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 مستخمص البحث:
ىدف البحث إلى تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات لممرحمة الثانوية. وذلك باستخدام 
المنيج الوصفي عمى عينة الدراسة المكونة من ثالث فئات, كمايمي: عينة من معممات 

( معممة, عينة من طالبات المرحمة 37اضيات لممرحمة الثانوية في مدينة بريدة عددىا )الري
( طالبة, عينة من مشروعات الرياضيات المُنتجة من 47الثانوية في مدينة بريدة عددىا )

( مشروعا. وتم إعداد ثالث أدوات لتحقيق أىداف 51طالبات المرحمة الثانوية في بريدة عددىا )
: استبانة موجية لمعممات الرياضيات في المرحمة الثانوية بيدف التعرف عمى واقع الدراسة, ىي

استخدام المعممات لممشروعات في تعميم الرياضيات وواقع ومعوقات استخدام طالباتين ليا, 
بطاقة مقابمة مع طالبات المرحمة الثانوية وذلك لمتعرف عمى واقع ومعوقات القيام بالمشروعات 

اضيات, بطاقة تقويم لمشروعات الرياضيات التي أعدتيا طالبات المرحمة الثانوية في تعمم الري
بيدف التعرف عمى واقع مشروعات الرياضيات المُنتجة من طالبات المرحمة الثانوية. وتوصمت 

 الدراسة إلى النتائج التالية:
متوسًطا, وجاءت  ظير استخدام المعممات لمتعمم بالمشروعات في الرياضيات لممرحمة الثانوية -

 مرحمة تقويم المشروع ىي األقل بين مراحل المشروع.
ظير استخدام تعمم الرياضيات بالمشروعات لدى طالبات المرحمة الثانوية متوسًطا, وجاءت  - 

 مرحمة تقويم المشروع ىي األقل بين مراحل المشروع. 
روعات كان من أبرزىا من تواجو كل من المعممة والطالبة معوقات لتعمم الرياضيات بالمش -

وجية نظر المعممات "كثافة المقرر الدراسي" ثم"صعوبة في تقييم المشروعات" ثم"التدريب 
 عمى التعمم بالمشروعات غير كاٍف", ومن وجية نظر الطالبات صعوبة في اختيار المشروع. 

 ظيرت مشروعات الرياضيات المُنتجة من طالبات المرحمة الثانوية متدنية.  -
 في ضوء نتائج الدراسة ُقدِّمت عدًدا من التوصيات والدراسات المقترحة.  و 

 التعمم بالمشروعات, رياضيات, تقويم. الكممات المفتاحية:
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Abstract 
        The current study aimed to evaluate mathematics learning in high 
school projects. By using the descriptive approach to the study sample 
consisting of three categories, as follows: A sample of  female high 
school mathematics teachers in Buraidah its included (70) teacher, a 
sample of female high school students in Buraidah its included (80) 
Student, and a sample of math projects produced from high school 
students in Buraidah its included (15) project. The researcher prepared 
three tools to achieve the objectives of the study: a questionnaire that 
directed at mathematics teachers at the secondary school  in order to 
identify the reality of the teachers ’use of projects in teaching 
mathematics and the reality and obstacles of their students’ of use it. 
An interview card with high school students to identify the reality and 
obstacles to doing projects in learning mathematics, Evaluation card for 
mathematics projects prepared by high school students to aim of 
learning about the reality of mathematics projects produced by high 
school students. And the study reached the following results: 

- Teachers' use of project-based learning appeared in Secondary 
school mathematics on average rate , and the project evaluation 
stage was the lowest among the project stages. 

- Students' use of project-based learning appeared in Secondary 
school mathematics on average rate .and the project evaluation 
stage was the lowest among the project stages. 
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- Both the teacher and the student face obstacles to learning 
mathematics with projects, the most prominent of which was from the  
point of view teachers " curriculum intensity " then "Difficulty in 
evaluating projects" then "Project learning training is insufficient", And  
from the point of view student difficulty to choose the project. 

- The Mathematics projects produced by high school students appeared 
low. 

In light of the results of the study a number of recommendations and 
proposed studies were presented. 

Key words: Projects-Based Learning, Mathematics, Evaluation. 
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 المقدمة:
تسعى الدول إلى تطوير التعميم من خالل عدة سبل منيا: العمل عمى االرتقاء بطرق التدريس     

التي تجعل من المتعمم محورا لمعممية التعميمية, والتركيز عمى بناء ميارات المتعمم وصقل 
 (.7753شخصيتو وتحممو لممسئولية وزيادة الجانب اإلبداعي لديو )وزارة التعميم,

ويعد التعمم القائم عمى المشروعات )التعمم بالمشروعات( طريقٌة تعميميٌة يحصل الطالب فييا     
عمى المعرفة والميارات من خالل العمل لمدة معينة عمى البحث والتقصي لحل مشكمة محددة 

(www.bie.orgكما يعد طريقة تساعد الطالب عمى مواجية ,)  تحديات القرن الحادي والعشرين
( وىذا ما يحقق التعمم النشط, حيث يواجو Tanner,2012حيث تجعل المتعمم محور االىتمام )

ميمة حقيقية تتحدى أفكاره لتفسير األنشطة المختمفة, فيو ينمي ميارات التفكير العميا والقدرات 
 (.1, 7755المتنوعة )محمد السيد, 

يجاد حمول وتيدف المشروعات إل     ى تحويل الجانب النظري إلى شيء تطبيقي واقعي, وا 
(. وتتمثل أىميتيا في كونيا تحفز الطالب عمى 75, 7752لمشكمة في الواقع )زاىد وأبو سميم,

(, وتؤثر عمى Shaft,2007(, وتكسبيم ميارات حل المشكالت )Graumman,2007التعمم )
وات لتدعيم الترابطات الرياضية (, وىي أحد األدChen & Yang, 2019تحصيميم )

