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 طالبات لدى الرياضي والتواصل والمرجأ الفوري التحصيل تنمية على التبادلي التدريس استراتيجية استخدام أثر
 االبتدائية المرحلة

The Effect of Using the Reciprocal Teaching Strategy on Developing Immediate and 

Delayed Achievement and Mathematical Communication among Primary Stage Female 

Students 
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 الملخص

 واملرجػػػ  الفػػػ ري الت صػػػي  تنميػػػة علػػػ  التثػػػاد  التػػػدري  اسػػػياتي ية اسػػػتمداـ أثػػػر تقصػػػ  هػػدؼ الث ػػػيل الػػػا  إى      
الت ػري  شثه اعتمد الث يل  يف إجراءاته عل  املنهج قد عسري. و  مبنطقةاالبتدائية املرحلة  طالثات لدى الرياض  والت اص 

اختثػػػارات قثليػػػة بعديػػػة  حيػػػيل تطثيػػ  مػػػ   طالثػػػة  43) والضػػػابطة طالثػػػة  45) القػػائم علػػػ  تصػػػميم المػػػ عت  الت ريثيػػة
هدفت االختثارات القثلية إى الت كد من تكػاف  طالثػات المػ عت  قثػ  بػدء الت ربػة ا ساسػية للث ػيل  يف حػ  هػدفت 

الت ريثية )اسياتي ية التدري  التثػاد   املسػتمدمة علػ  تنميػة املت ػريات  استمداـ املعاجلة االختثارات الثعدية إى بياف أثر
وجػ د نتػائج إى الت صػلت و بتدائ . التابعة )الت صي  الف ري واملرج  والت اص  الرياض   لدى طالثات الصف السادس اال

يػػة والضػػابطة يف التطثيقػػ    بػػ  مت سػػط  درجػػات طالثػػات المػػ عت  الت ريث0,,,) إحصػػائيا عنػػد مسػػت ى فػػروؽ دالػػة
لصػػػاا طالثػػػات الم عػػػة  )كػػػ  علػػػ  حػػػدة  الفػػػ ري واملرجػػػ  ل ختثػػػار الت صػػػيل   وكػػػتلك يف اختثػػػار الت اصػػػ  الرياضػػػ 

 الت ريثية  ويف ض ء تلك النتائج مت تقدمي بعض الت صيات واملقيحات.
  - الرياضػػػ  الت اصػػػ  - الت صػػػي  املرجػػػ  – الفػػػ ري الت صػػػي  - التثػػػاد  التػػػدري  اسػػػياتي ية الكلمـــات المفتاحيـــة 

 . االبتدائية  املرحلة
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Abstract 

The Effect of Using the Reciprocal Teaching Strategy on Developing Immediate and 

Delayed Achievement and Mathematical Communication among Primary Stage Female 

Students 

 

      The current search aimed to investigate the effect  of using the reciprocal teaching 

strategy on developing immediate and delayed achievement and mathematical 

communication among primary female students at Asir. The researcher adopted the 

quasi experimental with an experimental (N=34) and a control (N=32) group design. 

Pretesting aimed to make sure that both groups are equivalent in their entry level before 

intervention. Post-testing aimed to investigate the effect of the independent variable 

using reciprocal teaching on the independent variables (immediate and delayed 

achievement and mathematical communication. The results revealed that there are 

statistically significant differences at (0.01) level between the experimental and control 

groups’ mean scores in the administrations of the immediate and delayed achievement 

test and on each of the mathematical communication test. In the light of these results, 

some suggestions and recommendation are presented. 

 

Key words: reciprocal teaching strategy, immediate achievement, delayed achievement, 

mathematical communication, Primary Stage Female Students 
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 المقدمة والخلفية النظرية للبحث 
يشهد اإلنساف يف عاملنا املعاصر تط راً هائً  يف شىت جماالت الياة  ا مر التى انعك  عل  ما تقدمه املدرسة 

واسػػػياتي يات تػػػدري  خمتلفػػػة ملسػػػاعدة الطػػػ ب يف تلثيػػػة حاجػػػا م وطم حػػػا م  ويعػػػد هػػػتا التطػػػ ر انعكاسػػػاً مػػػن طػػػرؽ 
ل نف ار املعريف يف شىت فروع العلم والتقنية الديثة  وأصثح الكم عل  مػدى تقػدـ ا مػم ورقيهػا يػتم وفقػاً ملػا تقدمػه مػن 

 ة.ها يف املراح  الدراسية املمتلفتعليم متميز  بنائ
تعػػػد الل ػػػة أداة الت اصػػػ  الرئيسػػػة بػػػ  أطػػػراؼ العمليػػػة التعليميػػػة  والرياضػػػيات كسػػػائر العلػػػـ  ا خػػػرى  ػػػا ل تهػػػا و 

ومفردا ا اخلاصة  من خ ؿ ما تتميز بػه مػن مصػطل ات ورمػ ز ومهػارات خاصػة  والرياضػيات ليسػت جمػرد مػادة دراسػية 
وسػػيم مهػػم لتثػػادؿ ا فكػػار بدقػػة ووضػػ ح  ويعػػد تنميػػة  تسػػاعد الطػػ ب علػػ  التفكػػري وحػػ  املشػػك ت ف سػػ   وإ ػػا

بتدائيػػة  مػػن خػػ ؿ ت ايػػف مهػػارات الل ػػة مػػن الت اصػػ  الرياضػػ  أحػػد ا هػػداؼ الرئيسػػة لتػػدري  الرياضػػيات باملرحلػػة اال
استماع وحتدث وقػراءة وكتابػة ودتثيػ  رياضػ   ا مػر الػتي يسػاعد الطػ ب علػ  فهػم م ضػ عات الرياضػيات وت ايفهػا يف 

 مل اقف الياتية املمتلفة.   ا
لقػػد اهػػر االهتمػػاـ مبهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  منػػت صػػدور وثيقػػة مسػػت يات املػػنهج والتقػػ مي عػػن اللػػ  القػػ م  

 National Council of Teachers of ا مريكػػػ  ملعلمػػػ  الرياضػػػيات يف ال اليػػػات املت ػػػدة ا مريكيػػػة

Mathematics  (,1989 NCTM  *( والقػػػػراءة والت ػػػػدث   االسػػػػتماع الت اصػػػػ  الرياضػػػػ  إى أشػػػػكاؿ. وتتعػػػػدد  
حسػػػ  تصػػػنيف اللػػػ  القػػػ م  ملعلمػػػ  الرياضػػػيات  وقػػػد تضػػػمنت معػػػايري لتعلػػػيم الرياضػػػيات تعطػػػ   والتمثيػػػ   والكتابػػػة

مثيػ  للط ب فرصاً للت اص  بل ة الرياضيات  حبييل يستطيع ف ربم ل تهم الي مية بل ة الرياضػيات ورم زهػا  وإدراؾ أف الت
  . NCTM,2000,60-61والت دث والقراءة والكتابة واالستماع ج ان  مهمة يف تعلم الرياضيات واستمدامها)

ويعػػد الت اصػػ  الرياضػػ  واحػػًدا مػػن أهػػم املهػػارات الرياضػػية ا ساسػػية املطلػػ ب صػػقلها لػػدى الطػػ ب يف املراحػػ  
21العشػرين الدراسية املمتلفة دوف استثناء  كإحدى مهارات القػرف الػادي و 

st
 Century Skills (Ravitch,2009; 

