  ال  اآلتي:  الفرض  صياغة   تمَّت  السؤال  هذا  عن   ولإلجابة  
الم  (0.05)مستوى  درجات  متوسطات  الرو بين  استخدمت  )التي  التجريبية  والمجموعة جموعة  التعليمي(  بوت 

الضابطة )التي استخدمت الطريقة المعتادة في التدريس( في التطبيق البعدي الختبار الطالقة اإلجرائية لكل  
لي  ة. والختبار  صحة  الفرض تمَّ حساب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل   صف  من الصفوف األوَّ

  ( 0.05) عند مستوى    (p-value)ة اإلجرائية وللمتغير ككل، تلى ذلك إيجاد  قيمة  بعد  من أبعاد  متغي  ر الطالق
(، وكذلك حساب  الداللة  المعنوية بغرض  الكشف  عن البعد األكثر تأثُّرا  باستخدام الروبوت tباستخدام اختبار)  

ح    البيانات اإلحصائية لذلك.  (13)جدول التعليمي )الم َتغي  ر الم َفسر(. وي وض  
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التطبيق البعدي الختبار    البيانات اإلحصائية المتعلقة بالفرق بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في   (13)جدول 
 الطالقة اإلجرائية

أبعاد  الصف 
 المتغير 

 حجم األثر t P-value االنحراف  المتوسط  العينة

 
 

 الصف  
 األول

  ت =  مرونة 
27 

  9.370 
1.396 

5.281 P<0.0001 1.451 
 1.293    7.703  27ض= 

الدقة   ت =    
27 

9.777 
1.476 

4.797 P<0.0001 1.330 
 1.106 8.074 27ض= 

الكفاءة   ت =    
27 

9.666 
1.074 

6.459 P<0.0001 1.791 
 0.988 7.851 27ض= 

االختبار  
 ككل

ت =   
27 

28.814  
1.78 

9.117 P<0.0001 2.117 
 2.386 23.592 27ض= 

 الصف 
 الثاني

ت =    مرونة
28 

 12.592 
2.291 

3.959 P<0.00012 1.077 
 1.957 10.296 28ض= 

ت =    الدقة 
28 

14.407 
2.357 

5.119 P<0.00011 1.393 
 1.805 11.481 28ض= 

 
 

ت =    الكفاءة 
28 

13.76 
2.547 

6.772 P<0.00012  1.843 
 1.657 9.871 28ض= 

االختبار  
 ككل

ت =   
28 

40.759 
4.846 

8.748 P<0.00016  2.380 
 2.630 31.648 28ض= 
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أبعاد  الصف 
 حجم األثر t P-value االنحراف  المتوسط  العينة المتغير 

 
 

 الصف  
 الثالث

 المرونة 
ت =   

27 
 .14815 

2.471 6.410 P<0.00012  1.778 
 1.695 518 .11 27ض= 

 الدقة 

ت =   
27 

16.234 
2.321 

4.572 P<0.00015  1.268 
 1.786 13.657 27ض= 

 الكفاءة 
ت =   

27 
15.674 

2.321 
8.245 P<0.00016  2.286 

 1.965 10.849 27ض= 

االختبار  
 ككل

ت =   
27 

47.029 
3.654 11.808 P<0.000014 3.274 

 2.458 36.024 27ض= 
 ايير الممارسات المرفق مع االختبار. وذلك بناء  على جدول مع  [ 2أو  1او   [0كل فقره تأخذ درجة: 

ح  من جدول )    ( لكل بعد  من أبعاد م تغي  ر  𝑡𝑐( المحسوبة ) t)  الم صاحبة لقيمة    (p-value)( أنَّ قيمَة  13يتَّض 
لة الكليَّة للمتغير للصفوف الثالثة هي أصغر من   > p ) (أي أنَّ   (0.05)الطالقة اإلجرائية وكذلك الم حص  

α  ابية للمجموعة  بين المتوسطات الحس  (0.05)ا فإنَّه يمكن  القول  بوجود فرق  دال  إحصائي ا  عند مستوى ؛ لذ
التجريبية والمتوسطات الحسابية المناظرة لها للمجموعة الضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية  في كل  

لة الكليَّة،   بعد من أبعاد م تغي  ر وتشير  الداللة  المعنوية)حجم األثر( التي تمَّ حساب ها  الطالقة اإلجرائية والم حص  
متغير الطالقة اإلجرائية لكل صف من الصفوف الثالث  إلى قوة العالقة  بصيغة كوهين لكل بعد من أبعاد  