( كما أن العمل في مشروعات حقيقية يعزز عدًدا من القيم مثل قيمة العمل 274, 7755)بدوي,
دارة الوقت ) (, John,John,and Suzie,2015والنجاح التشاركي وميارات التخطيط والقيادة وا 

ًيا لمطمبة يزيد من ارتباطيم ويقدم العرض النيائي لممشروعات في معرض لمرياضيات تحفيًزا إضاف
 (. 751, 7772بمادة الرياضيات واألنشطة المصاحبة ليا )بوسامينتير و ستيبممان, 

وقد أكدت عدة دراسات أن استخدام التعمم بالمشروعات في الرياضيات يحقق مخرجات     
(, وزيادة 7775ن)تعميمية مرغوبة مثل تنمية ميارات التعمم الذاتي واألداء األكاديمي كدراسة الشي

(, ويساعد عمى تنمية الميارات الرياضية والميارات Koparan&Guven,2015المعرفة)
 (.7752(, والتفكير الرياضي والدافعية )ىزىوزي, 7752الحياتية )عبد العال,

http://www.bie.org/
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تمر المشروعات بمراحل أربعة متتالية ىي: )اختيار المشروع, التخطيط لممشروع, تنفيذ     
وتقويم المشروع(, لكل مرحمة عدد من الخطوات اإلجرائية. وتصنف المشروعات المشروع, عرض 

إلى: مشروعات بنائية, ومشروعات اجتماعية, ومشروعات المشكالت. كما يمكن تصنيفيا حسب 
 (.52, 5243عدد المشتركين إلى: مشروعات جماعية, ومشروعات فردية )الفراج,

وعات حول مساعدة الطمبة في تحديد أغراضيم, يتمحور دور المعمم في التعمم بالمشر     
ويتعاون في تحديد أىداف المشروع, وفي اختيار المشروع المناسب, وسماع آراء الطالب 
ووجيات نظرىم, وتقديم االستشارة والتوجيو والمشاركة في وضع الخطة, ومراقبة الطمبة واإلشراف 

لتغذية الراجعة ومناقشة المشروع معيم عمييم وتحفيزىم, ويبين نقاط القوة والضعف, وتقديم ا
 (.74, 7752)زيود,

              وقد تبنت مناىج الرياضيات في المممكة العربية السعودية سمسمة ماجروىيل    
(Mc Graw Hill التعمم القائم عمى المشروعات كأحد طرق التدريس كما  تم اعتبار )

         ظام المقررات( الستكمال متطمبات المادةالمشروعات أداة تقويم في المرحمة الثانوية )ن
 (.52, 7754)وزارة التعميم,

ومع أىمية التعمم بالمشروعات وتوصية الدراسات السابقة باستخدامو وتبنيو في تعمم     
الرياضيات في المممكة العربية السعودية إال أن تطبيقو في الواقع يواجو عدًدا من المعوقات 

تبطة بالمعمم وبعضيا بالطالب واآلخر بالبيئة المدرسية ومن ىذه المعوقات المختمفة بعضيا مر 
صعوبة تغيير دور المعمم, وصعوبة في إدارة الوقت, وطول المناىج الدراسية, وصعوبة في 

 (.71, 7752التقييم, وقمة الدورات التدريبية, ومشكالت تتعمق بالعمل التعاوني )الشييب, 

 تقييم تعمم الرياضيات بالمشروعات في المرحمة الثانوية.لذلك تأتي ىذه الدراسة ل 

 أسئمة البحث:
ما واقع استخدام تعمم الرياضيات بالمشروعات من وجية نظر معممات المرحمة الثانوية  -5

 بالقصيم؟

 ما مستوى استخدام المشروعات في تعمم الرياضيات لدى طالبات المرحمة الثانوية بالقصيم؟ -7
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 مم الرياضيات بالمشروعات في المرحمة الثانوية بالقصيم؟ما معوقات تع -4
 ما مستوى مشروعات الرياضيات المُنتجة من طالبات المرحمة الثانوية بالقصيم؟ -2

 أىداف البحث:
التعرف عمى واقع توظيف المعممات لممشروعات في تعميم الرياضيات لممرحمة الثانوية  -5

 بمدينة بريدة.
م الرياضيات بالمشروعات لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الكشف عن مستوى تعم -7

 بريدة.
 تحديد معوقات تعمم الرياضيات بالمشروعات في المرحمة الثانوية بمدينة بريدة.  -4
الكشف عن مستوى مشروعات الرياضيات المُنتجة من طالبات المرحمة الثانوية بمدينة  -2

 بريدة.
 أىمية البحث:

ن والمتخصصين في تطوير مناىج الرياضيات؛ بتضمين مناىج الرياضيات تفيد الميتمي -5
 ألسس وخطوات المشروعات.

 تفيد وزارة التعميم؛ باعتماد بطاقة لتقييم المشروعات. -7
تسيم في مساعدة معممات الرياضيات عمى استخدام المشروعات في تعميم الرياضيات,  -2

 وتوجيييا التوجو الصحيح.
 حدود البحث: 

 تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات في المرحمة الثانوية. لحدود الموضوعية:ا-
ُطبقت ىذه الدراسة عمى طالبات ومعممات الرياضيات بمدارس  الحدود المكانية والبشرية:-

 البنات الثانوية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بالمممكة العربية السعودية. 
 ىـ.5245/5227لدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام تم إجراء ىذه ا الحدود الزمانية:-

 مصطمحات البحث:
يعرف التقويم بأنو: " إصدار حكم عمى مجموعة األشياء, أو  (:Evaluationالتقويم )      

