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استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الصف الثالث االبتدائي وأثرىا على
التفكير الرياضي وترجمة التمارين اللفظية واالحتفاظ بالتعلم .
د  /عوض حسين محمد التودري
أستاذ المناىج وتعليم الرياضيات المساعد
ــــــــــــــــــــــ
يتميز العصر الحالي بالتغيرات السريعة المتالحقة في شتى المجاالت  ،وكان لهذه
ٍ
بصفة عامة وفي مجال تعليم وتعلم
التغيرات تأثيرىا الواضح في المجال التعليمي التعلُّمي
ٍ
بصفة خاصة  .ولم تعد األساليب التقليدية في التدريس مالئمة لمجابهة التغيرات
الرياضيات
وازدياد المعارف والمعلومات  ،ولم تعد أيضا مالئمة لتنمية التفكير في الرياضيات ؛ لذا كان لزاما
البحث عن استراتيجيات حديثة تتضمن أساليب مناسبة تُستخدم في تعليم وتعلم الرياضيات .
ونظرا لظهور العديد من المخترعات والمبتكرات والتطبيقات التـي أحـدثت تغيـرات جذريـة
في أساليب الحياة  ،كان من الواجـب علـى المـدارس والمؤسسـات التعليميـة بمختلـف مسـتوياتها ،

والقــائمين علــى التعلــيم والــتعلم تركيــز االىتمــام بتنميــة التفكيــر لــدَّ التالميــذ  ،ومــن ثــم ف نــو مــن

الضروري أن تهتم أساليب تدريس الرياضيات واستراتيجياتها بتربية وإعداد جيـ اـادر علـى مواجهـة

التحديات المعرفية المعاصرة من خالل أسلوب علمي يتميز بالتفكير .

وبحكــم يبيعــة الرياضــيات ولكونهــا عنص ـرا حاكمــا لمــا يحــدث حاليــا  ،وفيمــا ىــو متوا ـ
مســتقبال مــن تط ــور علمــي وتكنول ــوجي  ،فقــد فــرض ذل ــر علــى من ــاىج الرياضــيات وتربوياته ــا أن

(*)
تتجاوب م معطيات تلر التطورات (وليم عبيد ، )5 ،3;;: ،ومن ثـم ينبغـي التهيـؤ السـتقبال

ىذه التطورات العلمية والتكنولوجية من خالل تنمية التفكير في الرياضيات خاصة في بداية مراحـ

التعليم المتمث في التعليم االبتدائي .

وإذا كانـت التربيـة مسـؤولة عـن تناـفة الفـرد وتكوينـو  ،وتزويـده بالقـدرات والكفـا ات التـي

ِّ
تمكنو من مواجهة التغيـرات الحادثـة حولـو والتعامـ معهـا  ،فمنـاىج التعلـيم تُعـد مـن إحـدَّ وسـائ

التربية المهمة وأكثرىا فعالية في تحقيق ىذا الهدف  ،ومن ثـم فـ ن المـنهج الدراسـي ىـو المؤسسـة

)*( جى انحٌثيق في ضٌء نظاو ) APA Manual ( American Psychological Association Manual
دنيم انجًعية األيزيكية نعهى اننفس .
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المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ترجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة التربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ات
تدريســية (محمــد أمــين المفتــي ):8 ،3;;; ،؛ لــذا ينبغــي االىتمــام بمنــاىج الرياضــيات ومــداخ
تنظيمها واستراتيجيات تدريسها بما يحقق أىداف التربية لمواجهة التغيرات المعاصرة .

ولقد نـادت النظريـات الحديثـة فـي التربيـة ويرائـق التـدريس ب عـادة النظـر فـي تنظـيم معرفـة
الرياض ــيات وأس ــاليب تدريس ــها  ،حي ــث أوص ــت بض ــرورة اس ــتخدام اس ــتراتيجيات تدريس ــية حديث ــة
لتفعيـ تعلــيم وتعلــم الرياضــيات بــدال مــن اســتخدام األنمــاط التقليديــة التــي تبعــث الملـ فــي نفــوس
متعلميها .

ونتيجة لصعوبة مالحقة المدرسة بوضـعها الـراىن لتلـر التطـورات المعرفيـة بـدأ التربويـون

في إدخال بعض المقررات التي تهتم بالعمليات العقلية والمعرفية العليـا بـدال مـن االىتمـام بالمعرفـة
والمحت ــوَّ ف ــي ح ــد ذات ــو ال ــذي أص ــبح عنصـ ـرا متغيـ ـرا وال يمك ــن مالحقت ــو أو إدراك ــو ف ــي بع ــض
األحيــان (نــاجي ديســقورس ميخائي ـ  . )5 ،4000 ،ومــن ثــم ينبغــي تضــمين منــاىج الرياضــيات

بع ــض األنم ــاط الت ــي ت ــؤثر إيجابي ــا عل ــى تنمي ــة التفكي ــر حي ــث ي ــرَّ المتخصص ــون ف ــي تربوي ــات

الرياضيات أن توافر منهج اوي وجيد لتعليم الرياضيات أصبح أمرا حيويا للمجتمـ المصـري الـذي
يناد تنويرا فكريا وصحوة ااتصادية  ،لذلر فـ ن تعلـيم الرياضـيات يسـهم فـي التنميـة الباـرية التـي
تسهم بدورىا في التنمية الااملة (وليم عبيد. )8 ،3;;; ،

كما أن االتجاىات الحديثة في تطوير منـاىج الرياضـيات تنـادي بأىميـة تنميـة القـدرة علـى

التفكير العلمي والـذي يُعـد الركيـزة األساسـية لكافـة العلـوم الطبيعيـة وا نسـانية بمـا فيهـا الرياضـيات
التي يدرسها المتعلم خالل تعلمو في المراح الدراسية المتنوعة .

فالقــدرة علــى تنميــة التفكيــر مــن أكثــر القــدرات العقليــة القابلــة للتطبيــق إزا الماــكالت

الحياتيــة التــي يواجههــا المــتعلم فــي الحاضــر والمســتقب  ،حيــث إن تقــديم المعــارف والمعلومــات
للتالميــذ مــن خــالل محتــوَّ المنــاىج الدراســية لــيس مهمــا بقــدر كــون محتــوَّ المــنهج مــن حيــث
المســتوَّ والتنظــيم وســيلة لتنميــة مهــارات التفكيــر لــدَّ التالميــذ (أحمــد حســين اللقــاني،3;;7 ،

. )3;5
ومــن جانـ ٍ
ـب تخــر تمث ـ التمــارين اللفظيــة عنص ـرا أساســيا فــي مرحلــة التعلــيم االبتــدائي مــن

حيث كونها بداية للتفكير بمعنـاه العـام  ،كمـا أنهـا تُعـد مـن المجـاالت المهمـة التـي مـن خاللهـا يـتم
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ربــا الرياضــيات بالحيــاة المجتمعيــة  .ولكــي يكتســب التلميــذ مهــارات أساســية فــي ترجمــة التمــارين
اللفظيــة  ،عليــو المــرور عبــر مجموعــة خطــوات منهــا  :تعـ ُّـرف المطلــوب وتحديــده بوضــوح  ،وتعـ ُّـرف
معطيات التمرين  ،ووض خطة الح  ،وتقييم ك من الخطة ومدَّ صحة النتائج التـي تـم التوصـ
إليها .
وإذا مــا تــم تنميــة التفكيــر الرياضــي للتلميــذ  ،فقــد يــؤدي ذلــر إلــى تنميــة مهــارة ترجمــة
التمارين اللفظية إلى صيغ وعالاات رياضية تيسر حلول تلر النوعية من التمارين .
يتضـح ممـا ســبق أىميـة تـدريس الرياضــيات مـن أجـ تنميـة تفكيـر التالميــذ  ،وأىميـة تنميــة

التفكير بهـدف تنميـة مهـارة ترجمـة التمـارين اللفظيـة  ،بقصـد بنـا جيـ مـن المتعلمـين اـادرين علـى
مواجه ــة التح ــديات المعاص ــرة لمجتمـ ـ سـ ـري التغي ــر يتس ــم ب ــالتطوير المس ــتمر ف ــي ش ــتى المعرف ــة

والمعلومات  ،أيضا لديهم االستعداد لمواجهة العديد من الماكالت التي اد تعيق تقـدم المجتمـ
وتطوره .

ماكلة الدراسة :
لــم تعــد الطرائــق التقليديــة فــي تــدريس الرياضــيات مؤىلــة لتنميــة التفكيــر فــي الرياضــيات ،

ومــن ثــم وجــب البحــث عــن بعــض األســاليب واالســتراتيجيات التــي تتضــمن أنمايــا متنوعــة لتــدريس
الرياضيات تحقق ذلر الغرض .

ف ذا كانت استراتيجيات ويرائق التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات تقليدية اائمة

على الحفظ اآللي وإجرا العمليات دون فهم  ،ف ن ذلـر يـؤدي إلـى ضـعف التالميـذ وعـدم التقـدم
فيها (محمد عبد المنعم عبد العزيز. )3:; ،3;;; ،
ونظرا لالىتمام البالغ بتطوير وإصالح مناىج الرياضيات على المستويين المحلى والعالمي
 ،تــم التركيــز علــى تلــر المنــاىج وأســاليب تدريســها بمــا يــؤدي إلــى التفكيــر فــي ماــروعات متنوعــة
نتاج وتصميم الكتب المدرسية المنظمة وفق استراتيجيات تدريسية معينة .

ويزداد االىتمام بالمرحلة االبتدائية من منطلق أنها األساس الذي ترتكز عليو بقية المراح

التعليمية التالية  ،حيث من أىدافها الرئيسة التكيّف االجتماعي داخ البيفة التي يعيش فيهـا تلميـذ
ىــذه المرحلــة  ،ومــن ىنــا تركــز معظــم الــنظم التعليميــة علــى ىــذه المرحلــة بمــا يــنعكس علــى مــنهج
المرحلــة االبتدائيــة واســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم التــي تنتهجهــا  ،فأصــبحت التفاعليــة بــين المعلــم
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والم ــتعلم  ،والما ــاركة  ،وحيوي ــة الموا ــف التعليم ــي ى ــي الس ــمات الس ــائدة خ ــالل تعل ــيم وتعل ــم
الرياضيات بتلر المرحلة .
وأصــبح التــدريس فــي ضــو ذلــر تدريســا فعــاال  ،فهــو بمثابــة عمليــة تفاع ـ وحيــاة بــين
المــدرس والتلميــذ مــن خــالل مصــادر المعرفــة المختلفــة  ،بمــا يجع ـ العمليــة التعليميــة تمتــد إلــى

مصــادر أشــم مــن المــادة الدراســية المقــررة  ،كمــا يجعلهــا ال تقتصــر علــى ااعــات الــدروس  ،وإنمــا
تام أيضا الفنا والمعم وحجرات األناطة المختلفة  ،واد يتس مجالها بحيث يتضـمن جميـ
مصادر التعلم في البيفة الخارجية ( مجدي عزيز إبراىيم. )45 ،3;;5 ،
ومــن جانـ ٍ
ـب تخــر فقــد دهــرت العديــد مــن الموضــوعات المتنوعــة والمســتحدثة فــي مجــال

رياضيات المرحلة االبتدائية تحتاج إلى استراتيجيات غير تقليديـة فـي تدريسـها  ،حيـث تؤكـد معظـم
االتجاىــات المعاصــرة أن االســتراتيجية التدريســية ومــا تحتويــو مــن أســاليب تــؤدي إلــى تنميــة الفهــم
وتفعي أناطة التعلم .
واــد أوضــح واكفيلــد  (Wakefield,W., 2001, 26( Wakefieldأنــو يمكــن تزويــد

المعلمــين بــالكثير مــن المبــادئ واألســس التــي تنمــي تفكيــر التالميــذ عنــد دراســتهم للرياضــيات ،
كتا ــجيعهم وت ــدريبهم المس ــتمر عل ــى ممارس ــة حـ ـ الما ــكالت  ،وإع ــادة حله ــم للتم ــارين ذات
الصعوبة  ،والتفكير في مث تلر الحلول .
وبالرغم من وجود عالاة ارتبايية بين الرياضيات ومستويات التفكير  ،إال أن استراتيجيات
التدريس المتبعة في المدارس المصرية تعتمد على شرح المعلم  ،وتزويد التالميذ بتدريبات تطبيقيـة

مما يؤدي إلى نمطية التفكير وجموده (محمد أمين المفتي. )434 ،3;;7 ،

لــذلر فقــد بُـ وـذلت جهــود كبيــرة للبحــث عــن اســتراتيجيات تدريســية غيــر نمطيــة لتــدريس

الرياضــيات وخاصــة فــي المرحلــة االبتدائيــة بحيــث تتضــمن مجموعــة مــن األســاليب واألناــطة التــي
تؤدي إلى حدوث تفاع إيجابي بين المعلـم والتلميـذ  ،فقـد أشـارت نتـائج الكثيـر مـن الدراسـات

(*)

فعاليــة االســتراتيجيات غيــر التقليديــة فــي تعلــيم وتعلــم الرياضــيات  ،وتنميــة مهــارات ترجمــة تمارينهــا
اللفظية  ،وزيادة مستوَّ تحصي التالميذ فيها وإتقانهم لمهاراتها .

)*( ىذه انذراسات جى عزضيا جحث يحٌر انذراسات انسابقة في انذراسة انحانية في يٌضع الحق .
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كمــا أثبتــت نتــائج تلــر الدراســات أيضــا أن األســاليب واالســتراتيجيات الحديثــة فــي تعلــيم
وتعلــم الرياضــيات تســهم فــي فعاليــة إابــال المتعلمــين نحــو تعلــيم أنفســهم بأنفســهم  ،وىــو الهــدف
األسمى للتربية الذي ينبغي تحقيقو (مجدي عزيز إبراىيم. )59 ،3;;9 ،

ومن ىذا المنطلق ينبغي األخـذ فـي الحسـبان التلميـذ كمحـور للعمليـة التعليميـة مـن خـالل
تاـجيعو علــى التفكيـر فــي إجاباتـو عــن تمــارين الرياضـيات وماــكالتها المتنوعـة  ،ومنحــو توجيهــات
ب عــادة حـ التمــارين التــي تتســم بالصــعوبة بعــد حلهــا مــن اوب ـ ت المعلــم  ،وتنميــة مهاراتــو فــي ترجمــة
التمارين اللفظية  ،با ضافة إلى دفعو إلى تقديم أفكاره من خالل الكلمات والصور والرموز  .وىذا
ما اعتمدت عليو االستراتيجية المقترحة في الدراسة الحالية .
ومن األىداف مأمولة التحقيق والتي ينبغي أخـذىا فـي الحسـبان عنـد تـدريس الرياضـيات :
احتفــاظ التالميــذ بالمعرفــة والمعلومــات المتضــمنة بالرياضــيات أيــول فتــرة ممكنــة ممــا يــدعم أىميــة
االستراتيجية المستخدمة في تدريس الرياضيات .
وتجسدت ماكلة الدراسة الحالية في كيفية تنمية تفكير التالميذ عند دراستهم
للرياضيات من خالل استراتيجيات وأساليب تدريسية غير تقليدية  ،وتنمية مهاراتهم في ترجمة

التمارين اللفظية والتي تمث صعوبة بالنسبة لهم عند حلها  .حيث إن الماكلة تأكدت للباحث
عن يريق إجرا العديد من المناااات م معلمي وموجهي وتالميذ المرحلة االبتدائية ابي البد
في إجرا ات ىذه الدراسة  ،كذلر م بعض أوليا أمور ىؤال التالميذ بطريقة غير مباشرة عن
مستوَّ تحصي التالميذ للرياضيات المقررة عليهم  ،وعن مستوَّ تفكيرىم  ،وادرتهم في ح

التمارين اللفظية  .حيث أكد معظمهم انخفاض مستويي التحصي والتفكير للكثير منهم  ،وأن

أكثر ما يواجههم من صعوبات تتمث في كيفية تحويلهم التمارين اللفظية إلى صيغ وعالاات رمزية
تيسر ح تلر النوعية من التمارين .

وللتأكد من ىذه الحقائق فقد تم إعداد اسـتبانة مبدئيـة تمثـ مفرداتهـا بعـض العوامـ التـي
اــد تنمــي التفكيــر الرياضــي اشــتقت مــن مالمــح االســتراتيجية المقترحــة  ،وتــم تطبيقهــا علــى بعــض
موجهي المرحلة االبتدائية ككـ بلـغ عـددىم ( ) 50موجهـا وموجهـة  ،ومـن بيـنهم مـن يقـوم بتوجيـو
معلمي رياضيات الصف الثالث االبتدائي  ،وكانت نتائج االستبانة كما موضحة بالجدول التالي :
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جدول ( ) 3
استبانة حول استخدام بعض األساليب التي تاج على التفكير في الرياضيات
م

األس ــلوب

3

تاـ ــجي التالمي ـ ــذ عل ـ ــى التفكيـ ــر ف ـ ــي حل ـ ــولهم لتم ـ ــارين

درجة االستخدام
يستخدم

ال يستخدم

يستخدم
إلى ٍ
حد ما

العدد

%

العدد

%

العدد

%

3

5.5

5

30.0

48

:8.9

الرياضيات .
4

معاونة التالميذ على إيجاد أكثر من يريقة للح .