NRC,2010; Saavedra & Opfer,2012  كما ت صلت نتائج العديد من الدراسات والث  ث السابقة إى وج د .
ع قة ارتثاطية م جثة ب  الت اص  الرياضػ  وحتصػي  الرياضػيات  وأنػه كلمػا دتكػن الطػ ب مػن مهػارات الت اصػ  الرياضػ  

 النػػتير؛ Lim & David,2007; Lexi & Kearney,2009; Greer,2010يف الرياضػػيات)زاد حتصػػيلهم 
 .  3,06املالك  و 

: تنمية القدرة الرياضية املتمثلة يف حػ  املشػك ت عدة ج ان  لع  من أمهها الرياض  يف الت اص  أمهية وتكمن
املمتلفة ويف خمتلف فروع العلم  معرفة مفردات ل ة  واالستدالؿ  فهم الرياضيات فهًما سليًما وت ايفها يف امل اقف الياتية

الرياضيات من رم ز وأشكاؿ وت ايفها يف ال ار بشك  مناس   ت حيد الفهم املشيؾ للرياضيات لدى الط ب  حتس  
  إعطػاء فهم الط ب للرياضيات  تنمية دافعية الط ب رم  التعلم  تثادؿ ا فكار الرياضية ب  الط ب وت ضيح املفاهيم
؛ 4,,3املعػػػػل والددي مػػػػة لرفكػػػػار الرياضػػػػية ونشػػػػرها  دتثيػػػػ  امل اقػػػػف والع قػػػػات الرياضػػػػية بصػػػػ رة متن عػػػػة وخمتلفة)بػػػػدوي 

Kimberly,2008  ؛ 3,06؛ الثقفSundayana, Herman, Dahlan & Prahmana,2017.  
 

                                                           
 يشري ما بداخ  الق س  إى: )اسم امل لف  سنة النشر  رقم الصف ة أو الصف ات يف املرج  . )*(
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 ,Stahl؛ 384  4,,3؛ بػدوي  NCTM 1989,27,)وللت اص  الرياضػ  مهػارات عػدة ديكػن حتديػدها يف ا       

Çakir, Weimar, Weusijana & Ou,2017  ؛Sumarmo, Mulyani & Hidayat,2018  ؛Cooper 

& Karsenty,2018  ؛Pantaleon, Juniati, Lukito & Mandur,2018     : 
   أوال  االســتماListening  يعػػد االسػػتماع يف فصػػ  الرياضػػيات مهًمػػا لكػػ  مػػن املعلػػم والطػػ ب  فقػػد يسػػتفيد :

الط ب من االستماع  راء ا خرين  هنػم ديتلكػ ف رؤى وإسػياتي يات للتعامػ  مػ  أنشػطة الرياضػيات الػ  تفيػد يف 
: االستماع إى وصف لنم ذج امل اقف املشاهبة أو اجلديدة. وهناؾ العديد من مهارات االستماع يف الرياضيات ومنها

حمسػػػ س أو شػػػك  هندسػػػ  بصػػػ رة صػػػ ي ة  فهػػػم مػػػا يسػػػتم  إليػػػه الطالػػػ  مػػػن ل ػػػة اليػػػاة الي ميػػػة امل ل فػػػة وربطهػػػا 
باملفاهيم واملصطل ات الرياضية غري امل ل فة  طرح ا سئلة الص ي ة ال  يستم  إليها أو اإلجابة عن بعض ا سئلة  

  . 55  7,,3إليها الطال  من املعلم عل  رم  ص يح)مراد وال كي  تنفيت الت جيهات ال  يستم  

   ثانيــا  التحــدSpeaking  ويركػػز هػػتا الشػػك  مػػن أشػػكاؿ الت اصػػ  الرياضػػ  علػػ  قػػدرة الطالػػ  علػػ  عػػرض :
من خ ؿ حتدثه م  الط ب ا خرين أو م  املعلػم يف بيئػة تتسػم بالريػة  وتقدمي معرفته الرياضية بالتعثري عنها شفاهة

والتش ي  عل  املشاركة ال  تقـ  عل  آراء ومقيحات الط ب. ويعد الت دث أحد أشكاؿ الت اص  الرياض  التي 
معارفهم  ديارسه الط ب من خ ؿ مهارات الت اص  الشفه   ويتيح الت دث يف الرياضيات للط ب الفرص لعرض

أو اإلسػػػت ابة  سػػػئلة املعلػػػم ولتخػػػرين باسػػػتمداـ رمػػػ ز ومفػػػردات ل ػػػة الرياضػػػيات للتعثػػػري عػػػن ا فكػػػار والع قػػػات 
  .5  9,,3الرياضية)عفيف  

    ــا  القــرا وتتضػػمن قػػراءة الرياضػػيات واالهتمػػاـ بقػػراءة الرمػػ ز واملصػػطل ات والع قػػات والرسػػـ     Readingثالًث
اجلػػداوؿ  دمػػا يلػػـز أف تكػػ ف العثػػارات الرياضػية دقيقػػة  ويصػػع  فهػػم كػػ  منهػػا دوف فهػػم املفػػاهيم الثيانيػة وا شػػكاؿ و 

والرمػػػػػػ ز الػػػػػػ  حتت يهػػػػػػا. وتتطلػػػػػػ  مهػػػػػػارة القػػػػػػراءة ضػػػػػػرورة إدراؾ الطػػػػػػ ب للمعػػػػػػا  والرمػػػػػػ ز الرياضػػػػػػية املكت بػػػػػػة قثػػػػػػ  
لرياضػية سػ اء كانػت مفػردات تتعلػ   . وتساعد مهارة القراءة الط ب عل  فهم املفػردات ا47  5,,3القراءة)عثيد 

با لفاظ الرياضية مث  )الثسم  املقاـ   وال   ا دالالت رياضية مث  )رقم  ارتفاع  وتر  قطر  أو رم ز رياضية مث ) 
  .08  6,,3 )السعيد ÷  ×   -+  

  ـــة ـــا  الكتاب اضػػػية  وت صػػػي  ذلػػػك ويػػػتم مػػػن خ  ػػػا التعثػػػري عػػػن ا فكػػػار واملفػػػاهيم والع قػػػات الري  Writingرابًع
لتخرين. وتعين الكتابػة الرياضػية اسػتمداـ املعرفػة الرياضػية واملصػطل ات والياكيػ  للتعثػري عػن ا فكػار الرياضػية يف 

ينث ػػ  اسػػتمداـ الكتابػػة الرياضػػية بصػػ رة منت مػػة لل صػػ ؿ إى الت اصػػ  الكتػػا  ضػػمن  صػػ رة مكت بػػة أو مصػػ رة  و
صػػػػػػػػػادر للمعل مػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػن تفكػػػػػػػػػري الطػػػػػػػػػ ب يف الرياضػػػػػػػػػيات وتقػػػػػػػػػ مي أنشػػػػػػػػػطة حصػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػيات  لكػػػػػػػػػ  دتػػػػػػػػػد مب