في   تقع  األول  للصف  األثر  حجم  قيَم  أنَّ  الجدول  من  ح   يتَّض  حيث  التابع،  والمتغير  المستقل  المتغير  بين 
، وللصف الثالث  (d ≤ 2.380 ≥  1.077)، وللصف الثاني تقع في الفترة   (d ≤ 2.117 ≥ 1.330)الفترة

،  وجميعها مرتفعة عند كوهين وعليه يمكن القول أنَّ طريقَة التعليم  (d ≤ 3.274 ≥ 1.268)تقع في الفترة  
قت على الطريقة  التقليدية في تنمية الطالقة اإلجرائية في محتوى الصفوف    التي استخدمت الروبوت التعليمي تفوَّ

 الثالث، ويمكن إرجاع  ذلك إلى:
نماذج وتصميم  األنشطة التي ت حق  ق  التكامَل بين الروبوت التعليمي والمحتوى المعرفي  أسهم بناء  ال  -1

 في تشكيل أداء الطالب في الطالقة اإلجرائية.    
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سة أسهَم في قدرة التالميذ على إدراك الروابط  إنَّ فرصَة الممارسة من خالل  النماذج  والتمثيالت المحسو  -2
 ت.بين المفاهيم واإلجراءا

الروبوت التعليمي أسهَم في إتقان الطالقة اإلجرائية من خالل تدريب التالميذ على أداء بعض الم همَّات  -3
 الم عقَّدة التي تستلزم  التحليَل والتفسيَر واختياَر المسار األنسب لحل المشكلة. 

الت -4 المهاالروبوت  ذات  البدائية  الرياضية  المعرفة  من  التالميذ  نقل  في  أسهَم  إلى   عليمي  الم قيَّدة  رات 
 معرفة رياضية ذات مهارات مرنة ت مك  ن التالميَذ من التعامل مع المواقف غير المألوفة. 

وكذ   -5 البعض،  بعضها  مع  وعالقاتها  العمليات،  معنى  فهم  من  التالميذ  َن  مكَّ التعليمي  لك  الروبوت 
 خصائصها، ويعد ذلك من أسس  بناء  الطالقة االجرائية. 

َن التالميَذ من معرفة اإلجراءات والخطوات المتسلسلة ألداء الم همَّات  أنَّ استخدا -6 َم الروبوت التعليمي مكَّ
 الحسابية، وإدراك العالقات بين األداء الكتابي والذهني لتلك الم همَّات.   

 ;Park, Kim, Oh, & Lim, 2015 )لصت إليه  هذه الدراسة يتفق  مع كل  من  ويرى الباحث  أنَّ ما خ    

Elikn, Sullivan & Bers, 2014; Kazakoff, Sullivan & Bers, 2013; Barker & Ansorge, 

المجاَل فيما حقَّـَقه الروبوت التعليمي. وي عدُّ الروبوت التعليمي أداة  تعليمية  في غاية األهمية لكونها تفتح     (2007
ر،  وتتيح  للتالميذ ف رصَة العمل مع الم تحك  مات الدقيقة،  لتدريس األفكار العظيمة واألنظمة الم عقَّدة في سن  م بك  

والروبوتات البسيطة، وبناء أنظمة  قائمة  على الويب، واستكشاف الجانب اإلبداعي للحوسبة من خالل بيئات 
 المستقبل. برمجية صديقة للتالميذ ت نم  ي مهارات 

 مناقشُة نتائج البحث : 
ل إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:    في ضوء  النتائج  التي خل ص إليها هذا البحث  تمَّ التوصُّ

أسهَم الروبوت التعليمي في تعميق  فهم مفاهيم رياضيات الصفوف األولية التي ت عدُّ األساس في البناء   -1
 هيمي.  اإلجرائية من خالل االستيعاب المفا المعرفي، كما أسهم في بناء الطالقة

 ميل التالميذ وشغفهم إلى استخدام الروبوت التعليمي وسرعة  تقبُّلهم للتوجيهات وإنجاز المهمات.   -2
جميع    -3 في  تعليمية  وسيلة   التعليمي  الروبوت  باستخدام  العالم  حول  التربوية  سات  المؤسَّ معظم  اهتمام  

 وضة حتى التعليم الجامعي. مراحل  التعليم ابتداء  من الر 
ا -4 والرياضيات  الروبوت  العلوم  مجاالت  في  المتعلمين  قدرات  لتطوير  المناسبة   الوسيلة   هو  لتعليمي 

 . (STEM)والهندسة والتكنولوجيا 
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زت الجهود  المبذولة  لتطوير العلوم والرياضيات في المملكة العربية السعودية على المحتوى وظلَّ   -5 تركَّ
م به الجوانب المعرفية والمهارية كافة ؛     وغير الملموس هو السلوك  التعليمي التجريد  الجاف   الذي ت قد  