5

30.0

6

35.5

45

98.9

5

توجي ــو التالمي ــذ إل ــى إع ــادة حـ ـ التم ــارين ال ــذين يج ــدون

4

8.9

4

8.9

48

:8.9

صعوبة في حلها بعد أن يقوم بحلها المعلم .
6

منح الفرصة للتالميذ للتفكير في الحلول وإيجـاد الحلـول

0

0.0

4

8.9

4:

;5.5

البديلة للتمارين .
7

إتاحــة الفرص ــة للتالميــذ للتعبي ــر ع ــن أفكــارىم ع ــن يري ــق

0

0.0

6

35.5

48

:8.9

8

إتاحــة الفرص ــة للتالميــذ للتعبي ــر ع ــن أفكــارىم ع ــن يري ــق

0

0.0

7

38.9

47

:5.5

التعبير اللفظي .
الصور .

9

إتاحــة الفرص ــة للتالميــذ للتعبي ــر ع ــن أفكــارىم ع ــن يري ــق

0

0.0

6

35.5

48

:8.9

:

عــرض عــدد كبيــر مــن التمــارين المتعلقــة بالرياضــيات مــن

5

30.0

8

40.0

43

90.0

الرموز .

مصــادر مختلفــة كالكتــب الخارجيــة بحيــث تحتــوي علــى
عدد متنوع من األفكار .

يتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم اســتخدام المعلــم ٍ
ألي مــن األســاليب التــي اــد تنمــي التفكيــر
الرياضـ ـ ــي لـ ـ ــدَّ التالميـ ـ ــذ عنـ ـ ــد دراسـ ـ ــتهم للرياضـ ـ ــيات  ،حيـ ـ ــث تراوحـ ـ ــت نسـ ـ ــبة عـ ـ ــدم االسـ ـ ــتخدام
بين ( ) ;5.5 ، 90.0وىي نسبة غير ُمرضية  .واد يرج عدم استخدام الوسائ السابقة إلى أسباب

عديدة من أىمها  :ازدحام الفصول بالتالميذ  ،فقد وص عدد تالميذ بعض الفصول فـي بعـض المـدارس

إلى خمسين تلميذا وتلميذة أو أكثر من ذلر  ،أيضا عدم معرفة الكثير من المعلمين بهـذه األسـاليب أو
األنماط التي اد تنمي التفكير  ،وعدم وجود الداف الستخدامها .
ىذا با ضافة إلى تأكيد الكثيـر مـن المعلمـين والمـوجهين وأوليـا األمـور للصـعوبات التـي تواجـو

التالميــذ عنــد التفكيــر فــي التمــارين اللفظيــة المتضــمنة بالكتــاب المدرســي وترجمتهــا إلــى صــيغ وعالاــات
رمزيــة تمهيــدا لحلهــا  ،ويبــرر المعلمــون وجــود تلــر الصــعوبات مــن خــالل عــدة أســباب منهــا  :االلت ـزام
بالمقرر والخطة الدراسية وعدم توافر الواـت لتـدريب التالميـذ علـى تلـر النوعيـة مـن التمـارين  ،وازدحـام

الفصول بالتالميذ  ،وسهولة الطريقة التقليدية في تـدريس الرياضـيات  ،وعـدم اللجـو إلـى األسـاليب التـي
تؤدي إلى نمو التفكير الرياضي أو نمو مهارة ترجمة التمرين اللفظي .
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المستخدم في تدريس رياضـيات المرحلـة االبتدائيـة ،
ويمكن تفسير ذلر بأن األسلوب النمطي ُ

وما يترتب عليو من عدم تنمية بعض القـدرات العقليـة كـالتفكير الرياضـي اـد يـؤدي إلـى عـدم التفكيـر فـي

ترجمة التمارين اللفظية وتحويلها إلى عالاات و صيغ رمزية تيسر حلها .

واــد لُـ و
ـوحظ أثنــا حضــور بعــض حصــم رياضــيات المرحلــة االبتدائيــة أن عــددا غيــر الي ـ مــن

المصــاغة بطريقــة رمزيــة مقارنــة بالــذين يفضــلون حلهــا عنــدما تكــون علــى
التالميــذ يفضــلون ح ـ التمــارين ُ

الصــورة اللفظيــة  ،وغالبــا مــا يتركونهــا بــدون ح ـ حتــى فــي االمتحانــات النهائيــة  .كمــا أنــو بمالحظــة ح ـ
التمارين اللفظية ُو وجد أن معظم التالميذ ال يتوصلون إلى الح الصحيح نظرا لصعوبة ترجمتها إلى رموز .
وال يوجد تدريب مستمر من اوب ت معلميهم على ح مث ىذه النوعية من التمارين .
وانطالاــا ممــا ســبق يــرَّ الباحــث ضــرورة اســتخدام اســتراتيجية غيــر تقليديــة تاــم األســاليب

السـابقة لتـدريس الرياضــيات بالصـف الثالـث االبتــدائي  ،سـوا عنــد تصـميم المحتـوَّ أو تدريســو بمـا اــد
يــؤدي إلــى تنميــة التفكيــر الرياضــي وترجمــة التمــارين اللفظيــة واالحتفــاظ بــالتعلم  .لــذا تحــددت ماــكلة

البحث الحالي في ا جابة عن السؤال الرئيس التالي :

{ مـا أثــر اســتراتيجية مقترحــة لتــدريس رياضــيات الصـف الثالــث االبتــدائي علــى التحصــي وتنميــة
التفكير الرياضي وترجمة التمارين اللفظية واالحتفاظ بالتعلم ؟ } .

أىمية الدراسة :
تتمث أىمية الدراسة الحالية فيما يلي :

-

اــد تســهم الدراســة الحاليــة  -بمــا تحتويــو مــن اســتراتيجية تتضــمن بعــض األســاليب
التــي اــد تنمــي التفكيــر وترجمــة التمــارين اللفظيــة  -فــي معاونــة معلمــي رياضــيات
مرحلة التعليم االبتـدائي مـن خـالل إعـادة النظـر فـي يرائـق واسـتراتيجيات تدريسـهم

للرياضيات يبقـا لطبيعـة وأسـس االسـتراتيجية المقترحـة  ،ويبيعـة األسـفلة المتضـمنة
بها  ،ف ذا ما أحسن المعلم صياغة واستخدام األسـفلة فـ ن ذلـر يـؤدي إلـى تنميـة

مهارات التفكير لدَّ متعلمي الرياضيات (محبات أبو عميرة. )445 ،3;;8 ،
-

يمكن أن تساعد الدراسة الحالية بما تحتويـو مـن اسـتراتيجية مقترحـة متضـمنة بعـض
أســاليب التاــجي وا رشــاد القــائمين علــى تخطــيا وتصــميم مقــررات الرياضــيات
ب عــادة صــياغتها بمــا يــتال م ويبيعــة التفكيــر فــي الرياضــيات وتنميــة مهــارة ترجمــة

التمارين اللفظية .
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-

تُعد الدراسة الحالية بمثابة استجابة لما ينادي بو التربويون من ضـرورة إعـادة صـياغة

منـاىج رياضـيات مرحلــة التعلـيم االبتــدائي بمـا يتواكــب مـ التطــور العلمـي والمنــاداة
المسـ ــتمرة بضـ ــرورة تنميـ ــة التفكيـ ــر لمواجهـ ــة التحـ ــديات الراىنـ ــة  ،وىـ ــي اسـ ــتجابة
(*)

لتوصــيات العديــد مــن الدراســات التــي تنــادي بضــرورة تنميــة التفكيــر ا بــداعي
لمسايرة التحديات العالمية المعاصرة والتي تقوم فيـو الرياضـيات بـدوٍر فاعـ ٍ خاصـة
في مرحلة التعليم االبتدائي.
-

تنب أىمية الدراسة الحالية من أىمية تدريس الرياضـيات مـن أجـ التفكيـر  ،خاصـة
فــي بدايــة تعلــم الرياضــيات ( مرحلــة التعلــيم االبتــدائي )  ،والتــي تُعــد بمثابــة بدايــة

الســلم التعليمــي مــن خــالل تصــميم وتنفيــذ اســتراتيجية مقترحــة لتــدريس الرياضــيات

بتلر المرحلة .
-

الدراسة الحالية اد تكون إضافة للدراسات في مجال تنمية التفكيـر فـي الرياضـيات
عـ ــداد جي ـ ـ مـ ــن التالميـ ــذ كنـ ــواة لعلمـ ــا اـ ــادرين علـ ــى االبتكـ ــار واالخت ـ ـراع فـ ــي

المستقب .
-

تقـدم الدراسـة الحاليــة ثالثـة اختبـارات  ،أحــدىم فـي التحصـي  ،والثــاني فـي ترجمــة
التمــارين اللفظيــة  ،والثالــث فــي التفكيــر الرياضــي بمــا اــد تفيــد ك ـ مــن المعلمــين
والبــاحثين والمهتمــين بتــدريس رياضــيات المرحلــة االبتدائيــة عنــد تقــويم تعلــيم وتعلــم

الرياضيات بهذه المرحلة .

مصطلحات الدراسة :

تناولت الدراسة الحالية المصطلحات التالية(*) :

 – 3االستراتيجية التدريسية :

ىي تلر ا جرا ات والخطوات التي ينفذىا المعلم بداة ويستجيب لها التلميذ بداة في ضو

توجيهات المعلم ؛ بهدف تنمية تفكير التلميذ في الرياضيات  ،وتتمث تلر ا جرا ات في :
)*( يننننه ىننننذه انذراسننننات دراسننننة سننننن ً ، (Singh, 1993, 31-36) Singhدراسننننة ىننننٌرج
ً )Hourtz, 1994, 21-26( Hourtzدراسننة نظهننو حسننه لهننز(نظهو حسننه لهننز، )721-17 ،7991 ،
ًدراسة أحًذ يحًذ ينصٌر (أحًذ يحًذ ينصٌر. )7991 ،
ضننث انًفنناىيى األساسننية فنني اة ننار اننظننز
ع
نا
ن
)*( جننى عننزت انحعزيفننات اة زا يننة فنني ىننذا انًٌضننع بينً
از س
س
نهذراسة .
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أ ) تاجي التالميذ على التفكير في إجاباتهم .
ب ) توجيو التالميذ إلى إعادة ح التمارين .

جـ ) تزويد التالميذ بالتوجيهات لتقديم أفكارىم بالكلمات والصور والرموز .

 – 4استراتيجية التعليم والتعلم الناا :

مصطلح تم إيالاو على االستراتيجية المقترحة فـي الدراسـة الحاليـة  ،اعتمـدت علـى ناـاط كـ

م ــن المعل ــم والتلمي ــذ والموا ــف التعليم ــي  ،بحي ــث احت ــوت عل ــى مجموع ــة م ــن األس ــس ت ــم تص ــميمها
وتنفيذىا لك

درس من الدروس  ،وتلر األسس ىي :

أ – تحديد وتحقيق األىداف في صورة إجرائية .

ب – تحديد وتنفيذ أدوار المعلم خالل المواف التعليمي .
جـ  -تحديد وتنفيذ مهام التلميذ خالل المواف التعليمي

د – تصميم وتنفيذ التقويم البنائي .

 – 5التفكير الرياضي(*) :

يُعــرف التفكيــر الرياضــي بأنــو ناــاط عقلــي مــرن ومــنظم يســتهدف حـ تمــارين رياضــيات الصــف

الثال ـ ــث االبت ـ ــدائي باس ـ ــتخدام بع ـ ــض مه ـ ــارات االس ـ ــتنباط  ،واالس ـ ــتقرا  ،والتعبي ـ ــر ب ـ ــالرموز  ،وإدراك
العالاات  ،والبرىان المنطقي يبقا لطبيعة ك تمرين .

 – 6ترجمة التمارين اللفظية :
المتضمنة بمقرر رياضيات الصف الثالث من مرحلة التعليم
يُقصد بها تحوي التمارين اللفظية ُ

سر عملية الح بغض النظر
االبتدائي إلى صيغة أو مجموعة صيغ أو عالاة أو مجموعة عالاات رمزية تُـي ِّ

عن إيجاد الحلول النهائية لتلر التمارين .

 – 7االحتفاظ بالتعلم :
ىو عبارة عن بقا أثر ما تعلمو تالميذ الصف الثالث االبتدائي للرياضيات بعد دراستهم لها في

ضو استراتيجية التدريس المقترحة مقدرا بالدرجات التي حصلوا عليها في االختبار المؤج الذي يُبِّق
عليهم بعد خمسة عارة يوما من التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي .

)*( انًصطهح انًسحخذو في ىذه انذراسة ( رياضي ) يقصذ بو  :في انزياضيات أً رياضياجي .
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أىداف الدراسة :

حاولت الدراسة الحالية تحقيق األىداف التالية :

 – 3إعادة صياغة مقرر رياضيات الصف الثالث االبتدائي في ضو االستراتيجية المقترحة .
 – 4تع ـ ـ ّـرف أث ـ ــر االس ـ ــتراتيجية المقترح ـ ــة عل ـ ــى التحص ـ ــي ف ـ ــي رياض ـ ــيات الص ـ ــف الثال ـ ــث
االبتدائي .

تعرف أثر االستراتيجية المقترحة على تنمية التفكير الرياضي .
ّ –5

تعرف أثر االستراتيجية المقترحة على ترجمـة التمـارين اللفظيـة المحتـواة برياضـيات الصـف
ُّ – 6
الثالث االبتدائي .

 – 7تعـ ّـرف أثــر االســتراتيجية المقترحــة علــى االحتفــاظ بــتعلم محتــوَّ رياضــيات الصــف الثالــث
االبتدائي .

أسفلة الدراسة :

حاولت الدراسة الحالية ا جابة عن األسفلة التالية :
( 3

) ما أثر االستراتيجية المقترحة على التحصي

االبتدائي ؟.

في رياضيات الصف الثالث

(  ) 4ما أثر االستراتيجية المقترحة على تنمية التفكير الرياضي لدي تالميذ الصف
الثالث االبتدائي ؟ .

(  ) 5ما أثر االستراتيجية المقترحة على ترجمة التمارين اللفظية المحتواة برياضيات الصف
الثالث االبتدائي ؟ .

(  ) 6ما أثر االستراتيجية المقترحة على االحتفاظ بتعلم محتوَّ رياضيات الصف الثالث
االبتدائي ؟ .

حدي الدراسة :
 ااتصرت الدراسة الحالية على مجموعتين من تالميذ الصف الثالث بمرحلة التعليم االبتدائيبمحافظة أسيوط مقر عم وإاامة الباحث .

 ااتصرت مالمح االستراتيجية المقترحة على األسس التالية والتي تم تصميمها وتنفيذىا لكدرس من الدروس  ،وأُيلوق عليها استراتيجية التعليم والتعلم الناا :
أ – تحديد وتحقيق األىداف في صورة إجرائية .
ب – تحديد وتنفيذ أدوار المعلم خالل المواف التعليمي .
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جـ  -تحديد وتنفيذ مهام التلميذ خالل المواف التعليمي
د – تصميم وتنفيذ التقويم البنائي .

مسلمات الدراسة :
استندت الدراسة الحالية على المسلمات التالية :

* تُع ــد عملي ــة الت ــدريس م ــن أجـ ـ تنمي ــة التفكي ــر الرياض ــي م ــن الغاي ــات المهم ــة ف ــي ت ــدريس
الرياضيات .

* تنمية مهارة ترجمة التمارين اللفظية أحد األىداف الرئيسة لتدريس الرياضيات .
* تُعد مهارة ترجمة التمارين اللفظية في الرياضيات أحد نواتج تنمية التفكير الرياضي .
* تقوم البيفة التعليمية بدوٍر مهم في تنمية التفكير لدَّ التالميذ .
* التفكير يُعد بمثابة تعلم يريقة للعم والتفاع م المادة التعليمية .

منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج التجريبي  ،حيث تم استخدام مجموعتين من تالميذ

الصف الثالث االبتدائي  :إحداىما تجريبية  ،واألخرَّ ضابطة من مدرستين مختلفتين حتى ال تؤثر

مناااات تالميذ المجموعة التجريبية على مستوَّ تالميذ المجموعة الضابطة  ،وذلر لتعرف أثر
االستراتيجية المقترحة على ك ٍ من التحصي  ،والتفكير الرياضي  ،وترجمة التمارين اللفظية ،
واالحتفاظ بالتعلم لدَّ المجموعة التجريبية عند دراستهم للرياضيات المقررة عليهم .

أدوات الدراسة :

استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية :

 – 3اختبار تحصيلي في رياضيات الصف الثالث االبتدائي  ،إعداد الباحث .
 – 4مجموعــة اختبــارات التفكيــر الرياضــي ( اختبــار االســتقرا – اختبــار االســتنباط – اختبــار

التعبيـ ـ ــر بـ ـ ــالرموز – اختبـ ـ ــار إدراك العالاـ ـ ــات – اختبـ ـ ــار البرىـ ـ ــان الرياضـ ـ ــي )  ،إعـ ـ ــداد

الباحث .

 – 5اختبـار فــي ترجمــة التمــارين اللفظيــة المتضـمنة بمقــرر رياضــيات الصــف الثالــث االبتــدائي ،
إعداد الباحث .