الموضوعات, أو األشخاص في ضوء مجموعة من المعايير, أو المحكمات, أو المستويات, وىو 
 (.2, 7755ية" )خميل, يتضمن التشخيص, والعالج, والوقا
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 ن الخضرنوال بنت سمطا/ د      
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ويعرف التقويم إجرائًيا بأنو: عممية منظمة ومقصودة بيدف التعرف عمى واقع توظيف تعمم       
الرياضيات بالمشروعات لدى معممات المرحمة الثانوية ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا 

مة الثانوية ويقاس  باالستبانة, ومدى استخدام المشروعات في تعمم الرياضيات لدى طالبات المرح
بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبات في بطاقة المقابمة, كذلك التعرف عمى مستوى مشروعات 
الرياضيات المُنتجة من طالبات المرحمة الثانوية ويقاس بالدرجة التي ترصد لممشروع في بطاقة 

 تقويم المشروعات. 
Mathematics)بالمشروعات تعمم الرياضيات  Projects- Based Learning:) 

يعرف تعمم الرياضيات بالمشروعات إجرائًيا في ىذه الدراسة بأنو: مجموعة الممارسات التي     
تقوم بيا المعممات أو الممارسات التي تقوم بيا الطالبات تحت إشراف معمماتين؛ بيدف إنتاج 

 مي.مشروعات تحقق الربط بين الجانب النظري لمقرر الرياضيات وبين الجانب العم
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 ( مفيوم التعمم بالمشروعات)التعمم القائم عمى المشروعات(:1)
المتخصص بالتعمم القائم  Buck Institute for Educationيعرف معيد "باك التعميمي"     

ل عمى المشروعات بأنو: طريقٌة تعميميٌة يحصل الطالب فييا عمى المعرفة والميارات من خال
 (.www.bie.orgالعمل لمدة معينة عمى البحث والتقصي لحل مشكمة ما أو سؤال مركب )

( بأنو: نموذج لمتعمم الذي يعتمد عمى أداء الطالب لميام 543, 7775كما تعرفو الشين )    
طالب مع أقرانو ميام التخطيط تعميمية في مواقف واقعية وحياتية في بيئتو, ويتطمب ممارسة ال

 والتنفيذ والتقويم بيدف تحقيق النواتج المرجوة.
( بأنو: مدخل لمتعمم يعتمد عمى نشاط أو مجموعة من Bell,2010,39ويعرف بيل )     

األنشطة اليدوية والذىنية التي يمارسيا المتعممون في جو تفاعمي اجتماعي وبتوجيو من المعمم 
 ف المحددة تحت إشراف المعمم.من أجل تحقيق األىدا

( المشروع بأنو: نشاٌط تعميمٌي وتربوي ىادف من خالل ما 572, 7752ويعرف الريس )    
يتضمنو من بحث ودراسة يسبقان التنفيذ إلى حل المشكالت التي تعترض التنفيذ, ثم الوصول 

 لنتائج وتقويميا في ضوء األىداف التي وضعت مسبًقا لممشروع.

http://www.bie.org/
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 ف "وزارة التعميم السعودية" المشروعات بأنيا: األعمال واألنشطة التي يقوم بيا الطالب,وُتعر      
بتكميف من المعمم أو يختارونيا بأنفسيم, وتكون مرتبطة بموضوعات الدراسة, بيدف تحقيق 

معينة, ويتم إنجازىا داخل المدرسة أو خارجيا, وفق مدة اإلنجاز قصيرة أو ممتدة  أىداف تعميمية
 (.24, 5242ارة التعميم,)وز 

كما ورد في نصر  -ويمكن توضيح الفرق بين التعمم القائم عمى المشروعات والتعمم التقميدي    
 بالجدول التالي:  -(542, 7753قطب )

 (: المقارنة بين التعمم التقميدي والتعمم القائم عمى المشروعات1جدول )

 لمشروعاتالتعمم القائم ا التعمم التقميدي وجو المقارنة

 معمنة لمتالميذ ويشاركون في وضعيا وتخطيطيا غير معمنة لمتالميذ األىداف
التيسير, يرشد ويوجو, ينظم التواصل, محفز, مدير  التمقين دور المعمم

 مصمم, باحث, مقوم
قائد, مشارك, إيجابي, متعاون, قادر عمى النقد, يخطط  متمقي ومستمع دور المتعمم

 ذاتو واالخرين ويتخذ قرارات, يقيم
 يشترك التالميذ مع المعمم في التعميمات يصدرىا المعمم بنفسو التعميمات
 يشرك المعمم التالميذ في وضع آليات ونظام العمل يفرضو المعمم عمى التالميذ نظام العمل

 الحماس, المرح, التعاون الصرامة والحزم شخصية المعمم
 تعممية تعميمية الوسائل

 التنوع في الجموس وحرية الحركة مقاعد ثابتة يذجموس التالم
 يسمح لمتالميذ بطرح األسئمة عمى المعمم وعمى زمالئيم المعمم ىو الذي يسأل غالًبا األسئمة
 في جميع االتجاىات في اتجاه المعمم فقط التواصل

 كل تمميذ يتعمم حسب سرعتو واحدة لكل التالميذ سرعة التعمم
فيم وحل مشكالت, مستويات عميا وابتكارية, جوانب  لمعموماتتذكر وحفظ ا النواتج

 ميارية ووجدانية
إصدار حكم بالنجاح أو  التقويم

الفشل ويقارن التمميذ بغيره 
 دائًما

مساعدة التمميذ عمى اكتشاف نواحي القوة والضعف 
 ومقارنة التمميذ بنفسو



   شعاع بنت عمي الخضير               أ/   تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات 
 ن الخضرنوال بنت سمطا/ د      
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  ( أىمية التعمم القائم عمى المشروعات:3)
ية التعمم القائم عمى المشروعات بتحقيقو ألىداف العممية التعميمية بجوانبيا تظير أىم     

               المختمفة )معرفًيا, ميارًيا, وجدانًيا(؛ فالمشروعات التي ينتجيا الطالب تحقق عددا من
؛ Bender,2012؛ 7775؛ الشين, Graumman,2007؛  Shaft,2007الفوائد لو منيا:)

                ؛7754؛ المطوع, John,John,andSuzie,2015؛  7752ر,عثمان وعبد الغفا
 ( Chen&Yang,2019؛ 7755؛ عبدالعال,5245,  الزىراني

تحفز الطالب عمى التعمم, وتجعل التعمم ذي معنى, وتضيق الفجوة بين المعمومات النظرية  -
 والواقع الحقيقي لبيئة الطالب.