 وذلك لغياب البيئات التعليمية المناسبة، وكذلك الوسائل التعليمية، وضعف إعداد المعلمين وتدريبهم.   
ت في مراحل التعليم  عمق الفجوة بين جهود وزارة التعليم الرامية إلى إصالح وتطوير العلوم والرياضيا -6

م ه الجامعات من برامج إلعداد الم عل مين.العام وبين ما    ت قد  
ينحصر  استخدام  الروبوت التعليمي في المملكة العربية السعودية في النشاطات الالمنهجية والمنافسات    -7

 للطلبة الموهوبين. 
لي  ة في المملكة العر   -8 بية السعودية، وتركيز المعلم على  كثافة  محتوى مناهج رياضيات الصفوف األوَّ

 قديم المحتوى َوف َق الخطة الزمنية بغض النظر عن العمق المعرفي والتركيز والتماسك والصرامة.ت
ضعف  ثقافة  المعايير لدى معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية، حيث    -9

   بلتهم بأي نوع  من المعايير.تبيَّن عدم معرفة الم عل  مين الذين تم مقا 
 : صيات التو 

 توظيف  الروبوت التعليمي بوصفه أداة  تعليمية حديثة في تدريس رياضيات المرحلة االبتدائية.   -1
تدريس  -2 في  التعليمي  الروبوت  استخدام  كيفية   على  االبتدائية  المرحلة  رياضيات  م عل  مي  تدريب  

و  والنماذج  الوحدات  بناء  وكيفية  مع  الرياضيات،  تتماشى  التي  التعليمي  األنشطة  الروبوت  استخدام 
 وسيلة  تعليمية. 

إتاحة  الفرصة للتالميذ في سن  م بك  ر للتعامل مع األنظمة الم عقَّدة من خالل البيئات البرمجية الصديقة   -3
 (.Scratch, Blockly, Alice, Koduللتالميذ مثل )

د  المالحرص  على بناء بيئات تعليمية تحوي وسائل تعلي -4  فاهيم األساسية للرياضيات.مية ونماذج ت جس  
 حثُّ الم عل  مين على ربط  الصيغ والرموز والتعابير الرياضية الم جرَّدة بواقع الحياة.  -5
رفع ثقافة م عل  م رياضيات المرحلة االبتدائية حول المعايير الوطنية والمعايير الدولية، وكيفية تحقيقها   -6

 في المنهج المدرسي.
لي  ة على نتائج االختبارات والوطنية والدولية مع مناقشة الع م عل  مي العلوم والإط    -7 رياضيات للصفوف األوَّ

ر لتلك النتائج.   أسباب التدن  ي الم تكر  
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   العربية واالجنبية المراجع
 العربية   عأوال : المراج  

•  ( أحمد  سها  فرحة،  منحى  2015أبو  تطبيق  أثر   .)STEM  ا حقيبة  في    EV3لروبوت  باستخدام 
الجامعة األردنية،   ،( رسالة ماجستيراكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف التاسع األساسي )  

 األردن.
(. الممارسات التدريسية البنائية لدى معلمات رياضيات المرحلة 2014األحمدي، سعاد مساعد )  •

 .  92- 39(، 3) 17، مجلة تربويات الرياضياتالثانوية. 
(. فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم المنظم ذاتيا  في تنمية التنظيم  2009سعاد مساعد)األحمدي،  •

الرياض  بمدينة  المتوسطة  المرحلة  طالبات  لدى  المفاهيمي  واالستيعاب  الرياضيات  تعلم  في  الذاتي 
 ياض. (. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الر رسالة دكتوراه غير منشورة)

ا على الروبوت التعليمي في تنمية  2017حمد عبد هللا )البدو، أمل م • (. أثر التدريس المعلمي اعتماد 
عمان   لمدارس  علمي  عشر  الثاني  الصف  لطالبات  الرياضي  الدولية    ، األردن  –التحصيل  المجلة 

 .  152- 133(، 15)8،  لتطوير التفوق 
•   ( محمد  أماني  نموذج  2007الحصان،  فاعلية  تنمية(.  في  التعلم  التفكير    أبعاد  مهارات  بعض 

رسالة    )  واالستيعاب المفاهيمي في العلوم واإلدراكات نحو بيئة الصف لدى تلميذات المرحلة االبتدائية
 (. كلية التربية للبنات الرياض.دكتوراه غير منشورة

ياضيات باستخدام  (. نموذج جديد في تدريس العلوم والر 2016الحلواني، عبد الملك؛ صالحي، علي ) •
للمعلوماتوت.  الروب العربية  والعلوم،  المجلة  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة   ،26(2،1  ،)116 -

132 . 
فداء) • التفكير  2010الدويك،  واستراتيجيات  عليها  والعمليات  الكسور  مفاهيم  في  الشائعة  األخطاء   .)