  .46  :,,3تعلمهم)محادة 

  خامسا  التمثيلRepresentation ويعػين التمثيػ  إعػادة تقػدمي الفكػرة الرياضػية أو املشػكلة يف صػ رة أخػرى أو :
لػ  املشػكلة. وهػتا يعػين  شك  جديد  دما يساعد يف فهم الفكرة الرياضية أو االهتداء الستمداـ اسياتي ية مناسثة

ترمجة املس لة الرياضية إى صي ة جديدة متمثلة يف ا شكاؿ الت ضي ية  أو ترمجة الص رة املمثلة بشك  ت ضي   إى 
. ويعػػد التعثػػري عػػن امل اقػػف الرياضػػية بػػالتمثي ت الرياضػػية أحػػد  Doril & Miriam,2004,409)رمػػ ز رياضػػية

 . كمػػػا أف دتثيػػػ  الرياضػػػيات 63  5,,3فهػػػم الطالػػػ  للم ضػػػ ع الرياضػػػ )عثيد امل شػػػرات اجليػػػدة الػػػ  تػػػدؿ علػػػ  
يساعد الط ب عل  تن يم أفكارهم  والت ص  إى طرؽ خمتلفػة قػد تقػ دهم إى فهػم وحػ  أوضػح للمشػكلة  وديكػن 

  .50  :,,3أف يتن ع التفكري ودتثي ت الط ب بص رة كثرية عندما يركزوف عل  فكرة واحدة)نصر 
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 تمثيل المكونات السابقة في الشكل التالي    ويمكن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  مهارات )مكونات( التواصل الرياضي 0شكل)
ويتثػ  دمػػا سػػث  أف الت اصػػ  الرياضػػ  عمليػػة يػػتم مػن خ  ػػا تثػػادؿ ا فكػػار وا راء وت ضػػي ها لتخػػرين  حيػػيل 

يف املناقشة والتفكػري والتعليػ   فػالط ب عنػدما تتػاح  ػم  تصثح لرفكار واملعل مات الرياضية الردة معاف حمس سة  ت هر
فرًصا للت دث شفهًيا أو كتابًيا  فإهنم يتعلم ف ت ضيح مسػارات تفكػريهم يف الرياضػيات  وعنػد االسػتماع لشػرح ا خػرين 

جهػات ن ػر متعػددة  تنم  ليهم القدرة عل  الفهم  واحملادثات الػ  يػتم فيهػا اسػتمداـ املعل مػات وا فكػار الرياضػية مػن و 
    تساعدهم عل  حتس  وضثم عمليات التفكري لديهم  وبناء اليابطات الرياضية  وتق مي النتائج ال  يت صل ف إليها.

اسػػتمداـ بعػػض  إى فاعليػػة – العقػػد الػػا خػػ ؿ  –بعػػض الث ػػ ث والدراسػػات السػػابقة  ت صػػلت نتػػائجولقػػد 
يف تنمية مهارات الت اص  الرياض  لدى املتعلم  يف خمتلػف املراحػ  الدراسػية   يةداخ  التدريساملسياتي يات و االطرؽ و ال

ن ريػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػتعلم املسػػػػػػػػػػػػػتند إى    3,03هػػػػػػػػػػػػػاروف و لكيونيػػػػػػػػػػػػػة تفاعليػػػػػػػػػػػػػة)زنق ر إتصػػػػػػػػػػػػػميم وحػػػػػػػػػػػػػدة تعليميػػػػػػػػػػػػػة  :ومنهػػػػػػػػػػػػػا
ن رية تريػز للػتعلم    3,04سياتي ية مقيحة قائمة عل  ن رية التعلم املستند إى الدماغ)بدر إ   3,04)خطاب الدماغ

   3,04برنامج مقػيح قػائم علػ  بعػض اسػياتي يات التفكػري املتشع )شػ اته    3,04الش  و االبداع )عثدالسمي  
   3,05 ػػػ ذج الػػػتعلم القػػػائم علػػػ  املشػػػكلة ل يتل )قرشػػػم    3,05)ال امػػػدي  5E,s) ػػػ ذج الػػػتعلم الثنػػػائ  اخلماسػػػ 

تص ر ع ج  مقيح    3,05ال زمة ل  املشك ت ا ندسية اللف ية)مدين  ص ية مقيحة لتنمية مهارات الت اسياتي إ
املمططػات اخل ارزميػػة)اخلزمي    3,05قػائم علػ  مهػػارات الت اصػ  الرياضػػ  لعػ ج صػع بات تعلػػم الػدواؿ املثلثية)شػػ اته 

وحػػدة    3,06ف  مػػدخ  حػػ  املشػػك ت مفت حػػة النهايػػة)الثق   3,05الػػدعائم التعليمية)حسػػن    3,05والشػػمري 
  . 3,06تعليمية مقيحة باستمداـ بعض اسياتي يات التعلم النشم)عثماف 

ومبراجعػػة الث ػػ ث والدراسػػات السػػابقة يتضػػح االهتمػػاـ املتزايػػد بدراسػػة وتنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  لػػدى 
الرياضػيات  وذلػػك باسػتمداـ العديػد مػػن ملهمػة يف تعلػػيم وتعلػم املتعلمػ  مبمتلػف املراحػػ  الدراسػية  ك حػد نػػ اتج الػتعلم ا

 النماذج واالسياتي يات التدريسية الديثة  ال  يك ف للمتعلم فيها دور نشم وإجيا  داخ  فص ؿ الرياضيات.

اإلستماع 
Listening  

 

 التحدث

 Speaking 

 

 القراءة 

Reading 

 الكتابة 

Writing   

 التمثيل 

Representati
on  



 د. حنان أحمد السعيدي                                  استخدام استراتيجية التدريس التبادلي أثر 
 

 305   م2109ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

التدريسػية  الػ  حققػت نتػائج  اإلسػياتي ياتوعل  اجلان  ا خر فقد اهرت يف السػن ات ا خػرية العديػد مػن 
 Reciprocalدريسػ  للمػ اد الدراسػية املمتلفػة  ولعػ  مػن أبرزهػا اسػياتي ية التػدري  التثػاد  ملم سػة علػ  املسػت ى الت

Teaching Strategy بػه ومسػاعد م يف التعثػري عػن    وذلك ملا  ا من دور يف مساعدة الط ب عل  فهم ما يق مػ ف
 .أفكارهم بطريقة أفض 

  وجتػاوزت مرحلػة ا فكػار ا وليػة الػ  صػاغها Reciprocal Teachingولقد تط رت فكرة التدري  التثاد  
  خاصة تلك ال  أكدت علػ  أف التفاعػ  Banduraوباندورا  Vygotsky  مث  في  تسك  االجتماع من رو التعلم 
أثناء ال ار الصف  لػه تػ ثريا الفعػاؿ يف عمليػة الػتعلم  وأصػثح معروفًػا أف وعػ  الطالػ  ب نشػطة التن ػيم الػتا   االجتماع 

Self-regulation  4,,3جتعله أكثر تفاعً  م  ا خرين)الفرماوي .  
تتضػمن  إف اسياتي ية التدري  التثاد  من أفض  االسػياتي يات يف إحػداث الػتعلم لػدى الطػ ب  حيػيل إهنػا