 الحياتية, وميارات التنظيم الذاتي. تنمية المفاىيم الرياضية والميارات -
 تنمية ميارات التفكير العميا ومنيا: التفكير الناقد, والتفكير اإلبداعي. -
 تنمية ميارات حل المشكالت والتواصل, وميارات القرن الحادي والعشرين. -
 تنمية اتجاىات ايجابية لمطالب نحو الرياضيات كما يعزز عددا من القيم. -
برة والميارة لدى الطمبة وتدريبيم عمى التعمم الذاتي وتشجيعيم عمى تنمية تنمية المعرفة والخ -

 عادات العقل المرتبطة بالتعمم مدى الحياة.
 ومن الدراسات السابقة التي تناولت فاعمية التعمم القائم عمى المشروعات ما يمي:

ب أبدوا ( التي أظيرت أن الطالWurdinger, Haar, Hugg, & Bezon,2007دراسة )      
مشاركة عالية من خالل العمل عمى المشروعات في مجموعات متعاونة واالتفاق عمى الخطط 
عطاء الحرية لمطالب في تصميم المشاريع وتحمل مسؤولية تعمميم, كما تمكن  وحل المشكالت, وا 

 الطالب من إنتاج مشاريع كانت فريدة من نوعيا. 
ة التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات ( التي بينت فاعمي7775ودراسة الشين )     

 التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات  لدى طالب الصف األول اإلعدادي.
فاعمية التعمم القائم عمى المشروعات   Koparan&Guven(2015وأظيرت نتائج دراسة )     

 بيانات.في تنمية مستوى المعرفة اإلحصائية لدى الطالب وتمثيل ال
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( ظير أثر التعمم القائم عمى Ahmet Sukru, Filiz & Sevda, 2015وفي دراسة )    
  المشروعات عمى النجاح الرياضي وتعزيز االتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع

 في إسطنبول. 

( التي أوضحت فاعمية استخدام التعمم بالمشروعات في تنمية 7752دراسة عبد العال )    
 الميارات الرياضية والميارات الحياتية لدى طالب الصف الثالث االبتدائي.

( أثر استخدام التعمم القائم عمى المشروع عمى التفكير 7752وبينت دراسة ىزىوزي )    
 الرياضي والدافعية نحو تعمم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة جنين, 

( فاعمية التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات 7754مطوع )كما أوضحت دراسة ال    
 التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات المرحمة المتوسطة. 

( إلى أن تعمم الرياضيات القائم عمى المشروعات يسيم 7755وتوصمت دراسة سحر السيد )    
األعمال لدى طالبات قسم الرياضيات بكمية التربية في تنمية ميارات عصر االبتكار وريادة 

 بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

 المشروعات: -تصنيف–أنواع 
يمكن تصنيف المشروعات بعدة طرق, فقد صنف كمباتريك المشروعات إلى:) المشروعات     

رات أو البنائية, المشروعات االجتماعية, مشروعات المشكالت, مشروعات لتعمم بعض الميا
 (. 52, 5243بغرض الحصول عمى المعرفة( )الفراج,

كذلك يمكن تصنيف المشروعات حسب عدد المشتركين: مشروعات فردية, جماعية, الجمع    
 (.571, 7757بين الفردية والجماعية )القرني والدوسري والمحرزي والخروصي, 

روعات قصيرة. ومشروعات كما يمكن تصنيفيا بحسب الطول, فيناك مشروعات طويمة, ومش    
 (.52, 7752لكل مادة دراسية, ومشروعات تكاممية تجمع أكثر من مادة )الشييب,

ويمكن تصنيفيا إلى أربع أنواع: )مشروعات بنائية )إنشائية(, مشروعات ترفييية, مشروعات     
كن (.كما يم51, 7752في صورة المشكالت, مشروعات ُيـقصد منيا اكتساب ميارات( )ىزىوزي,

              تقسيم المشروعات من حيث عممية التنظيم إلى: )منظمة, غير منظمة, نصف المنظمة(
 (.577, 7753)نصر قطب ,
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وتتنوع المشروعات في الرياضيات فقد يأخذ مشروع الرياضيات قالب إنشائي وأحيانا ورقة      
ون ورقة بحث أو قد بحث تتضمن استنتاجات في بعض الموضوعات, أو إعداد تقرير وقد تك

 (. 751, 7772تعرض مناقشة لموضوع من تاريخ الرياضيات )بوسامينتير و ستيبممان, 
 ( مراحل المشروع:6)
؛ 7754؛ بوس وكروس,7775يمر إعداد المشروع بالمراحل التالية: )الشين,     

 (5244؛ زاىد,7752؛ ىزىوزي,7752؛ عبدالعال,7752الشييب,
مب ىذه المرحمة مراعاة عددا من األسس من أىميا: توافر قيمة تربوية اختيار المشروع: تتط -5

مرتبطة باحتياجات المتعمم, توافر المواد الالزمة لتنفيذ ومتابعة المشروع, تناسب الوقت مع 
طبيعة المشروع, توافق المشروع مع الجدول المدرسي, توازن التكمفة المادية والجيد المبذول 

لمتوقعة, تحقيق القيم التربوية المطموبة, توافق الميارات المطموبة لتنفيذ مع األىداف والنتائج ا
المشروع مع قدرات المتعممين وخصائص نموىم, توافر اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ 