صـ ـ ـ وـم تم وفقـ ـ ــا لالسـ ـ ــتراتيجية المقترحـ ـ ــة ،
 – 6مقـ ـ ــرر رياضـ ـ ــيات الصـ ـ ــف الثالـ ـ ــث االبتـ ـ ــدائي ُ
إعداد الباحث .
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الدراسات السابقة :

تعددت الدراسات في مجال الدراسة الحالية  ،ومن ثم تم تصنيفها إلى ثالثة محاور رئيسة :

أوال  :دراسات اىتمت باستخدام استراتيجيات مقترحة في تدريس الرياضيات :

** اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الرياشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراىيم

الباز(حمزة عبد الحكيم الرياشي ،عادل إبراىيم الباز ، )409-87 ،4000،وضـ اسـتراتيجية مقترحـة
تضــمنت أســلوب الــتعلم التعــاوني حتــى الــتمكن لتنميــة ا بــداع الهندســي  ،واخت ـزال الــق ح ـ الماــكلة
الهندسية لدَّ تالميذ الصف الثاني من المرحلة ا عدادية  ،وكان مـن نتائجهـا أن االسـتراتيجية المقترحـة

كانــت ذات فعاليــة مرتفعــة فــي إتقــان تالميــذ ىــذه المرحلــة لمهــارات ح ـ الماــكلة الهندســية  ،كمــا أن
لالســتراتيجية المقترحــة فعاليتهــا فــي تنميــة ا بــداع الهندســي باــك ٍ عــام  ،واخت ـزال الــق ح ـ الماــكلة
الهندسية .
يتضح من ىـذه الدراسـة أنـو إذا مـا تـم بنـا اسـتراتيجية متكاملـة لتـدريس الرياضـيات  ،واالىتمـام
باألســس التــي ينبغــي أن تتضــمنها  ،وتطبيقهــا بجمي ـ متغيراتهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى فعاليــة تعلــيم وتعل ـم

الرياضيات .

** بينمــا كــان الهــدف مــن دراســة محمــد راضــي اندي (محمــد راضــي انــدي -4;9 ،4000،

 )533بحث أثر التفاع بين استراتيجية مقترحة ومستوَّ التصور البصري المكاني على تحصي يالب
الصف األول ا عدادي للهندسة المقررة عليهم والتفكير الهندسـي لـديهم  .وأثبتـت تلـر الدراسـة تفـوق

االســتراتيجية المقترحــة علــى الطــرق المعتــادة المســتخدمة فــي التــدريس مــن حيــث أثرىــا ا يجــابي علــى
تحصي التالميذ للهندسة وفق مستويي التصور البصـري والمكـاني  ،أيضـا بينـت الدراسـة األثـر ا يجـابي
لالستراتيجية المقترحة على تنمية التفكير الهندسي .

وبنــا علــى مــا وضــحتو ىــذه الدراســة مــن نتــائج وجــب البحــث عــن اســتراتيجية غيــر تقليديــة فــي

تدريس الرياضيات يجابيتها في التدريس  ،أيضا فعاليتها في االرتفاع بمسـتوَّ متغيـرات أخـري بخـالف
التحصي كالتفكير الرياضي وترجمة التمارين اللفظية وىذا ما ركزت عليو الدراسة الحالية .

** أما دراسة محمد أحمد الكرش(محمد أحمـد الكـرش )383-35; ،4000 ،فقـد ىـدفت

إلــى تعـ ُّـرف أثــر اســتخدام اســتراتيجية مقترحــة تحتــوي علــى أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي إكســاب تالميــذ
الصــف الخــامس االبتــدائي بعــض مفــاىيم الرياضــيات  ،وتعــرف أثرىــا أيضــا علــى تنميــة اتجاىــات ىــؤال
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التالميذ نحو الرياضيات  .واـد أثبتـت الدراسـة أن االسـتراتيجية المقترحـة بمـا تضـمنتو مـن إتاحـة الفرصـة
لمااركة التالميذ في المواف التعليمي بطريقة فعالة األثر ا يجابي على تحصي تالميذ الصف الخـامس

االبت ــدائي لمف ــاىيم الرياض ــيات  ،أيض ــا تأثيرى ــا ا يج ــابي عل ــى تنمي ــة اتجاى ــات ى ــؤال التالمي ــذ نح ــو
الرياضيات المقررة عليهم .
يتضح من ىذه الدراسة أن التركيز على استراتيجيات مستحدثة في تعلـيم وتعلـم الرياضـيات ومـا
يصــاحبها مــن إرشــاد وتوجيــو مــن اوب ـ ت المعلــم  ،لهــا تــأثير إيجــابي علــى التحصــي فــي الرياضــيات وتنميــة
االتجــاه نحوىــا  .بينمــا الدراســة الحاليــة ركــزت علــى التحصــي  ،والتفكيــر الرياضــي  ،وترجمــة التمــارين
اللفظية  ،وبقا أثر التعلم من خالل اسـتراتيجية مقترحـة تحتـوي علـى بعـض األدوار غيـر التقليديـة لمعلـم

الرياضيات ومهام ال نمطية لمتعلميها .
** واد وضح ىوفمان  (Hoffman, 2002, 47) Hoffmanفي دراستو التي استخدم فيهـا
استراتيجية مرنـة تتضـمن أسـلوب للـتعلم يتصـف بالتعـاون بـين المعلـم والتلميـذ عنـد تـدريس الرياضـيات ،
والتعاون بين التلميذ وأارانو عنـد تعلمهـا  ،لمجموعـة مـن التالميـذ مختلفـة األعمـار  ،واسـتخدم فـي تلـر

االستراتيجية نما التاجي المستمر للتالميذ الذين يجدون صعوبات معينة في ح تمارين الرياضيات ،
فعالية االستراتيجية المقترحة في الحد من صعوبات ح ماكالت الرياضيات .
ويمكــن االســتفادة مــن نتــائج تلــر الدراســة فــي مرونــة االســتراتيجية التــي تُســتخدم فــي تــدريس

الرياضيات  ،والتي تتضمن مجموعة متنوعة من األناطة تحتوي على عنصـر التاـجي المسـتمر للمـتعلم

عند تعلمو للرياضيات بما يؤدي إلى زيادة تحصـيلو فيهـا  ،با ضـافة إلـى أن التاـجي المسـتمر والمرونـة
فـ ــي اسـ ــتراتيجيات تعلـ ــيم وتعلـ ــم الرياضـ ــيات تـ ــؤدي إلـ ــى معالجـ ــة الفـ ــروق الفرديـ ــة

Individual

 Differencesبين التالميذ .
** واسـتهدفت دراسـة بـوتج وتخـرون  (Bottge et al, 2002, 186) Bottge et alتقـويم
فعالية استراتيجية تتضمن التعلم المعزز بالتاجي مـن خـالل الطريقـة التقليديـة فـي تحسـين أدا التالميـذ

عن ــد حـ ـ ما ــكالت الرياض ــيات  ،وك ــان م ــن نت ــائج تل ــر الدراس ــة أن ىن ــاك أثـ ـرا إيجابي ــا لالس ــتراتيجية
المقترحة في تدريس الرياضيات على ح الماكالت المتعلقة بها .
توضــح الدراســة أن تزويــد الطريقــة التقليديــة بمجموعــة مــن األناــطة التــي يؤديهــا التالميــذ خــالل
تعلمهــم للرياضــيات  ،وكــذلر التاــجي المســتمر لهــؤال التالميــذ يــؤدي إلــى تحســين أدائهــم فــي ح ـ
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الماــكالت المتعلقــة بالرياضــيات  ،ومــن ثــم تســتخدم االســتراتيجيات غيــر التقليديــة فــي زيــادة تحصــي
التالميذ للرياضيات .
** وىــدفت دراســة روس وتخــرون  (Ross et al, 2002, 87) Ross et alإلــى ااتـراح
استراتيجية تتضمن التكام بين الكومبيوتر وبرامج تعلُّم الرياضيات ومدَّ تأثيرىا على األدا فيهـا  ،وتـم

استخدام تكنولوجيا الكومبيـوتر كوسـيلة تعليميـة ُمعينـة للمعلـم علـى تـدريس الرياضـيات  ،وبيـان أثرىـا فـي
تدعيم االتجاىات ا يجابية نحوىا  .واد وضحت نتائج تلر الدراسـة فعاليـة االسـتراتيجية المقترحـة فـي
األدا ا يجابي للتالميذ عند أدائهم في الرياضيات  ،وزيادة تحصيلهم فيها وتنمية اتجاىاتهم نحوىا .

أي أن االستراتيجيات الحديثة وما تتضمنو من وسـائ تعليميـة تعلُّميـة فاعلـة لهـا أثـرا إيجابيـا فـي
تحصي متعلمي الرياضيات  ،وإثرا موااف تعلمها  ،وىذا ما تضمنتو الدراسة الحالية .
** أمـا دراسـة بورتـال،Portalوسامبسـون(Portal& Sampson, 2001, 94) Sampson

فقــد وصــفت اســتراتيجية مقترحــة لتــدريس الرياض ـيات احتــوت علــى أســاليب تنميــة الدافعيــة نحــو تعلمهــا
بغرض نمو أدا تالميذ المدارس العليا فيها  ،وكان الهدف الرئيس لتلر الدراسة تحسين تحصي تالميذ

المدارس العليا في الرياضيات في ضو االسـتراتيجية المقترحـة  .وتـم اختيـار مجموعـة مـن التالميـذ ذوي
المســتوَّ المــنخفض تحصــيليا يُبوقــت علــيهم تلــر االســتراتيجية  ،حيــث تــم تجمــيعهم فــي ضــو نتــائج
امتحاناتهم ومالحظة أدا واجباتهم المنزلية وبعض مالحظات معلمـيهم  .وتحـددت مالمـح االسـتراتيجية

المســتخدمة فــي ىــذه الدراســة مــن خــالل احتوائهــا علــى إعــادة صــياغة محتــوَّ الرياضــيات بمــا يتناســب

وأسلوب الدافعية من خـالل ربـا المحتـوَّ بالماـكالت الحياتيـة  ،وزيـادة األنمـاط التـي تـؤدي إلـى نمـو
دافعيــة التلميــذ نحــو تعلــم الرياضــيات  .وكــان مــن أىــم نتــائج تلــر الدراســة زيــادة تحصــي المتعلمــين فــي

الرياضــيات  ،وتحســين ســلوكياتهم فــي ح ـ الماــكالت الرياضــية  ،ونمــو اتجاىــات المتعلمــين نحوىــا ،
وانخفاض مستوَّ القلق لديهم .
يتضح من ىذه الدراسة أنو إذا أُحسن اختيار استراتيجية تدريسية ال نمطية لتـدريس الرياضـيات،

وتضـمينها بعـض األسـاليب التـي تـؤدي إلـى تفعيـ تعلمهـا  ،فقـد يـؤدي ذلـر إلـى التـأثير ا يجـابي لــبعض
المتغيرات التعليمية األخرَّ المصاحبة لتعلم الرياضيات كنمو االتجاه نحوىا  ،وخفض معدل القلق عنـد

دراستها .

وتنتهج الدراسة الحالية جز ا من ىذا السـلوك حيـث تـم تصـميم وتنفيـذ اسـتراتيجية مقترحـة غيـر
تقليدية لتـدريس رياضـيات الصـف الثالـث االبتـدائي تـم تطبيقهـا علـى كـ ٍ مـن المحتـوَّ وأسـاليب التعلـيم
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والــتعلُّم لــذلر المحتــوَّ  ،وتعـ ُّـرف أثرىــا علــى كـ ٍ مــن التحصــي  ،والتفكيــر الرياضــي  ،وترجمــة التمــارين
اللفظية  ،وبقا أثر التعلم .

** واســتهدفت دراســة بليســكر  (Bliesker, 2001, 80) Blieskerتعـ ُّـرف أثــر اســتخدام

استراتيجية مقترحة تتضمن أسـلوب العـرض المباشـر المـدعم بأسـاليب تنميـة الـذاكرة االبتكاريـة فـي تنميـة

التحصي في الرياضيات وسرعة اسـترجاع حقائقهـا  .وتـم تطبيـق ىـذه الدراسـة فـي الصـفين األول والثـاني

بالمدارس المتوسطة  .وكان من أىم نتائجها تغلب التالميذ على صـعوبات اسـترجاع حقـائق الرياضـيات ،

با ضافة إلى نمو مهارات ح الماكالت بها .

وتتاابو تلر الدراسة م الدراسة الحالية في استخدامها الستراتيجية مقترحة تحتوي على بعض
العوام غيـر النمطيـة فـي تـدريس الرياضـيات وأثرىـا ا يجـابي علـى التحصـي  ،ولكنهـا تختلـف معهـا فـي
تعــرف أثــر االســتراتيجية المقترحــة علــى التفكيــر الرياضــي  ،وترجمــة التمــارين اللفظيــة  ،ومــدَّ احتفــاظ

التالميذ بمحتوَّ الرياضيات .
** وكـان الهـدف مـن دراسـة بـاجكوس  (Pajkos, 2001, 91) Pajkosاسـتخدام اسـتراتيجية
مقترح ــة لت ــدريس الرياض ــيات تعتم ــد عل ــى تكامـ ـ بـ ـرامج تدريس ــها  ،وتع ـ ُّـرف أثرى ــا عل ــى التحص ــي ف ــي
الرياضــيات لــدَّ التالميــذ األمريكــان مــن أصـ أفريقــي والتالميــذ البــيض فــي الصــفوف الســادس والســاب

والثامن االبتدائي  .وفي ىذه الدراسة تم االىتمام بطرائق التـدريس المسـتخدمة فـي الرياضـيات  ،وإعـادة
صــياغة دروســها بمــا يــتال م مـ الطرائــق التدريســية الحديثــة فــي ضــو نظريــات التعلــيم والــتعلم مــن جميـ

جوانبها .

وبــذلر يمك ــن تصــميم وتنفي ــذ اســتراتيجيات تدريس ــية مقترح ــة يــتم معالجـ ـة ك ـ م ــن المحت ــوَّ

وتعرف تأثيرىا على بعض المتغيرات المصاحبة للتعلم .
وأساليب التدريس من خاللها ُّ ،

** واعتمدت دراسة نيفن  (Nevin, 2000, 36) Nevinعلـى تخطـيا دروس الرياضـيات مـن
خــالل اســتراتيجية مقترحــة تضــمنت مــدخ لتصــميم المحتــوَّ  ،وتــم تصــميم ســتة دروس فــي رياضــيات

الصفوف األول والثاني والثالث االبتدائي بمعدل درسين في ك صـف فـي ضـو بعـض عوامـ الدافعيـة ،
وعناصـر التاـجي المسـتمر  ،والتغذيـة الراجعـة  Feed Backالفوريـة  .وكـان لتلـر االسـتراتيجية أثـر

فعال في التحصي  ،والرغبة في دراسة الرياضيات مستقبال .
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وتأخــذ الدراســة الحاليــة بــبعض أناــطة تلــر الدراســة مــن حيــث معالجــة المحتــوَّ  ،واســتخدام
بعــض أنمــاط تعلُّــم الرياضــيات الفاعلــة  ،ومعرفــة أثــر ذلــر علــى التحصــي والتفكيــر الرياضــي وترجمــة
التمارين اللفظية ومدي االحتفاظ بالتعلم .

** واســتخدمت دراســة بــانتز  (Pantiz, 2000, 12) Pantizاســتراتيجية مقترحــة لتــدريس

الرياضيات تضمنت أسلوب التعلم التعاوني تم تطبيقو بنسبة  %300من الوات الفعلي للتدريس  ،كمـا
أنهــا تضــمنت بعــض األناــطة التاــجيعية لــتعلم الرياضــيات  .وكــان مــن نتــائج ىــذه الدراســة تطــوير تعلــم
الرياضــيات فــي الفصــول مــن جانــب  ،ومــن جانـ ٍ
ـب تخــر نمــو مســتوَّ تحصــي التالميــذ فــي الرياض ـيات
المقررة عليهم ونمو عالااتهم االجتماعية م أارانهم .
تبين من ىذه الدراسة أن استخدام استراتيجية مقترحة فـي تـدريس الرياضـيات متضـمنة ألسـلوب

تدريسي  ،وبعض األناطة التي تاج التالميذ على تعلم الرياضيات لها فعاليتها في إثـرا التحصـي فـي
الرياضيات  ،كما أنها تؤثر إيجابيا على العالاات االجتماعية بين التالميذ .
** أمـا دراسـة ترافيـرز  (Travers, 2000, 34) Traversفقـد كـان الهـدف منهـا اسـتخدام
اســتراتيجية مقترحــة لتعلــيم الرياضــيات تحتــوي علــى يرائــق متعــددة لتدريســها وتبيــان مــدَّ فعاليتهــا فــي
تحص ـ ـ ـ ــي التالمي ـ ـ ـ ــذ  .وا ـ ـ ـ ــد تح ـ ـ ـ ــددت ما ـ ـ ـ ــكلة تل ـ ـ ـ ــر الدراس ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ا جاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــؤال
الرئيســي { مــا أكثــر الطرائــق التدريســية تــأثيرا علــى تحصــي التالميــذ للرياضــيات المقــررة علــيهم ؟ } ،

وتوصــلت الدراســة إلــى بعــض العوامـ التــي تــؤثر إيجابيــا علــى تحصــي التالميــذ فــي الرياضــيات  ،منهــا :

التاــجي المســتمر مــن المعل ــم للتلميــذ عنــد تعلمــو للرياض ــيات  ،تنظــيم مناااــات التالميــذ وتحس ــين
ارا تهم للرياضيات  ،تزويد التالميذ بالتغذية الراجعة الفورية  ،تزويد التالميذ بملخم لمفـاىيم كـ درس
 ،وال ـربا بــين خب ـرات التالميــذ الســابقة وخب ـراتهم الحاليــة فــي الرياضــيات  .واــد وضــحت نتــائج تلــر

الدراسة أن االستراتيجية المقترحة لها فعاليتها الواضحة في تحصي التالميذ لمفاىيم الرياضيات المقـررة
عليهم .
ولقد تم االستفادة من أحد العوام المستخدمة في الدراسة الحالية وىو التاجي المستمر من
المعلم للتلميذ خالل المواف التعليمي  ،وذلر عند بنا االستراتيجية المقترحة .
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ثانيا  :دراسات اىتمت بتنمية التفكير الرياضي :
*** ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراىيم البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  ،وحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
الرياشي (عادل إبـراىيم البـاز ،حمـزة عبـد الحكـيم الرياشـي )488-40; ،4000 ،تع ُّـرف أثـر برنـامج

مقتــرح فــي التقــدير التقريبــي والحســاب الــذىني لنــواتج العمليــات الحســابية علــى تنميــة الح ـس العــددي
والتفكير الرياضي لدَّ تالميذ المرحلة االبتدائية  .وتضمن البرنامج المقترح بعـض اسـتراتيجيات تـدريس

التقـ ــدير التقريبـ ــي والحسـ ــاب الـ ــذىني  ،وأىميـ ــة ك ـ ـ منهمـ ــا  ،وأمثلـ ــة وتـ ــدريبات علـ ــى كيفيـ ــة توديـ ــف
المكونـة لـو كـ
االستراتيجية الخاصة بك منها في تنمية الحـس العـددي باـك ٍ عـام  ،ومهاراتـو الفرعيـة
ِّ

على حدة  .وكذلر تنمية التفكيـر الرياضـي ومكوناتـو كـ علـى حـدة أيضـا  .ومـن نتـائج ىـذه الدراسـة أن

البرنامج المقترح أدَّ إلى رف مستوَّ أدا التالميذ في بعض مهارات الحس العـددي  ،وتنميـة التفكيـر

الرياضــي لــدَّ التالميــذ  ،كــذلر تنميــة مركبــات التفكي ـر الرياضــي ك ـ علــى حــدة وإن لــم يكــن بــنفس
المعدل .