تعلًمػػا تعاونيًػػا  إضػػافة إى الػػ ار والنقػػاش بػػ  الطػػ ب أنفسػػهم وبػػ  املعلػػم  كمػػا أهنػػا تتضػػمن تثػػاداًل لػػردوار بػػ  املعلػػم 
والطػػػ ب  دمػػػا يشػػػعر الطالػػػ  عنػػػد اسػػػتمدامه اإلسػػػياتي ية بػػػدورا يف العمليػػػة التعليميػػػة  مػػػن خػػػ ؿ الػػػدعم املتثػػػادؿ بػػػ  

تقػـ  علػ  الػ ار الطثيعػ  بػ  املتعلمػ   دمػا يقػدـ  ػاذج حماكػاة لعمليػات بالتا  فإهنػا  . و 5,,3الط ب أنفسهم)دروزة 
 رب  )التلميص  التفكري لديهم  دما يتيح فرصة تثادؿ اخلربات الص ي ة واملعززة من قث  املعلم  وذلك يف نطاؽ مراحله ا

 . Foster & Rotoloni,2005سئلة  الت ضيح  الت ق  )طرح ا 
 واجتاًهػاتعد اسياتي ية التدري  التثاد  إحدى اإلسياتي يات التدريسية الديثػة علػ  السػاحة اليب يػة   ومن مث

ترب يًا معاصرًا  يقـ  عل  تصميم م اقف تعليمية يف ص رة جمم عات تعاونية متفاعلة فيما بينها  وبينها وب  املعلم  وحتيل 
ة بػػ  املعلػػم واملػػتعلم  حيػػيل يصػػثح املػػتعلم مفكػػرًا ومنػػدجًما يف إشػػرافه وإرشػػادا  ػػم  وتسػػهم يف تفعيػػ  عمليػػة الػػتعلم املتثادلػػ

  .,3,0رياضية بص رة م جهة)عل  الث يل عن حل ؿ للمشك ت ال
 & Peng, Ezeife؛ :,,3؛ محػادة  6,,3عل  أرب  مراح  متتالية ومتكاملة)اجلم    التثاد  التدري يعتمد و 

Yu,2018  ؛Huang, 2018: ه    
   التلخيصمرحلة أواًل  Summarizing    ويعين القػدرة علػ  حتديػد املعل مػات املهمػة يف امل ضػ ع  وهػتا يتطلػ

امل ضػ ع  املتضػمنة يف  ية  حىت حيدث تكامً  للمعل مػات الطال  استدعاء  وفهم ما قرأ  وتنشيم خلفيته املعرفمن 
حػػتؼ  جيػػ  علػػ  الطالػػ  مراعػػاة: كمػػاوهػػتا مػػا يتػػيح الفرصػػة أمامػػه؛ لتن ػػيم إدراؾ الع قػػات بػػ  أجػػزاء امل ضػػ ع.  

التقيد بالفية الزمنية   حتؼ املعل مات غري الضرورية  همةاليكيز عل  العناوين أو املصطل ات امل  املعل مات املكررة
 احملددة للتلميص؛ لك  يت كد املعلم من أف الط ب قد حكم ا عل  ا مهية النسثية لرفكار.

   توليــد ائســ لةمرحلــة ثانيــًا Question Generation    ويقصػػد بػػه قيػػاـ الطالػػ  بطػػرح عػػدد مػػن ا سػػئلة الػػ
يشػػتقها مػػن الػػنص  ومػػن أجػػ  ذلػػك يلػػـز الطػػ ب أف حيػػددوا أواًل: نػػ ع املعل مػػات الػػ  يػػ دوف الصػػ ؿ عليهػػا مػػن 
امل ض ع؛ حىت ُتطرح ا سئلة ح  ا؛ دما يعين تنمية قدرا م عل  التمييز ب  ما ه  أساس ُيس ؿ عنػه  ومػا هػ  ثػان ي 

ي ثر كثرياً يف فهػم امل ضػ ع. وطػرح ا سػئلة لػي  مسػ لة سػهلة  فطػرح سػ اؿ جيػد يعػين فهمػاً جيػداً للمػادة  وقػدرة ال 
 .عل  استثارة ا خرين لإلجابة

   التوضيحمرحلة ثالثًا Clarifying    ويقصد به تلك العمليػة الػ  يست ضػح هبػا الطػ ب أفكػاراً معينػة للم ضػ ع
أو قضايا معينة  أو ت ضػيح كلمػات صػعثة  أو مفػاهيم جمػردة يصػع  إدراكهػا مػن الطػ ب. ويف هػتا العمليػة حيػاوؿ 

تضػمنه الط ب ال ق ؼ عل  أسثاب صع بة فهم امل ضػ ع  وحيػاول ف حتديػد أسػثاب تػد  فهػم امل ضػ ع  مػن حيػيل 
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لكلمات صعثة أو جديدة  أو فهم مفاهيم جمردة  أو معل مات ناقصة  وغريهػا  ومثػ  هػتا ا سػثاب تػدف  الطػ ب 
 بالطث  إى مزيد من القراءة  واالنط ؽ فيها  أو الت قف لطرح أسئلة جديدة يست ضح هبا الط ب قضايا أخرى. 

   التنبؤمرحلة رابعًا Predicting  ي يعرب به الطال  عن ت قعاته ملا ديكن أف يك ف حتت هتا يقصد به ختم  ترب 
العن اف من أفكار  وما ديكن أف يعاجله الكات  من قضايا. وتتطل  هتا االسػياتي ية مػن الطالػ  أف يطػرح فروضػاً 
ك معينة ح ؿ ما ديكن أف يق له امل لف يف امل ض ع كلما خط  يف قراءته خط ات معينة  وتعد هتا الفروض بعد ذل

 مبثابة هدؼ يسع  الطال  إى حتقيقه  س اء بت كيد الفروض  أو رفضها.

 :التثاد  يف اجلدوؿ ا   التدري  سياتي يةا تنفيت وديكن إجياز إجراءات

 ستراتيجية التدريس التبادليا(  إجرا ات تنفيذ 0) جدول
 إجرا ات التنفيذ المراحل م

 الدرس إى أجزاء ص رية. تقسيم م ض ع -Summarizing 0 مرحلة التلخيص 0

 قراءة الطالثة اجلزء ا وؿ عدة مرات قراءة صامتة. -3

 استم ص ا فكار الرئيسة يف ذلك اجلزء وكتابتها بص رة متتالية. -4

ربم ا فكار بعضها الثعض وكتابتهػا يف فقػرة صػ رية حسػ  ا فكػار الػ اردة  -5
 فيها.

 Question مرحلة توليد ائس لة 2

Generation 

 ملمص الفقرة السابقة وتض  الطالثة أسئلة عليها.قراءة  -0

طرح ا سئلة عل  الطالثػات يف الم عػات لإلجابػة ب نفسػهن عليهػا للت كػد  -3
 من فهمهن للفقرة.