 (.7752المشروع )عثمان وعبد الغفار,
اصيميا من التخطيط لممشروع: إذ يقوم الطالب بإشراف معمميم بوضع الخطة ومناقشة تف -7

أىداف ومعرفة ومصادرىا والميارات والصعوبات المحتممة, ويدون في الخطة كل ما يحتاج 
إليو في التنفيذ, ويسجل دور كل طالب في المشروعات, عمى أن يقسم الطالب إلى 
مجموعات, وتدون كل مجموعة عمميا في تنفيذ الخطة, ويكون دور المعمم في رسم الخطة 

 ح.ىو اإلرشاد والتصحي
تنفيذ المشروع: يتم ترجمة الجانب النظري المتمثل في ضوء خطة المشروع إلى واقع عممي  -4

 محسوس, ويقوم أفراد المجموعة بتنفيذ خطة العمل.
عرض وتقويم المشروع: التقويم عممية مستمرة؛ ويتم تقويم المشروع في ضوء عدد من  -2

إبراز األىمية, ارتباطو بالمقرر الدراسي, المعايير منيا: )موضوع المشروع, تحديد المشكمة, 
إثراؤه لعممية التعميم والتعمم, التنظيم اإلداري وتوزيع األعمال بين أعضاء فريق العمل, في 
المشروعات الجماعية, تنفيذ المشروع: وجود خطة التنفيذ وتحديد خطواتيا, وجود خمفية 

ممشروع في النتائج , عرض ومناقشة نظرية لممشروع, تحديد األدوات والوسائل, ومناسبتيا ل
المشروع: اإلعداد العام لممشروع, الدقة في العرض واإلجابة عمى التساؤالت التي قد تطرح 
لمناقشتيا, الدقة والوضوح في المناقشة والعرض عمى اآلخرين وشرح نتائجو( وزارة 

 (.53, 5242التعميم,
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, وتقييم مرحمي ونيائي, كما تختمف أدوات وتختمف طرق التقييم, فيناك تقييم فردي وجماعي    
 (. 74, 7752()الشييب,Rubricsالتقييم فيمكن استخدام ممفات األداء او ساللم التقدير )

 معوقات التعمم القائم عمى المشروعات:
يواجو التعمم القائم عمى المشروعات عدًدا من الصعوبات التي تعوق استخدامو, منيا:       

تكميف الطالب فوق طاقتيم المادية واالجتماعية, عدم توافق الزمن مع متطمبات المشروع, 
بعض المشاريع التعميمية ال تمت بصمة بالمادة العممية المقررة, كثرة المشاريع التعميمية بالفصل 

(. ومن المعوقات أيضا صعوبة تحقيقيا, قمة المعمومات, 52, 5244سي الواحد )زاىد, الدرا
تحتاج إلى إمكانات وتتطمب معمًما مدرًبا بكفاءة عالية, قد ال يوفق المعمم في اختيار المشروع 
اختيار حسًنا, وقد ال يستطيع تحديدىا بشكل يتالءم ونضج المتعمم, قصوره عن تمكين المتعممين 

لتعمق في المادة, افتقار التعمم القائم عمى المشروعات إلى التنظيم والتسمسل, والمبالغة في من ا
 (.72, 7754إعطاء الحرية لممتعمم )بركات, 

 ومن الدراسات التي تناولت تقويم التعمم القائم عمى المشروعات ما يمي:
م القائم عمى ىدفت إلى التعرف عمى مدى فيم المعممين لمتعم Turgut(2008دراسة ) 

المشروعات وأىميتيا. وتم تطبيق استبانة وبطاقة مالحظة ومقابمة عمى عينة من المعممين وقد 
أظيرت النتائج عمى الرغم من االيجابيات التي أظيرىا المعممون حول التعمم القائم عمى 

 المشروعات, إال أن البنى المفاىمية من الممكن أن ُتحدث مشاكل في عممية التدريس.
( فقد سعت إلى تحديد معوقات استخدام التعمم القائم عمى المشروعات 7752دراسة الشييب )

من وجية نظر المعممات والطالبات في مدارس البنات الثانوية بالرياض, وتم تطبيق استبانتين 
واحدة لممعممات واألخرى لمطالبات, وكشفت النتائج عن وجود معوقات منيا: كثرة األعباء الواقعة 

مى المعممة, وطول المقرر وصعوبة تغطيتو مع التعمم القائم عمى المشروعات, وكثرة األعباء ع
 والضغط الدراسي الواقع عمى الطالبة.

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي في اإلجابة عن أسئمتيا.منيج البحث: 
 مجتمع البحث:

دة التابعة إلدارة تعميم القصيم في / معممات الرياضيات في مدارس المرحمة الثانوية بمدينة بري5
( 545ه, والبالغ عددىن )5227-ه5245الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 معممة.
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/ طالبات المرحمة الثانوية في مدارس مدينة بريدة بمنطقة القصيم في الفصل الدراسي الثاني 7
 ( طالبة.5775ه, والبالغ عددىن )5227-ه5245من العام الدراسي 

/ مشروعات مادة الرياضيات التي أعدتيا طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة القصيم في الفصل 4
 ه.5227 -5245الثاني من العام الدراسي 

 عينة البحث: 
/ عينة عشوائية من معممات الرياضيات في مدارس المرحمة الثانوية بمدينة بريدة التابعة إلدارة 5

ه وتكونت من 5227-ه5245لثاني من العام الدراسي تعميم القصيم في الفصل الدراسي ا
 ( معممة.37)

/ عينة عشوائية عنقودية من طالبات المرحمة الثانوية في مدارس مدينة بريدة بالقصيم في 7
 ( طالبة.47ه وتكونت من )5227-ه5245الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