تبــين مــن ىــذه الدراســة إمكانيــة تنميــة التفكيــر الرياضــي لــدَّ متعلمــي الرياضــيات إذا مــا تــم بنــا
اســتراتيجيات غيــر تقليديــة أو اســتخدام يرائــق تدريســية حديثــة فــي تــدريس الرياضــيات  ،وىــذا مــا تــم

االعتماد عليو في الدراسة الحالية .

*** أما دراسة صالح عبد الحفيظ محمد (صالح عبـد الحفـيظ )450-359 ،3;;; ،فقـد

كــان الهــدف منهــا تعــرف فعاليــة نمــوذجي جانييــو المعــدل وفــان ىاي ـ فــي إكســاب تالميــذ الصــف األول

ا عدادي بعض جوانب التعلم المتضمنة بوحدة الاك الرباعي كوحدة مـن وحـدات الرياضـيات المقـررة

علــيهم  ،وتنميــة التفكيــر الهندســي لــديهم  .وفــي تلــر الدراســة تــم تحلي ـ محتــوَّ الوحــدة إلــى مفــاىيم
ومبــادئ وتعميمــات وح ـ الماــكالت فــي ضــو مســتويات التفكيــر الهندســي  ،وتــم إعــادة صــياغتها مــن

خ ــالل النم ــوذجين الس ــابقين  ،وت ــم تص ــميمها وتدريس ــها  .وك ــان م ــن أى ــم نت ــائج تل ــر الدراس ــة فعالي ــة

استخدام نموذجي جانييو المعدل وفان ىاي في إكساب تالميذ الصف األول ا عـدادي جوانـب الـتعلم
المتضمنة بوحدة الاك الرباعي وتنمية جوانب التفكير الهندسي .

لقد اىتمت تلر الدراسـة بتنميـة جوانـب التفكيـر الهندسـي  ،بينمـا الدراسـة الحاليـة ركـزت علـى
تنمية التفكير الرياضي مـن خـالل اسـتخدام اسـتراتيجية مقترحـة غيـر نمطيـة فـي تـدريس رياضـيات الصـف

الثالث االبتدائي .
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*** وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيظ محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وعاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدىم
اسكندر(صـ ــالح عبـ ــد الحفـ ــيظ محمـ ــد ،عايـ ــده سـ ــيدىم اسـ ــكندر )338-93 ،3;;; ،معرفـ ــة أثـ ــر

استخدام النماذج الرياضية وأسلوب ح الماكالت في تدريس الرياضيات علـى تنميـة مهـارات الترجمـة
الرياضية والتفكير الرياضي لـدَّ تالميـذ الصـف الثـاني ا عـدادي  .واـد وضـحت نتـائج ىـذه الدراسـة أن

ألسلوب ح الماكالت فعاليتو في نمو مهارات الترجمة الرياضية ونمو التفكير الرياضـي لـدي التالميـذ
 ،بينما كان للنماذج الرياضية أثرا إيجابيا على االرتفاع بمستوَّ التحصي .
يتضح من ىذه الدراسة أن استخدام أساليب تدريسية غير تقليديـة فـي تـدريس الرياضـيات ينمـي
التفكير الرياضي لدَّ متعلمي الرياضيات  ،وىذا ما استندت إليو الدراسة الحاليـة مـن حيـث اسـتخدامها
الســتراتيجية مقترحــة تتضــمن أناــطة تعليميــة تعلُّميــة غيــر تقليديــة لتنميــة التفكيــر الرياضــي لــدي متعلمــي
الرياضيات .
*** وكــان الهــدف مــن دراســة واكفيلــد  (Wakfield, 2001, 26) Wakefieldتــدريب

األيفال الصغار على التفكير في الرياضيات من خالل أساليب التاجي المستمرة في المواف التعليمي
 ،وبينت نتائج تلر الدراسة فعالية أسلوب التاجي على تنمية التفكير في الرياضيات .
وا ــد ت ــم األخ ــذ ف ــي االعتب ــار ى ــذا األس ــلوب كأح ــد األس ــاليب المس ــتخدمة ف ــي االس ــتراتيجية
المقترحة المتضمنة بالدراسة الحالية .
*** أمــا دراس ــة ميجــنن  (Megnin,1995, 48-49) Megninفقــد وص ــفت بعــض يرائ ــق
تدريس الرياضيات التي يجب تطبيقها على تالميذ المرحلـة االبتدائيـة فـي ألمانيـا بحيـث تـؤدي إلـى تنميـة
االكتااف واالبتكارية والتفكير الرياضـي  .واـد وضـحت نتـائج ىـذه الدراسـة أن مـن بـين األسـاليب التـي

تحقــق ىــذه األىــداف  :التعــاون فيمــا بــين التالميــذ عنــد تعلمهــم للرياضــيات  ،ممارســة التالميــذ ل ناــطة
الحــرة وىــم فــي مجموعــات صــغيرة  ،تعزيــز دافعيــة المــتعلم نحــو تعلــم الرياضــيات  ،تــدعيم الثقــة بــالنفس
عند تعلمها من خالل التغذية الراجعة المستمرة  ،وتنمية مهارات ح الماكالت عند التالميذ .

توضح ىذه الدراسة أن تفعي تعلـيم وتعلُّـم الرياضـيات يـتم مـن خـالل أناـطة وأسـاليب تدريسـية
غير تقليدية  ،واعتبار المتعلم محورا للعملية التعليمية بما يؤدي إلى تنمية التفكير الرياضي لدَّ متعلمي
الرياضيات  ،واد انتهجت الدراسة الحالية نفس نهج تحديث أساليب التعليم والتعلُّم غيـر النمطيـة حتـى
يمكن تنمية التفكير في الرياضيات لدَّ التالميذ .
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ثالثا  :دراسات اىتمت بترجمة التمارين اللفظية :
استهدفت دراسـة محمـد سـعد نـوح (محمـد سـعد نـوح )490 ،3;:8 ،تقـويم حـ أربعـة أنـواع
من مسائ الرياضيات لدَّ تالميذ الصف الراب من مرحلة التعليم األساسـي  ،وكـان مـن أىـم نتائجهـا أن

استخدام الرسوم التصـويرية فـي تلـر النوعيـة مـن تمـارين الرياضـيات الصـت الصـعوبات التـي تواجـو عينـة
الدراسة عند حلهم التمارين اللفظية .
يتبــين مــن ى ــذه الدراســة ع ــدم االعتمــاد عل ــى األنمــاط التقليدي ــة عنــد حـ ـ تمــارين الرياض ــيات
اللفظية ،وإنمـا ينبغـي البحـث عـن أسـاليب حديثـة وتنفيـذىا  ،تلـر التـي تـؤدي إلـى حـ التمـارين اللفظيـة
بطريقة صحيحة .
أما دراسة خليفة عبد السمي خليفة (خليفة عبد السـمي خليفـة )333-30; ،3;:9 ،فقـد

ىدفت إلى تعرف أخطا ترجمة المنطوق اللفظي لدَّ تالميذ المرحلة ا عدادية  ،وتوصلت الدراسة إلى

أن التالميــذ لــديهم صــعوبات فــي رســم األشــكال الهندســية تــؤدي بهــم إلــى الواــوع فــي أخطــا الترجمــة
اللفظية لتمارين الرياضيات  ،وأوصت الدراسة إلى إجرا مقارنـة بـين المنطـوق اللفظـي والاـك المرسـوم

للتحقق من صحة الترجمة .

وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم زىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين

ش ــحاتة (عب ــد العظ ــيم زىـ ـران ،زي ــن العاب ــدين ش ــحاتة )765-733 ،3;;0 ،إل ــى تع ــرف أث ــر ت ــدريس

مهــارات الترجمــة الرياضــية األساســية علــى أدا تالميــذ الصــف الثــاني الثــانوي العــام فــي مهــارات الترجمــة
المتضــمنة بمقــرر الرياضــيات  .وتوصــلت تلــر الدراســة إلــى أن تــدريس الترجمــة الرياضــية األساســية وفــق
استراتيجية تدريس مقترحة أدَّ إلى تحسين أدا عينة الدراسة ما عدا الترجمة من شك بياني إلى صـورة

لفظية .

والدراسة الحالية محاولة الستخدام استراتيجية مقترحـة ( اسـتراتيجية التعلـيم والـتعلم الناـا ) ؛
لتنميــة مهــارة ترجمــة الصــورة اللفظيــة إلــى صــيغ وعالاــات رمزيــة بمــا يتناســب ويبيعــة الدراســة وتحقيــق

أىدافها .

بينما استهدفت دراسة عايده سيدىم اسكندر(عايده سيدىم اسكندر)35;-335 ،3;;6 ،

تنمية ادرات التلميذات في ح المسائ اللفظية باستخدام الرسوم التوضيحية  .وتوصلت تلر الدراسة
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إلــى أن ترجمــة المســائ اللفظيــة باســتخدام ىــذا األســلوب اــد أدَّ إلــى تنميــة اــدرات التالميــذ فــي ح ـ
المسائ اللفظية المرتبطة بالكسور .
أمـا دراسـة ىاسـتي  (Hasty, 1987, 3345) Hastyفقـد ىـدفت إلـى تقلـيم أخطـا التمييـز
بــين المتغي ـرات عنــد ترجمــة التم ــارين اللفظيــة لــدَّ ثــالث مجموع ــات مــن يــالب المراح ـ ا عدادي ــة
والثانويــة والجامعيــة  .حيــث تــم تفســير ك ـ مــن المنطــوق اللفظــي  ،ومــا يــؤدي إليــو مــن معادلــة رمزيــة .

وأكدت النتائج أن ىذا التفسير ساعد في الحد من أخطا التمييز بين المتغيرات .
ومــن ثــم ينبغــي الـربا بــين المنطــوق اللفظــي ومــا يــؤول إليــو مــن صــيغة أو صــيغ رمزيــة  ،وىــذا مــا
يؤدي إلى زيادة التفاع والحوار والمناااة بين المعلم والتلميذ  ،وذلر الربا سوف ينمي مهـارة ترجمـة
تمارين الرياضيات اللفظية  .ويُعد ذلر من ضمن أناطة الدراسة الحالية .
واـد وضـح شـارما  (Sharma, 1987, 7) Sharmaفـي دراسـتو أن تزويـد التالميـذ بــالفرص
ألدا الترجمــة مــن صــورة لفظيــة إلــى صــيغ وعالاــات رمزيــة والعكــس ينمــي مهــارتهم فــي ترجمــة التمــارين

اللفظية  ،وينمي تحصيلهم في الرياضيات بصفة عامة .

وفي االتجاه نفسو تركز الدراسة الحاليـة علـى تنميـة التحصـي فـي الرياضـيات  ،وتركيـز االىتمـام
بترجمــة التمــارين اللفظيــة  ،وتزيــد عنهــا فــي تنميــة التفكيــر الرياضــي  ،ومــدَّ االحتفــاظ بــالتعلم فــي ضــو

االستراتيجية التدريسية المقترحة .

فروض الدراسة :
بعـد عـرض الدراسـات السـابقة فـي مجـال متغيـرات الدراسـة الحاليـة  ،تمـت محاولـة التحقـق مــن

صحة الفروض التالية :

 – 3يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .

 – 4يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة
فـ ــي التطبيـ ــق البعـ ــدي لالختبـ ــار األول مـ ــن مجموعـ ــة اختبـ ــارات التفكيـ ــر الرياضـ ــي ( االسـ ــتقرا ) عنـ ــد

مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .
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 – 5يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة
ف ــي التطبي ــق البع ــدي لالختب ــار الث ــاني م ــن مجموع ــة اختب ــارات التفكي ــر الرياض ــي ( االس ــتنباط ) عن ــد

مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .

 – 6يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة

فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار الثالــث مــن مجموعــة اختبــارات التفكيــر الرياضــي ( التعبيــر بــالرموز ) عنــد
مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .
 – 7يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة

فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار الراب ـ مــن مجموعــة اختبــارات التفكيــر الرياضــي ( إدراك العالاــات ) عنــد
مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .
 – 8يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة
في التطبيق البعدي لالختبار الخامس من مجموعة اختبارات التفكيـر الرياضـي ( البرىـان الرياضـي ) عنـد

مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .

 – 9يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة
في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي كك عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .
 – :يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضـابطة
في التطبيق البعدي الختبار ترجمة التمارين اللفظية عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية .
; – ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين
البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي عند مستوَّ (. )0.07
 – 30يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المجموعــة الضــابطة فــي التطبيقــين

البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي عند مستوَّ ( )0.03لصالح التطبيق البعدي .
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إجرا ات الدراسة :
سارت الدراسة الحالية وفقا لإلجرا ات التالية :

أوال  :ا يار النظري للدراسة :
 – 3استراتيجية التدريس : Teaching Strategy.
ينمــو الــوعي بأىميــة االســتراتيجيات التدريســية غيــر النمطيــة ك حــدَّ الركــائز األساســية للتعلــيم
وال ــتعلم الفع ــال الت ــي م ــن خالله ــا ي ــتم ت ــدريس مختل ــف المق ــررات التدريس ــية بص ــفة عام ــة  ،ومق ــررات

الرياضيات بصفة خاصة  .وأصبح يُنظر إلى االستراتيجية التدريسية من حيث أىميتهـا فـي معاونـة التلميـذ
على التفكير السليم  ،والكاف بنفسو عن الحلول الممكنة ألي ماكلة في الرياضيات  ،با ضافة إلـى

أثرىــا ا يجــابي علــى احتفــاظ التلميــذ بــتعلم محتــوَّ الرياضــيات لفت ـرات يويلــة نســبيا مقارنــة بــالطرائق
التدريسية النمطية .

وأكـدت معظــم االتجاىـات المعاصــرة علـى أن إســتراتيجيات التـدريس المتضــمنة أسـاليب حديثــة

للتعليم والتعلم تؤثر بفعالية في مدَّ فهم التالميـذ لمـا يتعلمونـو  ،فـ ذا كـان التـدريس مرتكـزا علـى الفهـم

والخبرات العملية المحسوسة ونااط التلميذ ،كان أكثر وضوحا وإجرا اتو أكثر يسرا  ،وأصبحت عملية
اكتسـ ـ ـ ـ ــاب المهـ ـ ـ ـ ــارة أم ـ ـ ـ ـ ـرا محتم ـ ـ ـ ـ ـ الحـ ـ ـ ـ ــدوث ،وكـ ـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ـ ـ ــر دافعـ ـ ـ ـ ــا لتقـ ـ ـ ـ ــدم التالميـ ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ـ ـ ــي

الرياضيات (محمد عبد المنعم عبد العزيز.)3:; ،3;;;،

كما أن األناطة المستخدمة في تدريس الرياضيات تؤدي دورا مهما في عـرض ونقـ المهـارات
والمفــاىيم األساســية وتبســيطها وربطهــا بالحيــاة  ،ممــا تجعـ الــتعلم ذو معنــى بالنســبة لمــتعلم الرياضــيات
خاصة في المرحلة االبتدائية (خالد أبو لملوم وسليمان أبو ىاني. )33 ،4000 ،
ويمكن تعريف االستراتيجية التدريسية بأنها مجموعة مـن ا جـرا ات والممارسـات التـي يتبعهـا

المعلــم داخ ـ الفصـ ـ الدراســي للوصــول إل ــى مخرجــات ف ــي ضــو األىــداف الت ــي وضــعها  ،وتتض ــمن
مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن األس ـ ـ ــاليب واألنا ـ ـ ــطة والوس ـ ـ ــائ وأنم ـ ـ ــاط التق ـ ـ ــويم الت ـ ـ ــي تس ـ ـ ــاعد عل ـ ـ ــى تحقي ـ ـ ــق
األىداف ( أحمد حسين اللقاني ،علي الجم . )3: ،3;;8 ،
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وبذلر ف ن االسـتراتيجية التدريسـية تاـتم علـى مجموعـة مـن العناصـر والتـي ينبغـي أخـذىا فـي
الحسبان عند تصميم الدروس أو تنفيذىا (محمد السيد علي: )355 ،3;;: ،
 -األىداف التدريسية .

 التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقا لها في تدريسو . إدارة الصف وتنظيم البيفة الصفية . استجابات التالميذ الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخطا لها .ويمكن تصنيف االسـتراتيجية العامـة للتـدريس إلـى ثالثـة أنـواع رئيسـة  :االسـتراتيجية التسـلطية ،
االس ــتراتيجية الكا ــفية  ،واالس ــتراتيجية العقالني ــة  .حي ــث تق ــوم االس ــتراتيجية التس ــلطية عل ــى أن ىن ــاك

مصدرا واحدا أو أكثر لتقديم المعرفة  ،ويتم تنظيم يرق تعلمها واستيعابها  ،ورسم الطريق للتالميذ نحو
ايــامهم بالتــدريبات العمليــة الالزمــة  .بينمــا تعتمــد االســتراتيجية الكاــفية علــى ســمات المواــف التعليمــي
المتكام ـ الــذي يض ـ التلميــذ فــي موض ـ المكتاــف ولــيس المنفــذ  ،وبــذلر يتــيح لــو فرصــة التفكيــر

المستق والحصول على المعرفة بنفسو  .أما االسـتراتيجية العقالنيـة فتسـتند علـى أن ا نسـان كـائن حـي
عاا  ،يتمت بقدر معين من الذكا  ،ويعتمد ٍ
بصفة خاصة على اللغة فـي اتصـالو بالبيفـة المحيطـة  ،ومـن
ثم ينبغي أن تتم عملية التعلم في إيار عقالني مقصود (فايز مراد مينا. );8 ،3;;6 ،

وانطالاا من تلر ا ستراتيجيات الثالثة وما دار حولهـا مـن مفـاىيم  ،فـ ن األناـطة المسـتخدمة

فيهــا تتنــوع بحيــث تتضــمن مجموعــة مــن األدوار التــي ينبغــي أن يؤديهــا المعلــم خــالل المواــف التعليمــي
لتحقيــق األىــداف المناــودة  ،أيضــا مجموعــة مــن المهــام يقــوم بهــا مــتعلم الرياضــيات  ،با ضــافة إلــى

تضمنها أساليب معرفة تحقق أو عدم تحقق األىـداف الموضـوعة  ،وىـذا مـا اسـتندت عليـو االسـتراتيجية

المقترحة في الدراسة الحالية .
وىناك بعـض المواصـفات التـي ينبغـي أن تتسـم بهـا االسـتراتيجية الجيـدة فـي تـدريس الرياضـيات

عمومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس رياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات المرحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االبتدائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
منها (وزارة التربية والتعليم: )43 ،3;;; ،
أ – تحديد األىداف بوضوح .

ب – التخطيا في ضو األىداف المحددة بصورة منظمة .

جـ  -تصميم أناطة المواف التعليمي في ضو إعدادات التدريس .
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د – ينبغــي أن يكــون التــدريس ذا معنــى بالنســبة للتلميــذ حتــى يســتجيب لــو وينســجو فــي بيفتــو
العقلية .

ىـ  -استثارة دافعية التالميذ عن يريق ا ثابة والمدح والتاجي .
و – تخصيم وات مناسب من الحصة ألناطة ىادفة يقوم بها التالميذ بأنفسهم .

وتعرف صعوبات تعلمهم  ،وتوفير العالج المناسب لمن يحتـاج
ز – تاخيم أخطا التالميذ ُّ ،
منهم .

ومن خالل ما سبق عرضو  ،وفي ضـو األدبيـات فـي ىـذا المجـال  ،وتوصـيات المـؤتمرات التـي

أُايمت بالوين العربي والعالم الغربـي  ،ومـا توصـلت إليـو الدراسـات سـابقة الـذكر مـن نتـائج حـول العديـد
من ا ستراتيجيات التدريسية  ،وما اد تحتويو من مداخ وأساليب ونمـاذج تدريسـية يمكـن أن تُسـتخدم

بفعاليــة فــي تــدريس الرياضــيات عمومــا  ،وتــدريس رياضــيات المرحلــة االبتدائيــة علــى وجــو الخصــوص ،
أمكن وض مالمح االستراتيجية المقترحة – والتي تم تسميتها استراتيجية التعليم والـتعلم الناـطة – فـي

الدراسة الحالية على النحو التالي :
(  ) 3األىداف :

يتم صياغة األىداف بعناية فائقة في صورة إجرائية بحيث تكون اابلـة للتحقـق مـن اوبـ ت التالميـذ

 ،والمالحظة والقياس والعم على تحقيقها .
(  ) 4أدوار المعلم :

ينبغي أن يؤدي المعلم األدوار التالية ؛ حتى يتسم المواف التعليمي بالنااط وتتحقق األىـداف

الموضوعة في العنصر السابق :
 -التمهيد للدرس  ،ويتم من خالل ربا خبرات التالميذ السابقة بخبراتهم الحالية .

 مساعدة التالميذ على التعبير عن أفكارىم حول مفاىيم الرياضيات بأكثر من نما . -معاونة التالميذ على تفسير نتائج حلول الماكالت التي توصلوا إليها .

 توجيــو التالميــذ إلــى إعــادة ح ـ التمــارين التــي واجهــوا صــعوبة فــي حلهــا بعــد معرفــة حلولهــامنو .
 إرش ــاد التالمي ــذ إل ــى ترجم ــة أفك ــارىم م ــن خ ــالل الكلم ــات  ،أو الص ــور  ،أو الرم ــوز  ،أوبجميعها .

(  ) 5مهام المتعلم :

 -المااركة ا يجابية م المعلم في أي دور يقوم بو .
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 التفاع بينو وبين المعلم في كافة األناطة التي يصممها ويستخدمها ( المعلم ) خاللالمواف التعليمي .

 -تنفيذ جمي ما يكلفو بو المعلم من تعليمات .

(  ) 6التقويم البنائي :

لتعرف تحقق أو عدم تحقق أىدافو  ،وعدم االنتقال إلى
ويعبر عن تقويم ك درس على حدة ُّ

الدرس التالي إال بعد تحقق جمي أىداف الدرس الحالي .

واد تم تصميم دروس رياضيات الصف الثالث من المرحلة االبتدائية باستخدام عناصر تلر
االستراتيجية المقترحة  ،ثم نُوفذت الدروس في ضو ىذه العناصر .
 – 4التفكير الرياضي : Mathematical Thinking

يسـعى تــدريس الرياضــيات إلــى تحقيــق العديــد مـن األىــداف بمــا يتناســب ويبيعـة العصــر الحــالي

الـذي يتســم بالتضــخم المعرفـي والتعقــد الاــديد فــي مختلـف منــاحي المعرفــة  ،ولعـ مــا يواجــو المجتمـ

المعاصر من ماكالت متنوعة كان أحد نتاج ذلر االنفجار المعلوماتي .

ومن األىداف المهمة لتدريس الرياضيات اكتساب التالميذ أسـاليب تفكيـر سـليمة لـيس فقـا

ف ــي دراسـ ـ تهم للرياض ــيات  ،ولك ــن ف ــي أنم ــاط حي ــاتهم اليومي ــة لمعالج ــة م ــا ي ــواجههم م ــن ما ــكالت
حياتية

(محمود أحمد شوق. )3:5 ،3;;9 ،
وازداد االىتمام بالتفكير الرياضي  ،وتـرددت أصـدا ترا الكثيـر مـن المتخصصـين فـي تربويـات

الرياضـ ـ ــيات بضـ ـ ــرورة تنميتـ ـ ــو لمواكبـ ـ ــة تحـ ـ ــديات العصـ ـ ــر التكنولـ ـ ــوجي والـ ـ ــذي يعتمـ ـ ــد كثي ـ ـ ـرا علـ ـ ــى
الرياضيات (نظلو حسن خضر. )37; ،3;;3 ،

للتنور في
ومن خالل ىذا المنظور  ،ف ن التفكير الرياضي يُعد أحد المحاور الثالثة ُّ
الرياضيات وىي  :المفاىيم والمبادئ والمهارات األساسية  ،أساليب التفكير الرياضي  ،ويبيعة
الرياضيات وتطور تاريخها ( محمد أمين المفتي وعبد العزيز محمد. )394 ،3;;0،
والتفكير عموما في أبسا معانيو عبارة عن سلسلة من الناايات العقلية التي يقوم بها الـذىن
عنـدما يتعـرض لمثيــر يـتم اسـتقبالو عــن يريـق واحـدة أو أكثــر مـن حـواس اللّمــس والبصـر والسـم والاــم

والذوق (فتحي عبد الرحمن جراون. )55 ،3;;; ،

26

أمــا التفكيــر الرياضــي فهــو الــذي يصــاحب تعلــم الرياضــيات ومواجهــة الماــكالت الرياضــية ،
ومعالجة تمارين الرياضيات متنوعة األفكار  ،ويُحدد بعدة مستويات تتعلق بالعمليات العقلية كعملية ح

الماــكالت الرياضــية  ،واألســاليب المنطقيــة المتنوعــة التــي تتكــون منهــا عمليــة معالجــة التمــارين مختلفــة
األنماط (حسين غريب حسين. )8 ،3;:4 ،
ويتكــون التفكيــر الرياضــي مــن خــالل الموااــف التــي يتلقاىــا المــتعلم فــي حياتــو اليوميــة  ،والتــي
المكونـة لهـذا النـوع مـن
يمكن إعطاؤىا معنى من خالل مجموعة األناطة المتنوعـة  ،والعمليـات العقليـة
ِّ

التفكير (خليفة عبد السمي خليفة. ) 373 ،3;:7 ،

ويذكر محمود أحمـد شـوق ( محمـود أحمـد شـوق )3;6-3:7 ،3;;9 ،أن يرائـق التفكيـر
الرياضي كثيرة ومتنوعة  ،ومن بين تلر الطرائق األكثر استخداما في الرياضيات :
أ – التفكير الدايق :

إن من أىم ما ينبغـي أن يكتسـبو المـتعلم مـن دراسـة الرياضـيات  ،المهـارة فـي اسـتخدام التفكيـر

الدايق في ح ما يواجهو من ماكالت  ،والتعبير عن أفكاره .
ب – التفكير التأملي :

ويتطلب ىذا النوع من التفكير تحلي المواـف إلـى عناصـره المختلفـة  ،والبحـث عـن العالاـات

الداخليــة بــين ىــذه العناصــر  ،ويســتخدم التلميــذ التفكيــر التــأملي عنـدما ياــعر باالرتبــاك إزا مســألة يــود
حلها نتيجة لعدم وضوح يريقة الح .
جـ  -التفكير االستقرائي :
يتلخم ىذا النوع من أنواع التفكير في اسـتنتاج ااعـدة عامـة  ،أو اسـتخالص خاصـية عامـة مـن
الحاالت الخاصة .
د – التفكير االستداللي :
يعتمد ىذا النوع من التفكير على المنطق  ،من حيث كونو تطبيق للقواعـد العامـة الصـحيحة فـي

البرىنة على صحة القضايا الخاصة كالنظريات الهندسية .

ونظرا ألىمية التفكير الرياضي  ،فقد ركز الكثيرون من علما النفس في العصر الحديث علـى
العوامـ المتنوعــة لتنميتــو عنــد بنــا البـرامج التربويــة التــي تتســق مـ المعرفـة ا نســانية  ،وكيفيــة اكتســاب

المتعلم لها  ،وأساليب استخدامها (. )Halpern, 1992, 155
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وينبغ ــي عل ــى المعل ــم أال يق ــف ح ــائال ب ــين تالمي ــذه وب ــين أي فرص ــة ا ــد تنم ــي تفكي ــرىم ف ــي
الرياضيات فقد يثير التلميذ بعض األسـفلة عـن موضـوعات جديـدة مخالفـة للـدرس الـذي يُعـرض خـالل

المواف التعليمي يود أن يجد لها استجابات من المعلـم  ،وىـذه النوعيـة مـن األسـفلة مهمـة بدرجـة كبيـرة
ينبغي أن تُراعى ويهتم بها المعلم حتى ينمو تفكير التلميذ  ،واد يُطلق على ىذه النوعية من األسفلة فـي
بعض األحيان األسفلة االبتكارية (واصف عزيز. )98 ،3;;; ،

ومن أنماط تنمية التفكير أيضا االىتمام ببنا محتوَّ يعم على تاجي التنافس بين التالميـذ ،

كــذلر تنظــيم المــادة التعليميــة وربطهــا بالبيفــة الصــفية لتنميــة اىتمــام المــتعلم بــتعلم الرياضــيات وإشــعاره
بأىمية األناطة المتضمنة بالمقرر (. )Turner, 1997, 26-66
والدراســة الحاليــة انتهجــت األســلوب نفســو  ،حيــث اىتمــت بتنظــيم محتــوَّ رياضــيات الصــف
الثالث االبتدائي في ضو االستراتيجية المقترحة وما تضمنتو من عناصر  ،أيضا اىتمت بأسـلوب تـدريس
ىذا المحتوَّ بما يؤدي إلى تنمية التفكير الرياضي .

ويمكـ ــن الكاـ ــف عـ ــن مسـ ــتوَّ التفكيـ ــر الرياضـ ــي لـ ــدَّ التلميـ ــذ مـ ــن خـ ــالل عـ ــدة اعتبـ ــارات

منها  :تقارير المعلم الذاتية عن التغيرات الذىنية والقدرات العقلية التي تطـرأ علـى التلميـذ  ،االختبـارات
المقنن ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تق ـ ـ ــيس التفكي ـ ـ ــر الرياض ـ ـ ــي  ،وم ـ ـ ــدَّ اس ـ ـ ــتعداد التلمي ـ ـ ــذ لدراس ـ ـ ــة الرياض ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي
المسـتقب

( )Hojmacki, 1992, 40واـد أخـذت الدراسـة الحاليـة بأسـلوب اسـتخدام االختبـارات

المقننة لقياس تفكير التالميذ .

ومـن خـالل مــا ُعـ ورض فيمـا ســبق تـم األخــذ فـي االعتبـار بعــض صـور التفكيـر التاليــة فـي الدراســة

الحالية :

 االستقرا  :أي الوصول إلى نتيجة معينة من خالل بعض المالحظات واألمثلة الخاصة . االستنباط  :ومعناه التوص إلى نتيجة خاصة استنادا إلى العموميات . التعبي ــر ب ــالرموز  :ويُقص ــد ب ــو اس ــتخدام الرم ــوز للتعبي ــر ع ــن أفك ــار الرياض ــيات أو معطياته ــااللفظية .

 إدراك العالاــات  :ومعنــاه القــدرة علــى اســتخالص معلوم ــات جديــدة يمكــن التنبــؤ بهــا م ــنالمعلومات المعطاة .
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 البرى ــان الرياض ــي  :ويُقصـ ــد ب ــو سلس ــلة مـ ــن العب ــارات لبيـ ــان ص ــحة نتيج ــة مـ ــا ع ــن يريـ ــقاالستدالل والمنطق استنادا إلى نظرية ثبت صحتها .

 – 5ترجمة التمارين اللفظية : Translation Word Problems
تعنى الترجمة بصفة عامة التعبير عن األفكـار المتضـمنة بمواـف مـا إلـى أسـلوب مكـاف ومـوازي

ل سلوب األول  ،أي التغيير من شك لغوي إلى شك رمزي والعكس دون أن يتأثر المعنى .

وترجم ـ ــة التم ـ ــارين الرياض ـ ــية تعن ـ ــي التعبي ـ ــر ع ـ ــن األفك ـ ــار المتض ـ ــمنة بص ـ ــورة م ـ ــا م ـ ــن الص ـ ــور

التالية (عبد العظيم زىران ،زين العابدين شحاتة: )765-733 ،3;;0 ،
 الوصف اللفظي .
 المعادالت والصيغ .
 الجداول .
 األشكال أو الرسوم البيانية .

واـد صـنف جـانيفر  (Janevier, 1980, 238) Janevierمهـارات الترجمـة فـي الرياضـيات
على النحو التالي :
**مهارة الترجمة من صور لفظية إلى صيغ ومعادالت رمزية والعكس .
** مهارة الترجمة من صور لفظية إلى جداول والعكس .
** مهارة الترجمة من صور لفظية إلى رسم بياني والعكس .
** مهارة الترجمة من أشكال ورسوم بيانية إلى جداول والعكس .
** مهارة الترجمة من صور لفظية إلى أشكال والعكس .
وفي الدراسة الحالية تم التركيز على ترجمة األلفاظ المتضـمنة بـأي تمـرين فـي رياضـيات الصـف
الثالث من مرحلة التعليم االبتدائي إلى صيغ وعالاات رمزية تيسر ح التمرين  ،أي الترجمة من الصـورة
اللفظية إلى الصورة الرمزية  ،بغض النظر عن إيجاد الح النهائي لذلر التمرين .
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 – 6االحتفاظ : Retention
مــن األىــداف مأمولــة التحقيــق فــي العمليــة التعليميــة احتفــاظ المــتعلم بمحتــوَّ الــتعلم لفتـرات
يويلة نسبيا  ،وإذا حدث ىذا ف ن ذلر ينم عن فعالية االستراتيجية التدريسـية المسـتخدمة فـي المواـف
التعليمي .
ويعنــي االحتفــاظ بــالتعلم نــاتج مــا يتبقــى فــي الــذاكرة مــن التعلــيم  ،ويُقــاس بالدرجــة التــي يحصـ

عليها المتعلم في المادة عند تطبيق االختبار عليو مرة ثانية بعد فترة زمنية معقولة  ،والذي تم تطبيقو بعد
االنتها من دراسة المنهج مباشرة (أحمد حسين اللقاني ،علي الجم . );-: ،3;;8 ،

وفي الدراسة الحالية محاولة لتحقيق ىذا الهدف من خالل االستراتيجية المقترحة والتي تتضمن

المس ــتخدم ف ــي ت ــدريس
أس ــاليب التا ــجي والدافعي ــة والتفاعلي ــة والتا ــويق خ ــالل الموا ــف التعليم ــي ُ

رياضيات الصف الثالث من المرحلة االبتدائية .