 مرحلة التوضيح 3
 Clarifying 

 قراءة الفقرة السابقة نفسها. -0

 حتديد املفاهيم والقائ  غري ال اض ة يف الفقرة وصياغتها يف أسئلة. -3

 هتا ا سئلة عل  املعلمة لت ضي ها  ن.طرح  -4

 مرحلة التنبؤ 4
Predicting 

طػػػرح السػػػ اؿ التػػػا  علػػػ  الطالثػػػات: مػػػا ا فكػػػار واخلػػػربات اجلديػػػدة يف الفقػػػرة  -0
 التالية من الدرس؟

مقارنػػػة ا فكػػػار الػػػ  تصػػػ  إليهػػػا الطالثػػػات مػػػ  ا فكػػػار امل جػػػ دة بالفعػػػ  يف  -3
 الفقرة التالية من الدرس

     
     :,3,0وت جد عدة مثادئ تقـ  عليها اسياتي ية التدري  التثاد   تتمث  يف)حسن 

 زيادة فهم امل ض ع لدى الط ب  وذلك بإمدادهم باالسياتي يات ال زمة ملراقثة وفهم وتركي  املعل. -

املسػػػ ولية مػػػن املعلػػػم إجيػػػاد معلمػػػ  وطػػػ ب مشػػػارك  يف مسػػػ ولية الػػػتعلم االسػػػياتي    ل نتقػػػاؿ التػػػدرجي   ػػػتا  -
 للط ب خ ؿ خط ات التدري .

 تش ي  املعلم لط به عل  املشاركة يف املناقشات. -
تقػدمي  ػ ذج  يف دور املعلم يف اسياتي ية التدري  التثاد  قث  تنفيت خط ات اسياتي ية التػدري  التثػاد ويتمث  

أثناء تنفيت   أما شطة وتصميم امل اقف التعليمية لدى املتعلم عمل  للط ب خلط ات االسياتي ية  واإلسهاـ يف بناء ا ن
املراحػػػ  ا ربػػػ  السػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد : ميسػػػر ومسػػػه  لعمليػػػة الػػػتعلم  وتقػػػدمي التعزيػػػز للمتعلمػػػ  يف ال قػػػت الػػػتي 
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عػن طريػ  االسػتماع حيتاج ف إليه  وقيػاس فهػم الطالػ  للم ضػ ع مػن خػ ؿ اإلجابػة عػن ا سػئلة  ومقػـ   داء الطػ ب 
يف أمػا دور املػتعلم   .,3,0؛ علػ  :,,3)أمحد  لت تية الراجعػة يف ال قػت املناسػ  م خ ؿ ال ار  وتزويد الط ب با

املسامهة يف تصميم امل اقف وا نشطة التعليمية م  املعلم  والقػدرة علػ  التنثػ  بكػ  فيتمث  يف  اسياتي ية التدري  التثاد 
م املعرفة السابقة لديهم باملعرفة اجلديدة  وتلميص ما مت دراسته  وحتديد الفقػرات املهمػة  والقػدرة علػ  ما ه  جديد  ورب

 . 7,,3)مصطف  استنتاج وتطثي  معل مات جديدة عن امل ض ع
؛  Gruenbaum,2012, 110-116وللتػػػػػدري  التثػػػػػاد  بصػػػػػفة عامػػػػػة عػػػػػدة مزايػػػػػا ديكػػػػػن إمجا ػػػػػا فيمػػػػػا يلػػػػػ  )

  :060  3,04ستيفن 
 يساعد عل  التفاع  اإلجيا  للطال  ودمارسة ا نشطة التعليمية املمتلفة. -

 ي دي إى فهم الدرس وتنمية التفكري لدى الط ب. -

 عقلية أثناء مراح  الشرح والت ضيح وتقدمي الدالئ   واملناقشات وت جيه االسئلة.العمليات اليدرب الط ب عل   -

 يد من حتصيلهم الدراس .يزيد من دافعية الط ب جتاا التعلم ويز  -

 ينم  قدرة الط ب عل  ال ار واملناقشة وإبداء الرأي. -

 ينم  لدى الط ب القدرة عل  استنتاج املعل مات املهمة من الدرس وكتلك املفاهيم الرئيسة وتلميصها. -

 وبل ر ا يف أذهاهنم.تن يم الع قات ب  املعل مات الرياضية املهمة وتكاملها لدى الط ب  دما ي دي إى تركيزها  -

ويتضػػح دمػػا سػػث  أمهيػػة الػػتعلم الفعػػاؿ املعتمػػد علػػ  نشػػاط الطالػػ  وإجيابيتػػه  وأف يػػتعلم بنفسػػه ويكتسػػ  املفػػاهيم 
الرياضػػية ويػػتقن مهارا ػػا  مػػن خػػ ؿ بيئػػة ماديػػة غنيػػة بػػاملثريات وا نشػػطة التعليميػػة  الػػ  تشػػ   علػػ  الػػ ار والتفاعػػ  بػػ  

الط ب أنفسهم  حييل يك ف الدور الرئي  للمعلم ت جيه الطػ ب وإرشػادهم أثنػاء عمليػة الػتعلم  املعلم والط ب  وب  
ومساعد م عل  اكتساب اخلربات و   مهارات التفكري  ا مر التي يسػاعد يف أف يصػثح الطالػ  أكثػر مشػاركة وإجيابيػة 

 يف امل اقف التعليمية املمتلفة.
فاعليػة اسػتمداـ اسػياتي ية  –املاضػية  القليلػة سػن اتال خ ؿ –نتائج ا حباث والدراسات السابقة  ولقد أكدت

تعليميػة  ومنهػا التدري  التثاد  يف تنمية العديػد مػن نػ اتج الػتعلم املتعلقػة بالرياضػيات لػدى املتعلمػ  يف خمتلػف املراحػ  ال
 & Kelly, Moore)  الطػػػ ب الضػػػعفاء ا مػػػريكياالسػػػتيعاب والفهػػػم لػػػدى ال الصػػػر: علػػػ  سػػػثي  املثػػػاؿ 

Tuckk,2000)  تنميػػة حتصػػي  الطػػ ب يف فهػػم املقػػروء (Hart & Speece,2000)    التفكػػري الرياضػػ  والت اصػػ
مهارات الفهم القرائ  واختزاؿ القل  ا ندس  لدى ت ميػت املرحلػة    :,,3املرحلة اإلعدادية)محادة لدى ت ميت الكتا  

 ا وؿ الصػػػػػػف ت ميػػػػػػت لػػػػػػدى الرياضػػػػػػياتمهػػػػػػارات حػػػػػػ  املشػػػػػػك ت الرياضػػػػػػية واالجتػػػػػػاا رمػػػػػػ     :,,3)مراد اإلعداديػػػػػػة
 أثػػر وبقػػاء اإلعداديػػة املرحلػػة طػػ ب لػػدى ا ندسػػةمهػػارات التفكػػري الناقػػد واالجتػػاا رمػػ     ,3,0اإلعدادي)السػػمال ط  

 الرابػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػف ت ميػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػدى أثػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػتعلمالت صػػػػػػػػػي  واالجتػػػػػػػػػاا رمػػػػػػػػػ  الرياضػػػػػػػػػيات وبقػػػػػػػػػاء    ,3,0تعلمهم)علػػػػػػػػػ  
مهػارات الت اصػ     3,00املت سم)الكثيس   الثا  الصف لطلثة الرياض  والتفكري    الت صي 3,00االبتدائ )بي م  