المرحمة الثانوية )عينة الدراسة( في تعميم  / عينة عشوائية من مشروعات الرياضيات لطالبات4
( 51ه, وتكونت من )5227 -5245القصيم في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 مشروًعا.
 أدوات البحث:

 تم إعداد أداة استبانة وأداة مقابمة, كذلك بطاقة تقويم لممشروعات وفيما يمي توضيح ليا:
 /االستبانو:1
يو لممعممات وذلك باالستفادة من الدراسات السابقة وكتب دليل تم إعداد استبانة موج       

 المعمم لمادة الرياضيات, فتكونت االستبانة من أربع محاور كما يمي:
 المعرفة بماىية التعمم القائم عمى المشروعات. المحور األول:
اختيار واقع توظيف المعممات لممشروعات, ويشمل المراحل األربع لممشروع:) المحور الثاني:

 المشروع, التخطيط لممشروع, تنفيذ المشروع, تقويم المشروع(.
 واقع استخدام الطالبات لممشروعات في تعمم الرياضيات. المحور الثالث:
 المعوقات التي تواجو التعمم القائم عمى المشروعات. المحور الرابع:
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 كما تم التحقق من الصدق والثبات كما يمي: 
قق من الصدق الظاىري تم عرض االستبانة في صورتيا المبدئية عمى : لمتحصدق االستبانة -

 محكما وفي ضوء أرائيم ومقترحاتيم تم التعديل والحذف واإلضافة. 51
ولقياس االتساق الداخمي لالستبانة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات العينة      

يم في االستبانة ككل, واتضح أن قيم االستطالعية في كل من محاور االستبانة األربع ودرجات
(, وجميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى 52,7( و)55,7معامالت االرتباط قد تراوحت مابين )

 (, ممايشير إلى اتساق العبارات مع المحور الذي تقيسو.75,7)
                    : تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخثبات االستبانة -

(Cronbach`s Alpha )(, واتضح أن معامالت ثبات محاور االستبانة )كل عمى حده
(, مما يدل عمى أن االستبانة أداة 54,7( و )44,7وكذلك االستبانة ككل, قد تراوحت بين )

 صالحة لجمع البيانات.
 / بطاقة المقابمة:2

 من ثالث أبعاد كما يمي: تم إعداد بطاقة مقابمة موجية لمطالبات فتكونت بطاقة المقابمة
 المعرفة بماىية التعمم القائم عمى المشروعات. البعد األول:

واقع استخدام الطالبات لممشروعات في تعمم الرياضيات بالخطوات األربع  البعد الثاني:
 لممشروع؛ )اختيار المشروع, التخطيط لممشروع, تنفيذ المشروع, تقويم المشروع(.

 ت التي تواجو التعمم القائم عمى المشروعات.المعوقا البعد الثالث:
 كما تم التحقق من الصدق والثبات كما يمي:

: لمتحقق من الصدق الظاىري تم عرض بطاقة المقابمة في صورتيا صدق بطاقة المقابمة-
 المبدئية عمى عدد من المحكمين واستناًدا آلرائيم ومقترحاتيم تم التعديل والحذف واإلضافة.

( بين درجات العينة Pearsonاالتساق الداخمي تم حساب معامل ارتباط بيرسون )ولقياس     
االستطالعية في كل ُبعد من أبعاد بطاقة المقابمة, ودرجاتيم في البطاقة ككل, واتضح أن قيم 

(, وجميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى 51,7( و)43,7معامالت االرتباط قد تراوحت مابين )
 ى اتساق العبارات مع المحور الذي تقيسو.(, ممايشير إل75,7)



   شعاع بنت عمي الخضير               أ/   تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات 
 ن الخضرنوال بنت سمطا/ د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  033

 

تم حساب ثبات بطاقة المقابمة بطريقة اختالف المقابمين. حيث تم  ثبات بطاقة المقابمة: -
( طالبة, وقد 54تطبيق مقابمة مزدوجة لكل طالبة من العينة االستطالعية التي تكونت من )

ولتحقيق ذلك ُاستخدمت  روعي تخصيص بطاقتين لكل طالبة؛ بيدف حساب ثبات البطاقة
, فاتضح أن معامالت ثبات أبعاد بطاقة Cronbach`s Alpha)معادلة ألفا كرونباخ )

(, وتعد 53,7( و )45,7المقابمة )كل عمى حدة( وكذلك البطاقة ككل, قد تراوحت بين )
 معامالت ثبات مناسبة.

 :بطاقة تقويم المشروعات/ 4
الرياضيات؛ وذلك باالستفادة من الدراسات السابقة  تم إعداد بطاقة تقويم لمشروعات       

( محاور وىي؛ )اختيار المشروع, 2واألدبيات, وتضمنت بطاقة تقويم المشروعات عمى )
 التخطيط لممشروع, تنفيذ المشروع, عرض المشروع(.

 كما تم التحقق من الصدق والثبات كمايمي:      

تقويم المشروعات في صورتيا المبدئية عمى : تم عرض بطاقة صدق بطاقة تقويم المشروعات-
 ( محكمين, واستناًدا آلرائيم ومقترحاتيم تم التعديل والحذف واإلضافة.57)

تم حساب ثبات بطاقة تقويم المشروعات بطريقة اختالف  ثبات بطاقة تقويم المشروعات:-
يع, وقد روعي ( مشار 1المقيمين. حيث تم تقييم مزدوج لكل مشروع من العينة االستطالعية )

تخصيص بطاقتين لكل مشروع. وتم تطبيق معادلة كوبر  واتضح أن معامل الثبات الكمي 
 ( مما يدل عمى ارتفاع ثبات األداة.57,7لمبطاقة )

 إجراءات تطبيق البحث: 
 الحصول عمى الموافقات الرسمية لتطبيق أدوات الدراسة. -

( معممات, 57ورقًيا عمى معممات بمغ عددىن)( مدارس عشوائًيا وتوزيع االستبانة 2اختيار ) -
جراء مقابمة مع ) ( طالبة من طالباتين باالستعانة بزميمة متعاونة, وذلك في الفصل 47وا 

 ه.5227-ه5245الدراسي الثاني من العام الدراسي 
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( 27توزيع االستبانة الكترونًيا عمى جميع معممات المدارس الثانوية المتبقية, وتمت استجابة ) -
 معممة عمى االستبانة االلكترونية.