ثانيا  :الجانب ا جرائي للدراسة :
انتهج ــت الدراس ــة الحالي ــة المراحـ ـ ا جرائي ــة التالي ــة لإلجاب ــة ع ــن أس ــفلتها وتحقي ــق أى ــدافها

والتحقق من فروضها :

 – 3إعداد أدوات الدراسة :
تضــمنت الدراســة الحاليــة عــدة أدوات رئيســة  :االختبــار التحصــيلي فــي مقــرر رياضــيات الصــف
الثال ــث االبت ــدائي  ،واختب ــارات ف ــي التفكي ــر الرياض ــي  ،واختب ــار ف ــي ترجم ــة التم ــارين اللفظي ــة  ،ومق ــرر

الرياضــيات أُعيــد صــياغتو فــي بمــا يتناســب ويبيعــة االســتراتيجية المقترحــة ( اســتراتيجية التعلــيم والــتعلم
الناا ) .

أ – مقرر الرياضيات في ضو االستراتيجية المقترحة :
لقد تم إعادة صياغة مقرر رياضيات الصف الثالث مـن مرحلـة التعلـيم االبتـدائي وفقـا جـرا ات

االستراتيجية المقترحة بحيث احتوَّ ك درس على :
 عنوان الدرس .
 أىداف الدرس في صورتها السلوكية .
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 أدوار المعلم  ،والتي من أىمها :
** التمهيد للدرس .

** تاجي التالميذ على التفكير في الحلول .

** معاونة التالميذ على تفسير النتائج .

** توجيو التالميذ إلى إعادة ح التمارين الصعبة .
** إرشاد التالميذ إلى ترميز أفكارىم .

 مهام المتعلم :

من حيث التفاع – والمااركة ا يجابية في المواف التعليمـي – وتنفيـذ توجيهـات المعلـم

بداة .
 التقويم البنائي :
م مراعاة عدم االنتقال إلـى الـدرس التـالي  ،إال بعـد التأكـد مـن إتقـان التالميـذ لمتضـمنات

الدرس الحالي .

وبعد الوصول إلى الصورة العامة للمقرر المقترح في ضو األسس سابقة الذكر  ،تم توزيعو على
بعض أساتذة المناىج ويرائق التدريس وبعـض مـوجهي ومعلمـي رياضـيات المرحلـة االبتدائيـة لإلفـادة مـن
و
توجيهاتهم وترا ىم حول المقرر بصورتو الجديـدة  ،واـد كانـت ىنـاك تعـديالت متعـددة وخاصـة مـن ابـ ت
أساتذة المناىج ويرائق التدريس .
ومـن خــالل المناااــة والحــوار المســتمر مـ مجموعــة المحكمــين  ،والتبــدي والتغييــر ســوا فــي
عناصــر االســتراتيجية  ،أو مواا ـ المفــاىيم المتضــمنة بك ـ درس  ،تــم الحصــول علــى الصــورة النهائيــة
للمقرر في ضو عناصر االستراتيجية المقترحة  ،والتي أُيلوق عليها استراتيجية التعليم والتعلم الناا (*).

ب – االختبار التحصيلي :
تم إعداد االختبار التحصيلي بغرض ايـاس تحصـي التالميـذ فـي الرياضـيات  ،واـد مـرت مرحلـة

إعداد االختبار بالخطوات التالية :
 -الهدف من االختبار :

)*( أنظز يهحق ( ) 7
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المعــد ايــاس تحصــي تالميــذ الصــف الثالــث مــن مرحلــة التعلــيم
اســتهدف االختبــار التحصــيلي ُ

االبتدائي لما ورد برياضيات ىذا الصف .
 -مفردات االختبار :

تكــون االختبــار التحص ــيلي المعــد مــن (  ) 55مف ــردة بعضــها مــن ن ــوع االختيــار مــن متع ــدد ،

روعــي أن تا ــتم مفــردات االختبــار محت ــوَّ
والــبعض اآلخــر يتطل ــب ا كمــال بعبــارات اص ــيرة  ،واــد ُ

الرياضيات كك .

 -الصورة المبدئية لالختبار :

تــم عــرض مفــردات االختبــار بأنواعهــا المختلفــة بعــد صــياغتها فــي صــورة مبدئيــة علــي مجموعــة
محكم ــين متخصص ــين ف ــي المن ــاىج ويرائ ــق الت ــدريس  ،وبع ــض م ــوجهي ومعلم ــي رياض ــيات المرحل ــة
االبتدائية بهدف التأكد مـن السـالمة العلميـة لتلـر المفـردات  ،وصـالحيتها لقيـاس مسـتوَّ التالميـذ مـن

جانــب  ،ومــن جانــب تخــر كــنما مــن أنمــاط صــدق االختبــار ( صــدق المحكمــين ) وتــم تعــدي بعــض

مفردات االختبار في ضو توجيهاتهم .
 -التجربة االستطالعية :

تم تطبيق االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية مـن التالميـذ ابـ البـد فـي التجربـة األساسـية ؛ وذلـر

لحساب معام ثباتو  ،ومعامالت سهولة المفردات  ،ومعامالت تمييزىا .
 -تقنين االختبار التحصيلي :

مرت عملية تقنين االختبار التحصيلي بمجموعة الخطوات التالية :

( )3صدق االختبار :
تم استخدام صدق المحكمين في ىذا الصدد  ،حيث وافقت مجموعة المحكمين علـى صـدق

االختبار بعد تعدي بعض مفرداتو  ،ومن ثم يمكن القول بأن االختبار يتسم بالصدق .
( )4حساب معامالت تمييز مفردات االختبار :

تــم حســاب مع ــامالت تمييــز مف ــردات االختبــار الحــالي  ،وا ــد تراوحــت ى ــذه المعــامالت ب ــين

( ) 3.3 ، 0.6لذلر ف ن االختبار يتسم بدرجة معقولة من التمييز .
( )5حساب معامالت سهولة مفردات االختبار :
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أيضــا تــم حســاب معــامالت ســهولة مفــردات االختب ـار  ،حيــث تراوحــت تلــر المعــامالت بــين
( ، ) 0.8 ، 0.7وتوضح ىذه النتيجة توازن مفردات االختبار من حيث السهولة أو الصعوبة.
( )6حساب معام ثبات االختبار :
المستخدم فـي الدراسـة الحاليـة بطريقـة كـودر ريتااردسـون Kuder
تم حساب ثبات االختبار ُ

 ، Richardsonووجد أن معام الثبات ( )0.;5ويُعد ذلر المعام مقبـوال فـي ضـو يبيعـة الدراسـة
وأىدافها .

ومــن ثــم فقــد تــم الحصــول علــى اختبــار تحصــيلي فــي رياضــيات الصــف الثالــث االبتــدائي يتســم

بالثبات والصدق في صورتو النهائية  ،وعلى ىذا األساس تم تطبيقو (*).

جـ – اختبارات التفكير الرياضي :
لقد تم إعداد مجموعة اختبارات التفكير الرياضي يبقا للخطوات التالية :
** الهــدف مــن االختبــارات  :اســتهدفت اختبــارات التفكيــر الرياضــي ايــاس اــدرة تلميــذ الصــف

الثالث االبتدائي علـى التفكيـر الرياضـي ككـ مـن خـالل مجموعـة االختبـارات المتنوعـة كـ علـى حـدة ،
والمعدة لهذا الغرض .
ُ
** إع ــداد مف ــردات االختب ــار  :م ــن خ ــالل االي ــالع عل ــى بع ــض االختب ــارات الت ــي وردت ف ــي
الدراسات السابقة  ،والقرا ات في مجال أدبيات الدراسة  ،والمراج المتخصصة فـي ىـذا الصـدد  ،تـم
إعداد وصياغة مفردات االختبـارات المتنوعـة للتفكيـر الرياضـي وكانـت مجموعـة االختبـارات علـى النحـو

التالي :

(  ) 3اختبار في االستقرا  ،واحتوَّ على ثمان مفردات .
(  ) 4اختبار في االستنتاج  ،واحتوَّ على ثمان مفردات .
(  ) 5اختبار في التعبير بالرموز  ،واحتوَّ على ثمان مفردات .
(  ) 6اختبار في إدراك العالاات  ،واحتوَّ على ثمان مفردات .
(  ) 7اختبار في البرىان الرياضي  ،واحتوَّ على ثمان مفردات .
)*( أنظز يهحق ( . ) 2
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ت االختبارات على مجموعة محكمين متخصصين في مجال المنـاىج ويـرق التـدريس
** ُع ورض ت

وعلم النفس للحكم على مناسبة المفردات ومال متها ألنواع التفكيـر الرياضـي التـي تمثلهـا  ،وتـم تعـدي

بعض ىذه المفردات  ،ومن ثم أار المحكمين بعد التعدي صالحية االختبارات للتطبيق .

** تم االعتماد على صدق المحكمين لتلر االختبارات بعد تحكيمها  ،وا اـرار بـأن مفرداتهـا

تقيس أنواع التفكير الرياضي المتنوعة والتي تمثلها ىذه االختبارات .

** أما معامالت ثبات االختبارات ك على حدة  ،ومعام ثبات االختبار كك تم حسابو من
خالل تطبيق االختبارات على العينة االستطالعية  ،وباستخدام معادلة ألفا ُو وجد أن ثبات االختبارات
تراوحت بين ( ; ) 0.:4 & 0.9وىي مبينة بالجدول التالي :
جدول ( ) 4

معامالت ثبات اختبارات التفكير الرياضي
مسلس

االختبار

معام الثبات

3

االستقرا

0.:4

4

االستنتاج

0.:0

5

التعبير بالرموز

;0.9

6

إدراك العالاات

0.:3

7

البرىان الرياضي

0.:0

االختبار كك

0.:3

وتُعد ىذه المعـامالت مقبولـة فـي ضـو يبيعـة الدراسـة وأىـدافها  .وبـذلر أمكـن االيمفنـان إلـى

ثبــات وصــدق اختبــارات التفكيــر الرياضــي كـ علــى حــدة  ،وثبــات وصــدق االختبــار ككـ  .وبالتــالي تــم

المعدة للتطبيق (*) .
الحصول عليها في صورتها النهائية ُ

د – اختبار ترجمة التمارين اللفظية :
تم إعداد اختبار في ترجمة التمارين اللفظيـة اسـتهدف ايـاس مسـتوَّ تالميـذ الصـف الثالـث مـن

مرحلة التعليم االبتدائي في تلر الترجمة .مرورا بالخطوات التالية :
 مفردات االختبار :)*( أنظز يهحق ( . ) 3
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تكــون اختبــار الترجمــة المعــد مــن (  ) 30مفــردات لترجمــة المنطــوق اللفظــي للتمـرين إلــى صــيغ
وعالاات رمزية  ،بحيث اشتملت مفردات االختبار محتوَّ المقرر كلو بقدر ا مكان .
 الصورة المبدئية لالختبار :تم وض مفردات االختبار بعد صياغتها في صورة مبدئية وتم عرضها علـي مجموعـة المحكمـين

سابقي الذكر بهدف التأكد من السالمة العلمية لتلر المفردات وصالحيتها لقياس مسـتوَّ التالميـذ مـن
جانــب  ،ومــن جانــب تخــر كــنما مــن أنمــاط صــدق االختبــار ( صــدق المحكمــين ) وتــم تعــدي بعــض
مفردات االختبار في ضو توجيهاتهم .
 التجربة االستطالعية :تــم تطبيــق االختبــار علــى العينــة االســتطالعية ذاتهــا اب ـ البــد فــي التجربــة األساســية  ،وذلــر

لحساب معام ثباتو  ،ومعامالت سهولة المفردات  ،ومعامالت تمييزىا .
 -تقنين اختبار الترجمة للتمارين اللفظية :

مرت عملية تقنين االختبار بمجموعة الخطوات التالية :
( )3صدق االختبار :
تم استخدام صدق المحكمين في ىذا الصدد  ،حيث وافقت مجموعة المحكمين علـى صـدق

االختبار بعد تعدي بعض مفرداتو  ،ومن ثم يمكن القول بأن االختبار يتسم بالصدق .
( )4حساب معامالت تمييز مفردات االختبار :

تــم حســاب مع ــامالت تمييــز مف ــردات االختبــار الحــالي  ،وا ــد تراوحــت ى ــذه المعــامالت ب ــين
( ) 0.; ، 0.8لذلر ف ن االختبار يتسم بدرجة معقولة من التمييز .

( )5حساب معامالت سهولة مفردات االختبار :

أيضــا تــم حســاب معــامالت ســهولة مفــردات االختبــار  ،حيــث تراوحــت تلــر المعــامالت بــين

المعد بقدر ا مكان من حيث السهولة
( ، ) 0.9 ، 0.6وتوضح ىذه النتيجة توازن مفردات االختبار ُ

أو الصعوبة .

( )6حساب معام ثبات االختبار :
المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة بطريقــة كــودر ريتااردســون
تــم حســاب معام ـ ثبــات االختبــار ُ

 ، Koder Richardsonووجد أن معام الثبات ( )0.:8ويُعد ذلر المعام مقبوال في ضو يبيعة
الدراسة وأىدافها .
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ومــن ثــم فقــد تــم الحصــول علــى اختبــار فــي ترجمــة التمــارين اللفظيــة المتضــمنة بمقــرر رياضــيات

الصف الثالث االبتدائي يتسم بالثبات والصدق في صورتو النهائية  ،وعلى ىذا األساس تم تطبيقو (*).

 – 4التجريب :
استخدمت الدراسة الحاليـة التصـميم التجريبـي القـائم علـى نظـام المجمـوعتين إحـداىما تجريبيـة

بلغ عددىا (  ) 64تلميذا وتلميذة درسـت مقـرر الرياضـيات باسـتخدام االسـتراتيجية المقترحـة  ،والثانيـة
ضــابطة بلــغ عــددىا (  ) 64تلميــذا وتلميــذة أيضــا درســت المقــرر باســتخدام الطريقــة المعتــادة  .وتجــدر

ا شــارة إل ــى أن المجم ــوعتين ت ــم اختيارىم ــا م ــن مدرســتين متباع ــدتين حت ــى ال ي ــؤثر تالمي ــذ المجموع ــة
التجريبيــة علــى نتــائج التحصــي  ،أو التفكيــر  ،أو الترجمــة للمجموعــة الضــابطة حــين التقــائهم وتحــاورىم

عند كونهم من مدرسة واحدة .

وتــم التحقــق مــن تجــانس المجمــوعتين فــي التحصــي الرياضــي  ،والعمــر الزمنــي  ،والمســتوَّ
االاتصادي واالجتماعي  ،والتفكير الرياضي .
فمن حيث العمر الزمني فقد تم اختيار مجموعتي الدراسة من تالميـذ وتلميـذات الصـف الثالـث
من المرحلة االبتدائية وتراوحت أعمارىم بين  ; – :سنوات  .مما يؤدي إلـى تجـانس المجمـوعتين فـي

العمــر الزمنــي  .وينتمــون جمــيعهم إلــى مدينــة واحــدة  ،ومنطقــة اجتماعيــة واحــدة  ،ممــا ياــير إلــى تقــارب
المستوَّ االاتصادي واالجتماعي .
ومن حيث تجانس المجموعتين في التحصي الرياضي فقد تمت معالجة نتائجهمـا إحصـائيا فـي

الفص ـ الدراســي األول مــن العــام الســابق لتجربــة الدراســة اب ـ البــد فــي التجربــة  ،وكانــت نتــائج تلــر
المعالجة موضحة بالجدول التالي :

)*( أنظز يهحق ( . ) 4
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جدول ( ) 5
معالجة النتائج السابقة لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في الرياضيات
المجموعة

عـدد

المتوسا

التباين

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

3;.58

:.:4

الضابطة

64

3;.43

9.00

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

0.44

4.04

)

ع ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـود دالل ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند ()0.07

درجـة االختبــار  47درجـ ـ ــة
يوضح الجدول السابق  ،ولكون ايمة

ت

المحسوبة ( )0.44أا من ايمة

ت

الجدولية ( ، )4.04عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين حتى عند

مستوَّ (  ، ) 0.07نظرا لتقارب درجاتهم  ،وتقارب المتوسطين الحسابيين لتلر الدرجات  ،ويدل
ذلر على تجانس المجموعتين في التحصي الدراسي لمقرر الرياضيات .
أما من حيث التحقق مـن تجـانس أو عـدم تجـانس المجمـوعتين فـي مسـتوَّ التفكيـر الرياضـي ،
لمعــد فــي الدراســة الحاليــة علــى تالميــذ مجمــوعتي الدراســة
فقــد تــم تطبيــق اختبــار التفكيــر الرياضــي ا ُ
التجريبية والضابطة اب البد في التجربة  ،وكانت نتائج التطبيق موضحة بالجدول التالي :

)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...5
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جدول ( ) 6
نتائج تطبيق اختبارات التفكير الرياضي على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ابليا
م

االختبار

المتوسا

عدد التالميذ

الحسابي

التباين

الداللة

ايمة ت

تج ـ ـ ـ ــري ضابطة تج ـ ـ ـ ــري ضابطة تج ـ ـ ـ ــري ضابطة محسو
بة
بية
بية
بية

ا حصائية
(*)

اجلدولية

 3االستقرا

64

64

0.39 3.;6 3.3; 4.98 4.:0

4.04

 4االستنتاج

64

64

3.70 4.03 3.04 5.40 4.98

4.04

 5التعبير بالرموز 64

64

3.64 3.;5 3.93 5.36 5.80

4.04

64

64

3.07 4.49 4.7: 4.8; 5.07

4.04

 6إدراك
العالاات

 7البرى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 64

64

64

64

الرياضي

االختبار كك

0.4: 4.05 4.5: 4.36 4.46
36.67

الدرجة الكلية لك اختبار

 :درجات

الدرجة الكلية لالختبار كك

 60درجة

35.;5

33.:3

:.90

;0.9

4.04

4.04

ع ـ ــدم وج ـ ــود

دالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوَّ
 0.07ألي

اختبـ ـ ــار مـ ـ ــن

اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
التفكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الرياضي  ،أو

لالختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

كك .