 بيرزيت، فلسطين.  (. جامعةرسالة ماجستير غير منشورةالمصاحبة لهذه األخطاء) 
(. أثر استخدام برنامج تعليمي باستخدام الروبوت اآللي في تنمية  2018ويلي، عيدة منيزل حريث )  الر  •

والمتفوقات.   الموهوبات  الطالبات  لدى  الرياضيات  بمادة  التربويةالتحصيل  النشر المجلة  مجلس   ،
  .214- 183(، 12)33العلمي، جامعة الكويت، 
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التدريب على برمجة الروبوت التعليمي على تنمية  (. أثر  2014طية محمد )الزهراني، حصة مطر ع •
( الباحة  بمنطقة  الثانوي  األول  الصف  في  الموهوبين  الطلبة  لدى  اإلبداعي  التفكير  رسالة  مهارات 

 (. جامعة الباحة، الباحة. ماجستير
ل المشكلة الرياضية  (. درجة إسهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات ح2013السلمي، تركي حميد ) •

 (. كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.رسالة ماجستيرى طالب المرحلة الرياضية ) لد 
(. فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نموذج "مارزانو ألبعاد التعليم" 2016سيفين، عماد شوقي )  •

إلعدادي. تالميذ الصف الثاني ا  في تنمية الكفاءة الرياضية وبعض عادات العقل في الرياضيات لدى
 . 217- 171(، 4) 19، مجلة تربويات الرياضيات

(. دراسة تحليلية لطالب الصف الخامس االبتدائي الذكور في محافظة حفر  2005الشمري، سليمان) •
الكسور) على  األربع  العمليات  في  السعودية  في  منشورةالباطن  غير  ماجستير  الجامعة  رسالة   .)

 ألردن. األردنية، عمان، ا
ع • نورة  ) العمري،  معلمي  2018لي  لدى  البنائية  النظرية  ضوء  في  التدريسية  الممارسات  مستوى   .)

نجران.   بمدينة  والمتوسطة  االبتدائية  المرحلة  في  الرياضيات  الرياضياتومعلمات  تربويات  ،  مجلة 
21 (5 ،)219 -253 . 

• ( سعد  منى  اإلنت2011الغامدي،  عبر  مقترحة  دراسية  وحدة  فاعلية  االستيعا(.  تنمية  في  ب  رنت 
مجلة جامعة الملك  المفاهيمي في الرياضيات ومفهوم الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية بالرياض.  

 .  776-741(، 3) 23، سعود للعلوم التربوية
(. فاعلية المحاكات الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية االستيعاب  2011المسعودي، عبير محمد ) •

(. جامعة األميرة نورة بنت  ماجستير غير منشورةة الثانوية ) يزياء لدى طالب المرحلالمفاهيمي في الف
 عبد الرحمن، الرياض.  

, اكتوبر(. تنمية البراعة الرياضية: توجه جديد 2014المعثم، خالد عبد هللا؛ المنوفي، سعيد جابر )  •
التعليم    الرياضيات وتعلمها في  للنجاح في الرياضيات المدرسية. ورقة مقدمة الى المؤتمر الرابع، تعليم

 العام بحوث وتجارب متميزة. الجمعية السعودية للعلوم الرياضية)جسر(، جامعة الملك سعود، الرياض.  
• ( هللا  فتح  في  2008مندور،  المفاهيمي  االستيعاب  تنمية  في  لمارزانو  التعلم  أبعاد  نموذج  فاعلية   .)

  المجلة التربوية، عربية السعودية.  االبتدائي بالمملكة الالعلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس  
25 (89 .) 

https://ijcte.journals.ekb.eg/


                  "  األولية الصفوف  تالميذ لدى  الرياضيات في جرائيةاإل والطالقة  المفاهيمي االستيعاب  تنمية في  التعليمي الروبوت استخدام أثر" 
 عسيري  علي أحمد مفرح. د

                                      

 

                                       

 International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 

191 

(. استقصاء وتحليل األخطاء في حل المسائل الحسابية لدى طلبة الصف 2007هزايمة، عبد الهادي ) •
 جامعة آل البيت، األردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(.السادس في مديرية بربية أربد األولى 

المعرفة اإلجرائية والمعرفة المفاهيمية والعوامل المؤثرة فيه  (. التوازن بين  2012وزارة التعليم العالي ) •
في   البحثي  التميز  مركز  السعودية.  العربية  المملكة  في  االبتدائية  بالمرحلة  الرياضيات  معلمي  لدى 

 تطوير تعليم العلوم والرياضيات، الرياض. 
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