( مشروًعا من مشروعات 51استخدام بطاقة تقويم المشروعات التي أعدتيا الباحثة وتقييم ) -
 الطالبات عينة الدراسة.

 نتائج البحث وتفسيرىا: 
النتائج المتعمقة باستخدام تعمم الرياضيات بالمشروعات من وجية نظر  -أوال

 المعممات:
المعممات لممشروعات في الرياضيات متوسط, حيث بمغ المتوسط  ظير واقع توظيف

(, وكان من أبرز النتائج تدني معرفة المعممات لمعايير تقييم المشروعات 41,7الحسابي )
(, والذي قد يرجع إلى عدم توفر بطاقة تقويم لممشروعات في 37,5لمطالبات بمتوسط حسابي)

(. كذلك 7757يم وىو ما أشارت إليو دراسة )بدر,الرياضيات وقمة التدريب عمى أدوات التقو 
( وقد يرجع 22,5تدني في معرفة المعممات ألنواع المشروعات في الرياضيات بمتوسط حسابي )

%( من أفراد العينة لم يمتحقن بدورة عن التعمم بالمشروعات مع أن لديين 12,74ذلك إلى )
ق مع ما أشارت إليو دراسة سنوات في تدريس الرياضيات وىو مايتف 57خبرة تقارب 

(Turgut,2008)  التي أظيرت أنو بالرغم من المعتقدات اإليجابية نحو التعمم بالمشروعات إال
 أن البنى المفاىيمية قد تحدث مشكالت في عممية التدريس.

 النتائج المتعمقة باستخدام المشروعات في تعمم الرياضيات لدى الطالبات: -ثانيا
ام الطالبات لممشروعات في تعمم الرياضيات من وجية نظر المعممات ظير واقع استخد    

(, ومن وجية نظر الطالبات أن تعمم الرياضيات 47,7متوسًطا, حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
بالمشروعات جيد بشكل عام, جاءت في مرحمتي التخطيط والتنفيذ أفضل من مرحمتي االختيار 

%( من الطالبات يواجين صعوبة في 31ائج اختيار المشروع )والتقييم لممشروع. وكانت أبرز النت
%( من الطالبات فقط يقدمن مشروعات ذات قيمة عممية, وفي مرحمة تقييم 1,43ذلك و)

%( لتقيم 71,42%( لمتقييم الذاتي لممشروع, و)41المشروع جاءت النسب متدنية حيث )
رحمة من مراحل المشروع, ربما %( لتقييم كل م31,74الطالبات لمشروعات بعضين البعض, و)

 %(.31,74يعود ذلك إلى تدني معرفة الطالبات لمعايير التقييم التي ظيرت بنسبة)



   شعاع بنت عمي الخضير               أ/   تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات 
 ن الخضرنوال بنت سمطا/ د      
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 النتائج المتعمقة بمعوقات تعمم الرياضيات بالمشروعات: -ثالثا
)من وجية نظر المعممات(: ظيرت أبرز المعوقات "كثافة المقرر الدراسي" بالمرتبة األولى  -

(, ويمييا "تواجو المعممة صعوبة في تقويم المشروع" بالمرتبة الثانية 32,7ي)بمتوسط حساب
(, ثم "التدريب عمى التعمم بالمشروعات غير كاٍف" بمتوسط حسابي 32,7بمتوسط حسابي )

ودراسة  (Turgut,2008)(, تمييا باقي المعوقات, وىذا يتفق مع ما ظير في دراسة 37,7)
 (.7752)الشييب,

%( من الطالبات عمى مواجية صعوبة في 31,54ظر الطالبات(: اتفقت ))من وجية ن -
تطبيق مشروع في الرياضيات, وبتحميل الجزء المفتوح لممقابمة ظيرت الصعوبة لديين في 

 اختيار المشروع حيث ال تتضح لديين أسس اختيار المشروع.
 البات:النتائج المتعمقة بواقع مشروعات الرياضيات المُنتجة من الط -رابعا
مستوى مشروعات الرياضيات المُنتجة متدني إذ إن المتوسط الحسابي لمجموع عبارات      

( بتقدير منخفض, وبالتفصيل فإن في مرحمتي التخطيط والتنفيذ جاءت 7,5بطاقة التقويم جاء )
( 2,5األعمى وبتقدير متوسط, ويكمن الضعف في مرحمة عرض المشروع فمتوسطو الحسابي )

(. ومن أبرز التحديات التي 42,7ختيار المشروع جاءت منخفضة بمتوسط حسابي )ومرحمة ا
 أظيرتيا النتائج "ارتباط المشروع بدروس الرياضيات المقررة" و "تقديم تقرير ختامي لممشروع".
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 توصيات البحث:
اضيات وفًقا لنتائج الدراسة, فيما يمي بعض التوصيات التي قد ُتسيم في تحسين تعمم الري     

 بالمشروعات:
 تقديم دورات تدريبية لممعممات عن التعمم القائم عمى المشروعات في الرياضيات. -
 تقميل العبء عمى المعممات وذلك بخفض عدد الحصص وتخفيف األعباء اإلدارية والمكتبية. -
 اعتماد وزارة التعميم بطاقة تقييم لممشروعات. -
 ة التعميم المعارض لعرض مشاريع الطالبات.إقامة إدارة النشاط الطالبي بوزار  -
توجيو نظر القائمين عمى تخطيط مناىج الرياضيات بتضمين كتب الرياضيات العديد من  -

 المشروعات التي تكون واقعية ومرتبطة ببيئة المتعمم.
توجيو نظر القائمين عمى تخطيط مناىج الرياضيات بتضمين كتب الرياضيات لخطوات  -

 المشروعات.
توفير األدوات والمستمزمات والتقنيات الالزمة في المدارس لتسييل تعمم الرياضيات  -

 بالمشروعات.
استخدام تعمم الرياضيات بالمشروعات في المرحمة االبتدائية والمرحمة المتوسطة لتييئة  -

 الطالبات إلعداد المشروعات في المرحمة الثانوية.
   