يوض ــح الج ــدول الس ــابق ع ــدم وج ــود ف ــرق ذو دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطي درج ــات تالمي ــذ

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات التفكير الرياضي ك على حدة أو فـي االختبـار ككـ عنـد
مستوَّ (  . ) 0.07ويدل ذلر على تجانس مجموعتي الدراسـة فـي التفكيـر الرياضـي  .ويُالحـظ أيضـا

من ذلر الجدول تدني مستوَّ التفكير الرياضي لكلتا المجمـوعتين  ،حيـث لـم يـزد المتوسـا الحسـابي

لدرجاتهم في أي اختبار عن (  ) 5.8من المجموع الكلي وادره ثمانية درجات  ،أيضـا بلـغ المتوسـطين
الحسابيين للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي كك ( 35.;5 ( ، ) 36.67

) على الترتيـب مـن الدرجـة الكليـة لالختبـار واـدرىا (  ) 60درجـة  .ممـا يؤكـد ضـعف التالميـذ فـي ىـذه

القدرة العقلية المتطلبة  ،واد كان ذلر أحد مبررات القيام بالدراسة الحالية .
وبعــد التأكــد مــن تجــانس المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي المتغي ـرات ســابقة الــذكر  ،تــم
تــدريس مقــرر رياضــيات الصــف الثالــث االبتــدائي باســتخدام االســتراتيجية المقترحــة ( اســتراتيجية التعلــيم
)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...5
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والتعلم الناا ) للمجموعة التجريبية  ،بينما درسـت المجموعـة الضـابطة ذات المقـرر بالطريقـة المعتـادة
 .وبعد االنتها مـن فتـرة التـدريس لكلتـا المجمـوعتين والتـي بلغـت فصـال دراسـيا كـامال تـم تطبيـق أدوات
الدراســة علــى المجمــوعتين  ،ثــم بعــد فاص ـ زمنــي اــدره (  ) 37يومــا مــن التطبيــق البعــدي تــم تطبيــق

وسمي بالتطبيق المؤج  ،وتم رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا .
االختبار التحصيلي على المجموعتين ُ

 – 5معالجة النتائج وتفسيرىا :
أوال  :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسفلة الدراسة الحالية والـذي مـؤداه { مـا أثـر االسـتراتيجية

المقترحـة علــى التحصــي فـي رياضــيات الصــف الثالـث االبتــدائي ؟ } .والتحقــق مـن صــحة الفــرض األول
مــن فروضــها والــذي مــؤداه { يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات مجمــوعتي الدراســة

التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصــيلي عنــد مســتوَّ ( )0.03لصــالح المجموعــة
التجريبيــة  }.تــم إج ـرا المعالجــة ا حصــائية لالختبــار التحصــيلي بغــرض المقارنــة بــين درجــات تالميــذ
لتعرف أثر االستراتيجية المقترحـة علـى تنميـة التحصـي فـي
المجموعتين بعد االنتها من مرحلة التدريس ُّ

الرياضيات مقارنة باألسلوب المعتاد في التدريس  .وكانت نتائج تلر المعالجة موضحة بالجدول التالي:
جدول ( ) 7

داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
المجموعة

التباين

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

50.09

3.:9

الضابطة

64

45.53

7.::

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

37.68

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

درجـة االختبــار  55درجـ ـ ــة
يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ

المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوَّ (
 ، ) 0.03ىذا الفرق لصالح تالميذ المجموعة التجريبية  .وفي ضو نتائج الدراسات السابقة المتعلقة
بتنمية التحصي الرياضي نتيجة الستخدام استراتيجيات مقترحة غير تقليدية في تدريس الرياضيات
)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...7

39

كدراسة محمد راضي اندي ( ، )4000ودراسة محمد أحمد الكرش ( ، )4000ودراسة روس Ross

( ، )2002ودراسة بورتال  ، )2001( Portalودراسة بليسكر  ، (2001) Blieskerودراسة باجكوس
 ، (2001) Pajkosودراسة نيفن  ، (2000) Nevinودراسة بانيتز  ، (2000) Panitzودراسة

ترافيرز  ، (2000) Traversف نو يمكن ابول صحة الفرض األول من فروض الدراسة الحالية  .وعليو

يمكن القول بأن االستراتيجية المقترحة  ،والتي احتوت على األساليب غير النمطية في تدريس
الرياضيات  ،وما تضمنتو من وسائ التفاع والمااركة ا يجابية من اوب ت التلميذ  ،وتنمية الداف
للتدريس والتاجي على التفكير في معلومات الرياضيات وأفكارىا من اوب ت المعلم أدت إلى تنمية

التحصي في مقرر الرياضيات الذي يدرسو التلميذ .

ثانيا  :لإلجابة عن السؤال الثالث من أسفلة الدراسة الحالية والذي نم على

ما أثر

االستراتيجية المقترحة على تنمية التفكير الرياضي لدي تالميذ الصف الثالث االبتدائي ؟  ، .والتحقق
من صحة الفروض من الثاني إلى الساب من فروضها والتي نصها يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار األول من مجموعة

اختبارات التفكير الرياضي ( االستقرا ) عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية ، .
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لالختبار الثاني من مجموعة اختبارات التفكير الرياضي ( االستنباط ) عند مستوَّ ()0.03
لصالح المجموعة التجريبية .

،

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي

الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار الثالث من مجموعة اختبارات التفكير الرياضي
( التعبير بالرموز ) عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية ، .

يوجد فرق ذو داللة

إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار الراب

من مجموعة اختبارات التفكير الرياضي ( إدراك العالاات ) عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة
التجريبية .

،

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية

والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار الخامس من مجموعة اختبارات التفكير الرياضي ( البرىان
الرياضي ) عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية  ، .يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي

كك عند مستوَّ ( )0.03لصالح المجموعة التجريبية  . .تم إجرا المعالجة ا حصائية الختبارات
التفكير الرياضي ك على حدة  ،واختبار التفكير الرياضي كك بهدف المقارنة بين درجات تالميذ

لتعرف أثر االستراتيجية المقترحة في تنمية
المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق تجربة الدراسة ُّ
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التفكير الرياضي  ،مقارنة باألسلوب التقليدي المتب في تدريس الرياضيات  ،وكانت نتائج تلر
المعالجة موضحة بالجداول التالية :

جدول ( ) 8

داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستقرا
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

7.60

0.56

الضابطة

64

;5.3

;0.:

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

34.5:

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية

عند مستوَّ ()0.03

 :درجـ ـ ـ ــات

يبيِّن ىذا الجدول وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة
التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستقرا عند مستوَّ (
 ، ) 0.03وىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  ،ومن ثم أمكن ابول صحة الفرض الثاني من
فروض الدراسة الحالية ويمكن إرجاع ذلر إلى نوعية األساليب التعليمية والتعلُّمية المستحدثة
والمستخدمة في االستراتيجية المقترحة لتدريس الرياضيات مجال الدراسة الحالية  ،با ضافة إلى أن
المفردات المتضمنة بهذا االختبار تم وضعها في ضو رياضيات مرحلة التعليم االبتدائي  ،وعلى وجو

الخصوص رياضيات الصف الثالث من تلر المرحلة .

أما نتيجة المعالجة ا حصائية المنبثقة من تطبيق االختبار الثاني من اختبارات التفكير الرياضي
(االستنتاج )  ،والتي من خاللها تم الواوف على مدَّ تحقق الفرض الثالث من فروض ىذه الدراسة

موضحة بالجدول التالي :

)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...7
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جدول ( ) 9
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار االستنتاج
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

7.95

;0.6

الضابطة

64

;4.4

0.;7

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

38.84

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 :درجـ ـ ـ ــات

ياير الجدول السابق إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار االستنتاج بعد تطبيقو بعديا عند مستوَّ (  ) 0.03ىذا الفرق
لصالح المجموعة التجريبية  ،وبذلر تم ابول صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة الحالية  .واد

يرج السبب في وجود الفرق الجوىري إلى استخدام االستراتيجية المقترحة وما تضمنتو من أناطة
تعليمية تعلُّمية ال نمطية في تجربة الدراسة الحالية  ،ومن ثم يمكن القول بأن االستراتيجية المقترحة لها
تأثير إيجابي على التفكير االستنتاجي .

بينما نتيجة المعالجة ا حصائية لالختبار الثالث من اختبارات التفكير الرياضي ( التعبير

بالرموز ) بعد تطبيقو عقب االنتها من تجربة الدراسة على ك من المجموعتين التجريبية والضابطة

بغرض التحقق من صحة أو عدم صحة الفرض الراب من فروض الدراسة الحالية مبينة بالجدول التالي :
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جدول ( ) :
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التعبير بالرموز
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

7.86

0.7:

الضابطة

64

4.:3

;;0.

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

34.77

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 :درجـ ـ ـ ــات

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ

المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوَّ (  ) 0.03نظرا ألن ايمة ت المحسوبة ( ) 34.77
أكبر من ايمة ت الجدولية (  ) 4.90عند ىذا المستوَّ  ،وىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية
 .وبالتالي ف ن االستراتيجية المقترحة وما تضمنتو من أساليب لتاجي التالميذ على إبدا أفكارىم

باستخدام الرموز اد أدت إلى التأثير ا يجابي على تفكيرىم المتضمن التعبير بالرموز  .وبذلر تم
التحقق من صحة الفرض الراب من فروض الدراسة الحالية .
وفي االتجاه نفسو  ،ف ن نتيجة معالجة االختبار الراب من اختبارات التفكير الرياضي ( إدراك
العالاات ) إحصائيا بعد تطبيقو بعديا على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة بهدف التحقق من
صحة أو عدم صحة الفرض الخامس من فروض الدراسة الحالية  ،مبينة بالجدول التالي :
جدول ( ; )

عـدد

المجموعة

داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار إدراك العالاات
الداللة ا حصائية
ايمة ت
التباين
المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

7.86

0.65

الضابطة

64

4.:5

3.34

درجـة االختبــار

(*

المحسوبة

الجدولية

37.73

4.90

 :درجـ ـ ـ ــات
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يبيِّن الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

والضابطة عند تطبيق اختبار إدراك العالاات فور االنتها من تجربة الدراسة الحالية عند
مستوَّ (  ) 0.03ىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  ،ومن ثم أمكن التسليم بصحة الفرض

الخامس من فروض الدراسة الحالية  ،واد يُعزَّ ذلر إلى مستحدثات األساليب غير التقليدية
المتضمنة باالستراتيجية المقترحة .
ُ
أيضا تم معالجة نتائج االختبار الخامس من اختبارات التفكير الرياضي ( البرىان الرياضي )
إحصائيا  ،والتي من خاللها تم الواوف على مدَّ صحة أو عدم صحة الفرض السادس من فروض
الدراسة الحالية  ،وكانت نتيجة تلر المعالجة موضحة بالجدول التالي :
جدول ( ) 30

داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار البرىان الرياضي .
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

6.60

0.56

الضابطة

64

4.93

3.45

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

;.68

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 :درجـ ـ ـ ــات

يتضح من الجدول السابق أيضا وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار البرىان الرياضي بعد تطبيقو بعديا عند مستوَّ
(  ، ) 0.03وىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  ،وبذلر تم ابول صحة الفرض السادس من

فروض الدراسة الحالية  ،أي أن االستراتيجية المقترحة لها تأثير إيجابي على البرىان المنطقي لدَّ

تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين تم استخدامهم في تجربة الدراسة .

وبالرغم من وجود الفروق الجوىرية التي نتجت من معالجة نتائج أنواع اختبارات التفكير
الرياضي  ،إال أنو تم إجرا معالجة إحصائية الختبار التفكير الرياضي كك للتحقق من صحة الفرض

الساب من فروض ىذه الدراسة  .ونتيجة تلر المعالجة موضحة بالجدول التالي :
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جدول ( ) 33
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي كك
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

48.:

5.39

الضابطة

64

36.4

35.:0

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

3:.74

4.90

)

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 60درجـ ـ ـ ــة

ياير الجدول السابق إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات تالميذ مجموعتي الدراسة

التجريبية والضابطة عند مستوَّ (  ) 0.03ىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  ،وفي ضو نتائج
الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام استراتيجيات مقترحة غير تقليدية  ،وأثرىا ا يجابي على التفكير
الرياضي مث دراسة عادل إبراىيم الباز  ،وحمزة عبدالحكيم الرياشي ( ، )4000ودراسة صالح عبد

الحفيظ محمد  ،وعايده سيدىم اسكندر (;;; ، )3ودراسة واكفيلد ، )2001( Wakefield
ودراسة ميجنن  . (1995) Megninبا ضافة إلى دراسة صالح عبد الحفيظ محمد (;;; )3والتي
اىتمت بتنمية التفكير الهندسي كنوع تخر من أنواع التفكير الرياضي  ،يمكن ابول صحة الفرض الساب

من فروض الدراسة الحالية  ،بذلر يمكن القول بأن االستراتيجية المقترحة وما تضمنتو من أساليب

وأناطة غير تقليدية في تدريس الرياضيات  ،والتي أدت إلى أن يصبح المتعلم إيجابيا متفاعال خالل
المواف التعليمي كان لها تثار إيجابية على التفكير الرياضي لدَّ التالميذ عند تعلمهم
للرياضيات .
ويوضح الجدول أيضا أن المتوسا الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية ()48.:0
من المجموع الكلي للدرجات وادره (  ) 60درجة اد يكون غير ُمرضي  ،واد يرج ذلر إلى اصر
فترة ممارسة تالميذ تجربة الدراسة الحالية ل ساليب واألناطة المستخدمة في االستراتيجية المقترحة (
فص دراسي واحد )  ،واد يرتف ىذا المتوسا عند االستمرار في استخدام االستراتيجية لسنوات
متعددة .

)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...7
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ثالثا  :لإلجابة عن السؤال الراب من أسفلة الدراسة الحالية والذي نصو ما أثر االستراتيجية
المقترحة على ترجمة التمارين اللفظية المحتواة برياضيات الصف الثالث االبتدائي ؟  .والتحقق من

صحة الفرض الثامن من فروضها والذي نم على يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ترجمة التمارين اللفظية عند مستوَّ

( )0.03لصالح المجموعة التجريبية  ، .أُجريت المعالجة ا حصائية الختبار ترجمة التمارين اللفظية
بهدف مقارنة درجات تالميذ المجموعة التجريبية بدرجات أارانهم من المجموعة الضابطة بعد تطبيق
لتعرف أثر االستراتيجية المقترحة على تنمية مهارة ترجمة التمارين اللفظية مقارنة
تجربة الدراسة  ،وذلر ُّ
بالطريقة التقليدية التي يتم استخدامها في المواف التعليمي  ،والجدول التالي يوضح نتيجة ىذه

المعالجة :

جدول ( ) 34
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ترجمة التمارين اللفظية
المجموعة

عـدد

التباين

المتوسا

التالميذ

الحسابي

التجريبية

64

:.;0

0.;9

الضابطة

64

6.04

3.06

درجـة االختبــار

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

43.09

4.90

)

وجـ ــود دالل ـ ـة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 30درج ـ ـ ــات

يتضح من الجدول السابق وجود فرق جوىري بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ترجمة التمارين اللفظية عند مستوَّ (  )0.03ىذا

الفرق لصالح تالميذ المجموعة التجريبية  ،وفي ضو ما أسفرت عنو الدراسات السابقة من نتائج بينت
ٍ
بصفة خاصة من خالل استخدام
إمكانية تنمية مهارة الترجمة الرياضية عموما وترجمة التمارين اللفظية

أنماط واستراتيجيات تدريسية غير تقليدية كدراسة محمد سعد نوح ( ، )3;:8ودراسة عبد العظيم

زىران  ،وزين العابدين شحاتو ( ، )3;;0ودراسة عايده اسكندر سيدىم ( )3;;6ودراسة ىاستي
 ، )1987( Hastyودراسة شارما  ، (1987) Sharmaف نو يمكن ابول صحة الفرض الثامن من
فروض الدراسة الحالية  .وبذلر ف ن االستراتيجية المقترحة وما احتوتو من أساليب غير نمطية عند تعليم

)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...7
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وتعلم رياضيات الصف الثالث االبتدائي أثرت إيجابيا على ترجمة التالميذ للتمارين اللفظية بغض النظر
عن التوص للحلول النهائية لتلر التمارين .
رابع ــا  :لإلجاب ــة ع ــن الس ــؤال الخ ــامس م ــن أس ــفلة الدراس ــة الحالي ــة  ،وال ــذي نص ــو م ــا أث ــر
االستراتيجية المقترحة على االحتفاظ بتعلم محتوَّ رياضيات الصف الثالث االبتدائي ؟  .والتحقق من

صــحة الفرضــين التاس ـ والعاشــر مــن فــروض تلــر الدراســة والــذين مؤداىمــا { ال يوجــد فــرق ذو داللــة
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين البعـدي والمؤجـ لالختبـار التحصـيلي
عند مستوَّ ( { ، } . )0.07يوجد فرق ذو داللة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة الضـابطة
في التطبيقين البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي عند مستوَّ ( )0.03لصـالح التطبيـق البعـدي ، } .