   الت صي  والتفكري الت مل  يف الرياضيات 3,04واإلبداع واختاذ القرار يف ا ندسة لدى ت ميت املرحلة اإلعدادية)سيفنت 
   التفكػػػػػػري يف الرياضػػػػػػيات واالجتػػػػػػاا رم هػػػػػػا لػػػػػػدى طػػػػػػ ب الصػػػػػػف الثػػػػػػامن 3,05)أمحػػػػػػد االبتدائيػػػػػػة يػػػػػػتات املرحلػػػػػػة لتلم

   3,05)سػػكريجة الثػػامن ا ساس    اسػػتيعاب املفػػاهيم اجلربيػػة وتطثيقا ػػا لػػدى طلثػػة الصػػف 3,05ا ساسػػ )جرب ع 
   مهػػػارات الت اصػػػ  3,06القرى)الزهػػػرا  خفػػػض مسػػػت ى قلػػػ  الرياضػػػيات لػػػدى عينػػػة مػػػن الطػػػ ب املعلمػػػ   امعػػػة أـ 
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   3,08)اجل الػػدة لطلثػػة صػػع بات التعلم   املفػػاهيم الرياضػػية 3,07الرياضػػ  لػػدى ت ميػػت املرحلػػة اإلعدادية)الصػػعيدي 
  ,Mulyono)استق لية الػتعلم   3,08)عرفة ح  املس لة الرياضية ومهارات التفكري الناقد لدى طلثة املرحلة ا ساسية

Asmawi & Nuriah,2018)  الػػتات لػػدى طػػ ب املرحلػػة الثان يػػة  تنميػػة الت صػػي  الرياضػػ  ومفهػػـ((Lee & 

Kung,2018  2018التفكػري اإلبػداع  واملثػابرة يف تعلػم الرياضػيات)& Wibisono,(Priatna, Martadiputra   
 . ,Prasetyo)(2018تعزيز مس ولية تعلم الرياضيات لدى الط ب

ومبراجعة الث  ث والدراسات السابقة يتضح االهتماـ املتزايد بدراسة التدري  التثاد  بص رة وأشكاله املمتلفة  
وكػػتلك تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  لػػدى املتعلمػػ  مبمتلػػف املراحػػ  الدراسػػية  ك حػػد نػػ اتج الػػتعلم املهمػػة يف تعلػػيم 

مل تتنػػاوؿ دراسػػة جػػدوى اسػػتمداـ اسػػياتي ية الػػتعلم  -راءات الثاحثػػة يف حػػدود قػػ –وتعلػػم الرياضػػيات  إال أف أي منهػػا 
 بتدائ .التثاد  عل  تنمية الت صي  الف ري واملرج  والت اص  الرياض  لدى طالثات الصف السادس اال

 مشكلة البحث وأس لتو 
  ب جػػه عػػاـ الرياضػػياتيف االبتػػدائ  طالثػػات الصػػف السػػادس حتصػػي   مشػػكلة الث ػػيل الػػا  يف ضػػعف تتمثػػ  

وعػدـ  صع بة حتدث الطالثات بل ة رياضػية صػ ي ة  لديهن  ومن دالئ  ذلك الت اص  الرياض كتلك ضعف مهارات و 
إى اسػػتمداـ  ةالثاحثػػ   ولعػػ ج تلػػك املشػػكلة سػػعتا فكػػار أو املفػػاهيم الرياضػػيةبعػػض قػػدر ن علػػ  إعطػػاء أمثلػػة علػػ  

لك هنا من اسياتي يات التعلػيم الديثػة الػ  تقػدـ للطػ ب العديػد مػن املسػارات لشػرح  ن راً   اسياتي ية التدري  التثاد 
  ب كثر من طريقة. املفاهيم والتعميمات واملهارات الرياضيةوتفسري 

 وديكن صياغة مشكلة الث يل يف الس اؿ الرئي  ا  :
 طالبات لدى الرياضي والتواصل والمرجأ الفوري التحصيل تنمية على التبادلي التدريس استراتيجية استخدام ما أثر
 ؟االبتدائية  المرحلة

 ويتفرع عن هتا الس اؿ ا سئلة الفرعية ا تية:

 ؟االبتدائية  املرحلة طالثات لدى للرياضيات الف ري الت صي  تنمية عل  التثاد  التدري  اسياتي ية استمداـ أثر ما -1

 ؟االبتدائية  املرحلة طالثات لدى للرياضيات املرج  الت صي  تنمية عل  التثاد  التدري  اسياتي ية استمداـ أثر ما -2

 ؟االبتدائية  املرحلة طالثات لدى الت اص  الرياض  تنمية عل  التثاد  التدري  اسياتي ية استمداـ أثر ما -3

 فروض البحث 
 سع  الث يل الختثار ص ة الفروض اإلحصائية الصفرية ا تية:

  بػػ  مت سػػط  درجػػات طالثػػات الم عػػة الت ريثيػػة وطالثػػات 0,,,داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػت ى )ال ي جػػد فػػرؽ  -0
 الم عة الضابطة يف التطثي  الف ري ل ختثار الت صيل .

 وطالثػػات الت ريثيػػة الم عػػة طالثػػات درجػػات مت سػػط  بػػ   0,,,) مسػػت ى عنػػد إحصػػائيا داؿ فػػرؽ ي جػػد ال -3
 .الت صيل  ل ختثار املرج  التطثي  يف الضابطة الم عة

 وطالثػػات الت ريثيػػة الم عػػة طالثػػات درجػػات مت سػػط  بػػ   0,,,) مسػػت ى عنػػد إحصػػائيا داؿ فػػرؽ ي جػػد ال -4
 .اختثار الت اص  الرياض  يف الضابطة الم عة
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 البحـث   ىدافأ
 والت اصػ  واملرجػ  الفػ ري الت صػي  تنميػة علػ  التثػاد  التػدري  اسػياتي ية اسػتمداـ أثػر تقص  هدؼ الث يل الا  إى

 .عسري مبنطقةاالبتدائية  املرحلة طالثات لدى الرياض 
 ـث أىميـة البح

 : تكمن أمهية الث يل الا  من ك نه
مصػػػاغة للتػػػدري  االبتػػػدائ  م ضػػػ عات مقػػػرر الرياضػػػيات للصػػػف السػػػادس بعػػػض دليػػػ  للمعلمػػػة يتضػػػمن  يقػػػدـ -

الرياضػػيات  قػػد تنمػػ  حتصػػي  فعالػػة ونشػػطة يف تعلػيم  والػ  دتػػدهم بطػػرؽ  باسػتمداـ اسػػياتي ية التػػدري  التثػػاد 
بػػػػثعض ا دوات)االختثػػػػارات   والػػػػ  ديكػػػػن  ى إمػػػػدادهنالتدريسػػػػ  أيًضػػػػا  باإلضػػػػافة إ طالثػػػػا م  وتيسػػػػر عملهػػػػن

 .وكتلك الت اص  الرياض  لديهنيف حتصي  الرياضيات  ستمدامها للتعرؼ عل  مست ى الطالثاتا
  ا مػر املمتلفػة يف امل اقػف التعليميػة علػ  زيػادة إجيابيػة ومشػاركة الطالثػاتنشػطة تعمػ    بيئػة تعلػميف تػ فري يسهم -

 .  وتنمية مهارات الت اص  الرياض  لديهنالدراس  يف مادة الرياضيات عل  حتصيلهن ينعك  إجيابياقد التي 