   شعاع بنت عمي الخضير               أ/   تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات 
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 المراجع: 
 المراجع العربية:

.المجمة المصرية (.االتجاىات الحديثة في تقويم تعمم المعرفة الرياضية 7757ثينة )بدر, ب
 .552 -21( 7)54. لمتربية العممية

. دار الفكر لمنشر استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات(. 7755بدوي, رمضان )
 والتوزيع: عم ان.

اريع في تنمية ميارات تصميم الدارات (. فاعمية استراتيجية التعمم بالمش7754بركات, زياد )
المتكاممة لدى طمبة الصف العاشر األساسي. رسالة ماجستير غير 

 منشورة,الجامعة اإلسالمية: غزة.
. مكتب التربية إعادة ابتكار التعمم القائم عمى المشاريع(. 7754بوس, سوزي؛ كروس, جين )

 العربي لدول الخميج: الرياض.
تعميم الرياضيات لممرحمة الثانوية أساليب (. 7772ستيبممان, جاي )بوسامينتير, ألفريدو؛ 

. )ترجمة حسن الرزو و صالح عرم(. العين: دار الكتاب ووحدات إثرائية
 (7777الجامعي. )نشر العمل األصمي عام 

. مكتبة الشقري: التقويم التربوي بين الواقع والمأمول(. 7755خميل, محمد أبو الفتوح حامد )
 الرياض.

. مكتبة مناىج الرياضيات نظريات واستراتيجيات تدريسيا وتقويميا(. 7752الريس, ياسر )
 المتنبي: الدمام.

. جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز. استراتيجية التدريس بالمشروعات(. 5244زاىد, منال )
 وزارة التعميم: المممكة العربية السعودية.

. دار االتجاىات الحديثة الدليل الشامل لمشاريع الطالب( . 7752زاىد,منال؛ أبو سميم,إيمان )
 لمنشر والتوزيع: الرياض.

 : جدة.5(. قيادة التعمم بالمشاريع. ط5245الزىراني, حسن)
(. واقع استخدام التعمم القائم عمى المشاريع في المدارس الحكومية من 7752زيود, أسامة )

ماجستير غير  وجية نظر معممي العموم في محافظة جنين. رسالة
 منشورة, جامعة النجاح الوطنية: فمسطين.

(. معوقات استخدام استراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات وتقنياتيا 7752الشييب, شروق )
المعاصرة في مدارس البنات الثانوية بالرياض. رسالة ماجستير غير 

 منشورة, كمية التربية, جامعة الممك سعود: الرياض.
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(. فاعمية استخدام التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية المفاىيم 7752ىبة )عبد العال, 
مجمة الرياضية والميارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي. 

 .527 -573(, 57(,)5),تربويات الرياضيات
ة التعمم (. فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى استراتيجي7752عثمان, عبير؛ عبد الغفار, شيربان )

المعتمد عمى المشروعات في تنمية الميارات االبتكارية باستخدام 
الخامات المستيمكة في مقرر التصميم لدى الطالب المعممين بشعبة 

 (.7( )2, )مجمة العموم التربويةالمالبس الجاىزة. 
اء في (. فاعمية التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات االستقص5243الفراج, مزنة )

مقرر العموم لطالبات الصف الثاني المتوسط.رسالة ماجستير غير 
 منشورة, كمية العموم االجتماعية, جامعة اإلمام محمد بن سعود: الرياض.

التقييم التربوي (. 7757القرني, عمي؛ الدوسري, إبراىيم؛ المحرزي, راشد؛ الخروصي, حسين )
 الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخميج: لمطمبة

(. فاعمية نموذج التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات 7775الشين,سمر عبد الفتاح )
مجمة الجمعية المصرية التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات.

 .523-542 ,(515) ,لممناىج وطرق التدريس
مشروعات وأثره في تنمية (. تعمم الرياضيات القائم عمى ال7755محمد السيد, سحر عبده )

ميارات عصر االبتكار وريادة األعمال لدى طالبات جامعة األمير سطام 
المؤتمر العممي السنوي الثالث لمركز تنمية القدرات بن عبد العزيز. 

بجامعة بنيا )تطوير برامج التدريب في المؤسسات العربية لمواكبة عصر 
 االبتكار والريادة(.

  http://www.bie.orgمعيد باك التعميمي 
. مكتبة الرشد التعمم من خالل المشروعات رؤية القرن الجديد(. 7753نصر قطب, شيماء )

 ناشرون: الرياض.
(. أثر استخدام استراتيجية "التعمم المستند الى المشروع" في التفكير 7752ىزىوزي, فلاير )

عمم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع الرياضي والدافعية نحو ت
األساسي في محافظة جنين. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات 

 العميا, جامعة النجاح الوطنية بنابمس: فمسطين.
 العبيكان لألبحاث والتطوير. .الدليل اإلرشادي لتقويم المتعمم(. 7754وزارة التعميم السعودية )

 .من الرابط:7747(. التعميم ورؤية السعودية7753ية )وزارة التعميم السعود
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

http://www.bie.org/


   شعاع بنت عمي الخضير               أ/   تقويم تعمم الرياضيات بالمشروعات 
 ن الخضرنوال بنت سمطا/ د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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