تــم إج ـرا المعالجــة ا حصــائية لنتــائج االختبــار التحصــيلي عنــد تطبيقــو بعــد االنتهــا مــن تجربــة البحــث
مباشــرة  ،وتطبيقــو بعــد خمســة عاــرة يومــا مــن التطبيــق البعــدي ( التطبيــق المؤجـ ) بغــرض المقارنــة بــين

درجات تحصي ك من تالميذ المجموعـة التجريبيـة وتالميـذ المجموعـة الضـابطة عنـد التطبيقـين البعـدي

والمؤج ـ لالختبــار التحصــيلي مــن أج ـ تعـ ُّـرف التــأثير ا يجــابي لالســتراتيجية المقترحــة علــى االحتفــاظ
بالتعلم  .وكانت نتائج المعالجة موضحة بالجدولين التاليين :

جدول ( ) 35

داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة
التجريبية في التطبيقين البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

البعدي

64

50.9

3.:9

المؤج

64

4;.5:

9.78

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(*

المحسوبة

الجدولية

3.65

4.04
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)

ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود دالل ـ ـ ـ ــة
إحص ــائية عن ــد مس ــتوَّ
()0.07

ياــير الجــدول الســابق إلــى أن الفــرق بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي االختبــار
التحصــيلي عنــد تطبيقــو بعــديا وعنــد تطبيقــو بعــد خمســة عاــرة يومــا مــن التطبيــق البعــدي لــيس لــو داللــة
إحصائية عند مستوَّ ( . )0.07ومن ثم ف ن ىناك احتفاظ لمحتوَّ تعلـم رياضـيات الصـف الثالـث مـن
مرحلة التعليم االبتدائي لدَّ مجموعة البحث التجريبية .

)*( جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...5
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جدول ( ) 36
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

الضابطة في التطبيقين البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي
المجموعة

عـدد

المتوسا

التالميذ

الحسابي

البعدي

64

45.53

7.::

المؤج

64

33.96

3:.30

درجـة االختبــار

التباين

الداللة ا حصائية

ايمة ت
(**)

المحسوبة

الجدولية

38.75

4.90

وجـ ــود داللـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوَّ ()0.03

 55درجـ ـ ــة

ويبيِّن الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة
الضابطة في التطبيقين البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي عند مستوَّ ( ، )0.03ىذا الفرق لصالح
التطبيق البعدي  .ومعنى ذلر عدم احتفاظ تالميذ المجموعة الضابطة لمحتوَّ الرياضيات المقررة

عليهم ؛ واد يرج ذلر إلى استخدام الطريقة التقليدية عند تعليم وتعلم الرياضيات .

ومن خالل الجدولين السابقين يتضح أن االحتفاظ بمحتوَّ الرياضيات إنما يرج إلى استخدام
االستراتيجية التدريسية المقترحة م تالميذ المجموعة التجريبية ( جدول  ، ) 35بينما الطريقة المعتادة
التي درست بها المجموعة الضابطة لم و
تؤد إلى االحتفاظ بالمحتوَّ ( جدول  . )36وفي ضو ذلر
أمكن التسليم بأن االستراتيجية المقترحة أدت إلى االحتفاظ بالتعلم  ،ومن ثم يمكن ابول صحة
الفرضين التاس والعاشر من فروض الدراسة الحالية .

ملخم نتائج الدراسة :
يمكن تلخيم نتائج تلر الدراسة فيما يلي :
** وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوَّ (  ، ) 0.03ىذا الفرق لصالح
تالميذ المجموعة التجريبية ؛ أي أن االستراتيجية المقترحة لها أثرىا في تنمية تحصي تالميذ الصف

الثالث من المرحلة االبتدائية لمقرر الرياضيات .

)**(

جى انكشف في انجذًل عه قيًة ت عنذ يسحٌٍ ( ) ...7
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** وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات
تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبارات التفكير الرياضي ك على حدة واالختبار كك

عند مستوَّ (  ، ) 0.03وىذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  .ومن ثم أمكن القول بأن
لالستراتيجية المقترحة أثارا إيجابية على تنمية التفكير الرياضي .
** وجود فرق جوىري بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي الختبار ترجمة التمارين اللفظية عند مستوَّ (  )0.03ىذا الفرق لصالح تالميذ
المجموعة التجريبية  ،ومن ذلر يتضح أثر االستراتيجية المقترحة في تنمية مهارة تالميذ الصف الثالث

من المرحلة االبتدائية في ترجمة التمارين اللفظية المتضمنة بمقرر الرياضيات .

** إن الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي عند تطبيقو

بعديا وعند تطبيقو بعد خمسة عارة يوما من التطبيق البعدي ليس لو داللة إحصائية عند مستوَّ
( ، )0.07وكذلر وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة في
التطبيقين البعدي والمؤج لالختبار التحصيلي عند مستوَّ ( ، )0.03ىذا الفرق لصالح التطبيق
البعدي  .مما يدل على أن االستراتيجية المقترحة أدت إلى احتفاظ تالميذ الصف الثالث االبتدائي
بمحتوَّ التعلم مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس .

توصيات الدراسة :
في ضو ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج يمكن التوصية بما يلي :

 – 3ينبغي البحث عن استراتيجيات مقترحة غير تقليدية لتدريس رياضيات المرحلة االبتدائية
بجمي صفوفها  ،بحيث تتضمن أساليب تنمية دافعية المتعلم خالل المواف التعليمي وتاجيعو على

تعلم الرياضيات بما يؤدي إلى زيادة تحصي التالميذ فيها بدال من االعتماد على الطريقة التقليدية .

 – 4إعادة صياغة محتوَّ رياضيات المرحلة االبتدائية بجمي صفوفها بما يتناسب وأدوار
المعلم الفاعلة  ،ومهام التالميذ الجديدة  ،بما يؤدي إلى تنمية ك من التحصي  ،والتفكير الرياضي ،

واالحتفاظ بتعلم محتوَّ الرياضيات لفترات يويلة نسبيا .

 – 5تدريب معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية على االستراتيجيات الحديثة في تدريس

الرياضيات والمتضمنة أدوار جديدة للمعلم متمثلة في تاجي التالميذ على التفكير في حلول التمارين،
ومعاونتهم على تفسير النتائج التي توصلوا إليها  ،وتوجيههم إلى إعادة ح التمارين الصعبة  ،وإرشادىم
إلى التعبير عن أفكارىم الرياضية باأللفاظ أو الصور أو الرموز لتفعي الموااف المختلفة لتعليم
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الرياضيات  ،بحيث يتم ىذا ا عداد سوا اب الخدمة من خالل مناىج كليات التربية  ،أو أثنا الخدمة
عن يريق تصميم وتنفيذ مجموعة دورات تدريبية مستمرة تحقق ىذا الهدف .
 – 6ضرورة االىتمام بتدريب التالميذ على مختلف أنواع التفكير في الرياضيات كالتفكير
االستقرائي  ،والتفكير االستنتاجي  ،والتعبير بالرموز  ،وإدراك العالاات  ،والبرىان الرياضي  ،بما يؤدي

إلى التغلب على الصعوبات التي تواجو التالميذ عند ح التمارين اللفظية  ،وتنمية مهارة ترجمتها ترجمة

صحيحة حتى يتيسر حلها .
 – 7ضرورة زيادة فترة االستخدام لالستراتيجية المقترحة في تدريس الرياضيات بد ا من

الصف األول وحتى الخامس االبتدائي للوصول إلى مستوَّ ُمرضي من التفكير الرياضي أفض من
المستوَّ الذي توصلت إليو الدراسة الحالية .

بحوث مقترحة :
من خالل النتائج التي أبدتها الدراسة الحالية ف نو يمكن القيام بالدراسات المقترحة التالية :

(  ) 3فعالية استخدام االستراتيجية المقترحة ( استراتيجية التعليم والتعلم الناا ) في تدريس
وتعرف أثرىا على التحصي  ،والتفكير
الرياضيات في صفوف تختلف عن صفوف الدراسة الحالية ُّ ،
الرياضي  ،واالحتفاظ بالتعلم .
(  ) 4تجريب تدريس رياضيات مراح عليا باستخدام االستراتيجية المقترحة ( استراتيجية
التعليم والتعلم الناا ) في مراح دنيا .
(  ) 5المقارنة بين االستراتيجية المقترحة ( استراتيجية التعليم والتعلم الناا ) واألساليب
المألوفة كأسلوب ح الماكالت  ،وأسلوب االكتااف  ،وأسلوب التعلم التعاوني في تدريس رياضيات

المرحلة االبتدائية .

(  ) 6بحث مدَّ فعالية االستراتيجية المقترحة ( استراتيجية التعليم والتعلم الناا ) في تنمية
االتجاه نحو الرياضيات .
(  ) 7بحث أثر استخدام االستراتيجية المقترحة ( استراتيجية التعليم والتعلم الناا ) في
التغلب على صعوبات تعلم التالميذ للرياضيات .
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القيمة التربوية والنظرية والتطبيقية للدراسة :
** تضمنت الدراسة الحالية إيارا نظريا في بعض مصطلحات يرائق تدريس الرياضيات ،
وحول استراتيجيات التدريس  ،والتفكير الرياضي  ،وترجمة التمارين اللفظية في الرياضيات  ،واالحتفاظ
بمحتوَّ تعلمها  ،با ضافة إلى مجموعة متنوعة من الدراسات السابقة متعلقة بتلر الموضوعات ؛ اد

تساعد الباحثين والمهتمين بتعليم وتعلم الرياضيات في فهم مدلوالتها .

** من أحد أىداف التربية المهمة في أي مجتم من المجتمعات الراي بأفراده  ،واالرتفاع

بمستوَّ تفكيرىم  ،ومعاونتهم لكي يكونوا مفكرين ومبتكرين ومخترعين في ك مجاالت الحياة  ،وىذا
لن يتأتى إال بتنمية تفكيرىم عند تدريسهم المقررات الدراسية المتنوعة ؛ لذا ف نو من أحد تربويات تلر
الدراسة تنمية التفكير لدَّ التالميذ من خالل استراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات .

** لقد كافت الدراسة الحالية عن أثر استخدام استراتيجية مقترحة متضمنة بعض األساليب
غير التقليدية في تدريس الرياضيات لتنمية التفكير الرياضي لدَّ التالميذ  ،وتنمية مهارة ترجمة
التمارين اللفظية لديهم  ،وبذلر يمكن لفت نظر المسفولين والمخططين التربويين إلى ما يمكن أن

يسهم في فاعلية العملية التعليمية ودفعها لتخريج أجيال مفكرة ومبدعة ومبتكرة واادرة على تحم
المسفولية .

** كما أن الدراسة الحالية استخدمت االستراتيجية المقترحة ليس للتدريس فقا وإنما أيضا
عادة تصميم مقرر الرياضيات في ضو األساليب غير التقليدية المتضمنة في االستراتيجية لتفعي

تعلمها  ،بحيث يمكن لمخططي المناىج من ا فادة منها في تصميم مقررات الرياضيات .

** وفي الدراسة الحالية تم تصميم مجموعة من االختبارات لقياس التحصي والتفكير الرياضي
وترجمة التمارين اللفظية يمكن االسترشاد بها من اوب ت ك من المعلمين والباحثين والمهتمين بتعليم
وتعلم الرياضيات عند القيام بعملية التقويم في ىذا المجال .
** ادمت تلر الدراسة مجموعة متنوعة من التوصيات الخاصة انبثقت من نتائجها في مجال

تربويات الرياضيات  ،با ضافة إلى مجموعة من الدراسات المستقبلية المقترح تنفيذىا في مجال تعليم
وتعلم الرياضيات من منطلق نتائج الدراسة الحالية  ،واستكماال لها .
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اائمة المراج

( *)

أوال  :المراج العربية :
(  ) 3أحمـ ـ ـ ـ ــد حسـ ـ ـ ـ ــين اللقـ ـ ـ ـ ــاني  . )3;;7( .تط ـ ـ ـ ـ ــوير مناى ـ ـ ـ ـ ــج التعلي ـ ـ ـ ـ ــم  ،القاى ـ ـ ـ ـ ــرة :
عالم الكتب .
(  ) 4أحمد حسين اللقاني  ،علـى الجمـ  . )3;;8( .معجـم المصـطلحات التربويـة المعرفـة
في المناىج ويرق التدريس  .القاىرة  :عالم الكتب .
(  ) 5أحمـد محمــد منصــور  . )3;;;( .أثــر بعــض مــداخ تــدريس الرياضــيات علــى التفكيــر
وتنميــة التفكيــر ا بــداعي لــدَّ تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة  .رســالة دكتــوراه ،كليــة التربيــة ببنهــا – جامعــة

الزاازيق .

(  ) 6حســين غريــب حســين  . )3::4( .أســاليب التفكيــر الرياضــي لــدَّ األُميــين  .القــاىرة :
التقدم للطباعة والنار .
(  ) 7حمزة عبد الحكيم الرياشي ،عادل إبراىيم الباز  ،4000( .يوليو)  .اسـتراتيجية مقترحـة
فــي الــتعلم التعــاوني حتــى الــتمكن لتنميــة ا بــداع الهندســي واخت ـزال الــق ح ـ الماــكلة الهندســية لــدَّ

تالميذ المرحلة ا عدادية  .مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد الثالث. 409-87 ،

(  ) 8خال ــد أب ــو ل ــوم ،س ــليمان أب ــو ى ــاني  . )4000( .األلع ــاب ف ــي ت ــدريس الرياض ــيات .
األردن – عمان  :دار الفكر للطباعة والنار والتوزي .
(  ) 9خليف ـ ــة عب ـ ــد الس ـ ــمي خليف ـ ــة  . )3;:7( .ت ـ ــدريس الرياض ـ ــيات ف ـ ــي مرحل ـ ــة التعل ـ ــيم
األساسي  .القاىرة  :مكتبة األنجلو المصرية .
(  ) :خليفـ ــة عبـ ــد السـ ــمي خليفـ ــة  . )3;:9( .بحـ ــوث فـ ــي تـ ــدريس الرياضـ ــيات  .جـ ـ ـ،4
القاىرة  :مكتبة ا نجلو المصرية .

)* ( جى انحٌثيق في ضٌء نظاو ) APA Manual ( American Psychological Association Manual
دنيم انجًعية األيزيكية نعهى اننفس
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( ; ) صــالح عبــد الحفــيظ محمــد ،عايــده ســيدىم اســكندر  ،3;;;( .ينــاير)  .أثــر اســتخدام
النماذج الرياضية وأسلوب ح الماكالت في تـدريس الرياضـيات علـى تنميـة مهـارات الترجمـة الرياضـية

والتفكيـ ــر الرياضـ ــي لـ ــدَّ تالميـ ــذ الصـ ــف الثـ ــاني ا عـ ــدادي  .مجلـ ــة تربويـ ــات الرياضـ ــيات ،المجلـ ــد
الثاني. 338-93 ،
(  ) 30صــالح عبــد الحفــيظ محمــد  ،3;;;( .أبري ـ ) .فعاليــة نمــوذجي جانييــو ( المعــدل )

وفان ىاي في اكتساب بعض جوانب الـتعلم وتنميـة التفكيـر الهندسـي لـدَّ تالميـذ المرحلـة ا عداديـة .
مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد الثاني. 450-359 ،
(  ) 33عــادل إبـراىيم البــاز ،حمــزة عبــد الحكــيم الرياشــي  ،4000( .يوليــو)  .برنــامج مقتــرح
فــي التقــدير التقريبــي والحســاب الــذىني لنــواتج العمليــات الحســابية وتــأثيره علــى تنميــة الحــس العــددي

والتفكير الرياضي لدَّ تالميذ المرحلة االبتدائيـة  .مجلـة تربويـات الرياضـيات ،المجلـد الثالـث-40; ،
. 488
(  ) 34عايده سيدىم اسكندر  ،3;;6( .يناير)  .تنمية ادرات التلميذات فـي حـ المسـائ
اللفظيـ ـ ــة باسـ ـ ــتخدام الرسـ ـ ــوم التوضـ ـ ــيحية  .مجلـ ـ ــة كليـ ـ ــة التربيـ ـ ــة-جامعـ ـ ــة المنصـ ـ ــورة ،العـ ـ ــدد(،)46
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