أخػرى مسػتقثلية  قػد تسػهم يف تطػ ير  بعض الت صيات واملقيحات  وال  قػد تفػتح جمػااًل لث ػ ث ودراسػات يقدـ -
 ة.متلفة والسيما يف املرحلة اإلبتدائيتدري  الرياضيات يف املراح  الدراسية امل طرائ  واسياتي يات

 أدوات البحـث مواد و 
  :ا   يف )وال  أعد ا الثاحثة  أدوات الث يلو  م اد دتثلت

 دلي  املعلمة الستمداـ اسياتي ية التدري  التثاد . -

 .حتصيل اختثار  -

 اض .اختثار الت اص  الري -

 ـث حـدود البح
 بالدود ا تية: يف الث يل الا  تتقيد النتائج ال  مت الت ص  إليها

  علػػػ  طالثػػػات الصػػػف السػػػادسمػػػن كتػػػاب الرياضػػػيات املقػػػرر   يػػػات علػػػ  الكسػػػ ر العشػػػريةلالعمالفصػػػ  الثاليل) -
   .هػػ0547 والتعليم  اليبية )وزارةدروس عشرةويتك ف من 

االبتدائية السابعة والعشروف  و   38)املدرسة االبتدائيةبعض طالثات الصف السادس اإلبتدائ   وال   يدرسن يف  -
 يف مدينة أهبا والتابعت  لإلدارة العامة لليبية والتعليم مبنطقة عسري   ,4)الث ث ف

  . هػػػ:0549/054)الدراس   ؿ الفص  ا وؿ من العاـخ  يلمت تطثي  جتربة الث  -

  مصطلحات البحث  
 استراتيجية التدريس التبادلي Reciprocal Teaching strategy     اسػياتي ية تفاعليػة قائمػة تعػرؼ ب هنػا

علػػػ  الػػػ ار املمطػػػم بػػػ  املعلػػػم وط بػػػه وبػػػ  الطػػػ ب وبعضػػػهم الػػػثعض يف جمم عػػػات  حبيػػػيل يػػػتم تثػػػادؿ ا دوار 
)التلميص  ت ليػػد مراحػ  متكاملػة ومتتابعػة هػ  عمليػة الػتعلم  وذلػك يف إطػار أربػ  ومسػئ لية قيػادة املناقشػات أثنػاء

  .36 -35  ,3,0)السمال ط  ا سئلة  الت ضيح  التنث   
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تقػـ  علػ  جهػػد الطالثػة ومشػػاركتها اإلجيابيػة والتفاعػ  بينهػػا وبػ  املعلمػػة  وتُعػرؼ إجرائيًػا ب هنػػا اسػياتي ية تدريسػػية      
زمي  ا بعضهن الثعض يف جمم عات تعاونيػة  يف إطػار أربػ  مراحػ  متكاملػة ومتتابعػة هػ  )التلمػيص  وبينها وب  

ت ليػػد ا سػػئلة  الت ضػػيح  التنثػػ   أثنػػاء تعلػػم حمتػػ ى الفصػػل  الثالػػيل والرابػػ  مػػن مقػػرر الرياضػػيات للصػػف السػػادس 
ية الت صػي  الفػ ري واملرجػ  وكػتلك الت اصػ  هبدؼ تنموذلك بتدائ   باستمداـ دلي  املعلمة املعد  تا ال رض  اال

 . مبنطقة عسرياالبتدائ  طالثات الصف السادس  الرياض  لدى
  جل انػ  الػتعلم املتضػمنة يف الفصػ  الثالػيل مػن مقػرر  صي  طالثات الصف السادسيقصد به حت التحصيل الفوري

 من التطثي  مثاشرة. ءف ر االنتهاالرياضيات ف ر االنتهاء من دراسته  ويقاس بتطثي  االختثار الت صيل  

  جل ان  التعلم املتضػمنة يف الفصػ  الثالػيل مػن مقػرر  طالثات الصف السادس يقصد به احتفاظ التحصيل المرجأ
الرياضػػػيات بعػػػد فػػػية زمنيػػػة معينػػػة )ث ثػػػة أسػػػابي   مػػػن تعلمهػػػا واالختثػػػار فيهػػػا  ويقػػػاس بػػػالتطثي  املرجػػػ  أو امل جػػػ  

 ل ختثار الت صيل .
  التواصــل الرياضــيMathematical Communication    يعػػرؼ الت اصػػ  الرياضػػ  ب نػػه  قػػدرة الفػػرد علػػ

اسػػتيعاب ل ػػة الرياضػػيات مبػػا تتضػػمنه مػػن رمػػ ز ومصػػطل ات وأشػػكاؿ وتعثػػريات  للتعثػػري عػػن ا فكػػار والع قػػات 
قػػدرة الطػػ ب علػػ   كمػػا يعػػرؼ ب نػػه  .NCTM,2000,8)وفهمهػػا فهمػػاً صػػ ي اً وكتابتهػػا وت ضػػي ها لتخػػرين 

اسػػػػتمداـ املصػػػػطل ات والل ػػػػة الرياضػػػػية املناسػػػػثة يف شػػػػرح وتفسػػػػري القػػػػ ان  والق اعػػػػد الرياضػػػػية والطػػػػرؽ واملػػػػداخ  
واالسػػػياتي يات املمتلفػػػة لػػػ  املشػػػك ت  وصػػػياغة وتفسػػػري اػػػ اهر العػػػامل الػػػ اقع  باسػػػتمداـ ا شػػػكاؿ والرسػػػـ  

ـ الثيانية واملعادالت الرياضية  وكػتلك ختمػ  وشػرح وت ضػيح ا شػكاؿ الت ضي ية واجلم  املكت بة واجلداوؿ والرس  
  . (Broderick,2009ا ندسية املمتلفة س اء بطريقة شفهية أو مكت بة

 الرياضػػيات ل ػة اسػتمداـ علػ االبتػػدائ  طالثػات الصػف السػادس  قػدرة: ب نػػه الرياضػ  الت اصػ  ةالثاحثػ عػرفؼوت  
 ص ر متن عة شفهية أو يف لتخرين وت ضي ها الرياضية والع قات ا فكار عن التعثري يف ومصطل ات ورم ز مفردات من

 ل ػة اسػتمداـ  واضػ ة بصػ رة الرياضية والع قات ا فكار وت ضيح شرح   ويتك ف من ث ث مهارات رئيسة ه :مكت بة
 إى الرياضية والع قات امل اقف ترمجة  متن عة رياضية أنشطة وصف يف  واجلداوؿ ا شكاؿ -الرم ز -ا عداد) الرياضيات

  .لتلك املعد الت اص  الرياض  اختثار يف عليها الطالثة ص حت ال  بالدرجة وتقاس. خمتلفة ص ر
 الطريقة واإلجرا ات 

  وتصميمو التجريبي منهـج البحـث
الت ريثيػػة والضػػابطة مػػ  اعتمػػد الث ػػيل  يف إجراءاتػػه علػػ  املػػنهج شػػثه الت ػػري  القػػائم علػػ  تصػػميم المػػ عت    

  حيػيل هػدفت االختثػػارات القثليػة إى الت كػد مػن تكػاف  طالثػػات   Pre– post test designاختثػارات قثليػة بعديػة
المػػػ عت  قثػػػ  بػػػدء الت ربػػػة ا ساسػػػية للث ػػػيل  يف حػػػ  هػػػدفت االختثػػػارات الثعديػػػة إى بيػػػاف أثػػػر اسػػػتمداـ املعاجلػػػات 

التثػػػاد   املسػػػتمدمة علػػػ  تنميػػػة املت ػػػريات التابعػػػة )الت صػػػي  الفػػػ ري واملرجػػػ  والت اصػػػ   الت ريثيػػػة )اسػػػياتي ية التػػػدري 
 الرياض   لدى طالثات الصف السادس اإلبتدائ .
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 مجتمع البحث وعينتو 
يف حػ  اقتصػرت عينػة الث ػيل  عسػري  مبنطقةاالبتدائ  تك ف جمتم  الث يل من مجي  طالثات الصف السادس  
مشلػػتهم الت ربػػة ا ساسػػية للث ػػيل  حيػػيل مت تقسػػيمها إى جممػػ عت  متكػػافئت  ا وى جتريثيػػة )ق امهػػا     طالثػػة77علػػ  )
  السػػػػابعة 38املدرسػػػػة االبتدائيػػػػة) طالثػػػػة   مت اختيػػػػارهن بطريقػػػػة عشػػػػ ائية مػػػػن 43طالثػػػػة  وا خػػػػرى ضػػػػابطة )ق امهػػػػا 45

  واختيار فص  من لإلدارة العامة لليبية والتعليم مبنطقة عسري  يف مدينة أهبا والتابعت  ,4الث ث ف)االبتدائية والعشروف  و 
  والفصػ  ا خػر الم عػة الضػابطة  وقػد مت اختيػار ليمث  أحدمها الم عة الت ريثية الصف السادس من ك  مدرسة منها 

وذلػك لضػماف اختيػار عينة الث يل بطريقة عش ائية مقص دة  عش ائية عند اختيار املدرسة  مقص دة عند اختيار الفص ؿ 
  معلمت  مكاف ت  يف امل ه  الدراس  ومدة اخلربة يف التدري .

  وضبط أدوات البحثعداد إ
 إعداد وضبط دليل المعلمة 

التثاد   وقد تضمن: مقدمػة مت إعداد دلي  للمعلمة ل سيشاد به عند التدري  باستمداـ اسياتي ية التدري    
وأمهيتهػػا وف ائػد اسػتمدامها يف تػػدري  الرياضػيات لطالثػات املرحلػػة االبتدائيػة  وأهػداؼ الػػدلي   سػياتي ية املمتػارة عػن اال
العناصػػر    وتكػػ ف كػ  درس  وكػػتلك إجػراءات التػػدري  املتثعػةملمتػػار )الثالػيلا وؿ الػػزمين لت زيػ  م ضػػ عات الفصػ واجلػد
مت صػياغة أهػداؼ تعليميػة لكػ  درس وقػد روعػ  يف و   ا هػداؼ املت قعػة  املفػردات  الفكػرة العامػة  عنػ اف الػدرس التاليػة:

  كمػػا مت   التقػػ مياإلجػػراءات التعليميػػة التعلميػػة  ال سػػائ  وا دوات التعليميػػة  صػػياغتها أف تكػػ ف واضػػ ة املعػػل والصػػياغة
مت عرضػه علػ     ولضػثم الػدلي التػدري  التثػاد  ت ضيح دور ك  من املعلمة والطالثة أثناء التدري  باسػتمداـ اسػياتي ية

جمم عػػػة مػػػن احملكمػػػ  املتمصصػػػ  يف جمػػػاؿ تعلػػػيم الرياضػػػيات  ب ػػػرض معرفػػػة مػػػدى م ءمتػػػه لطالثػػػات الصػػػف السػػػادس 
  .0االبتدائ   وبعد إجراء بعض التعدي ت املطل بة  أصثح الدلي  صالا ل ستمداـ)مل  :

  إعداد وضبط االختبار التحصيلي
o  يف االبتػػدائ  طالثػػات الصػف السػػادس هػدؼ هػػتا االختثػار اى قيػػاس مسػػت ى حتصػي    وصــفوالهـدف مــن االختبــار و

  وتك ف التدري  التثاد  اسياتي ية كناتج تعلم الستمداـ   ج ان  التعلم املتضمنة يف الفص  الثاليل مبقرر الرياضيات
اختيػار هػا نيتطلػ  االجابػة عو    مفػردات ,0جػزأين ا وؿ: تضػمن أسػئلة مػن نػ ع االختيػار مػن متعػدد ) االختثار من

 ,3)مػن نػ ع التكميػ أما اجلزء الثا : فقد تضمن أسئلة   )أ  ب  ج  د  معطاة بدائ  أربعة ب  من الثدي  الص يح
وقد مت إعداد أسئلة االختثػار يف إجراء بعض العمليات السابية  تكملة بعض اجلم  أو    يتطل  االجابة عنها مفردة

 ا    3) وي ضػػػح جػػػدوؿوالػػػ زف النسػػ  لكػػػ  درس مػػن الػػػدروس املتضػػمنة يف الفصػػػ  املمتػػار  ضػػ ء ا مهيػػػة النسػػثية 
 :م اصفات االختثار
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 مواصفات االختبار التحصيلي   (2) جدول

 الموضــــوعـــــات م
لمستويات المعرفية مفردات االختبار وفًقا ل  المجمو  والنسبة الم وية 

 % المجمو  تحليل تطبيق فهم

 7,78 3 - - 00  0 دتثي  الكس ر العشرية. 4-0
 7,78 3 04 03  - مقارنة الكس ر العشرية وترتيثها. 4-3
 ,0 4 05 - 4  3 تقري  الكس ر العشرية 4-4
 ,0 4 - 07 39  06 تقدير ناتج مج  الكس ر العشرية وطرحها. 4-5
 04,44 5 - 8  7 6  5 مج  الكس ر العشرية وطرحها 4-6
 ,0 4 - ,3  :0 08 الكس ر العشرية يف أعداد كلية ضرب 4-7
 04,44 5 09  ,0 :  9 - ضرب الكس ر العشرية 4-8
 ,0 4 38 33 30 قسمة الكس ر العشرية عل  أعداد كلية 4-9
 04,44 5 37  36 35 34 القسمة عل  كسر عشري :-4
 7,78 3 ,4 - :3 الت ق  من معق لية اإلجابة ,4-0

 % 011 31 8 01 02 الكـــليالمجــــــمو  
 

o تعلػػيم يف  املتمصصػػ  احملكمػػ جمم عػػة مػػن السػػادة علػػ   هعرضػػمت   صػػدؽ االختثػػار قػػديرلت صــدق االختبــار  قــديرت
 االختثار صادؽ فيما يقيسه.ومن مث ف ما وض  لقياسه أف االختثار يقي   أمجع ا عل وقد الرياضيات  

o االختثػػار اجليػػد اتصػػافه بالثثػػات  واالختثػػار الثابػػت هػػ  الػػتي يعطػػ  نتػػائج مػػن صػػفات  معامــل ثبــات االختبــار  تقــدير
وقد مت حساب الثثات باستمداـ  تقريًثا  أكثر من مرة يف اروؼ متماثلة هقيطثمت تإذا  نفسها متقاربة أو يعط  النتائج

وفقػػػػا  ػػػػتا  بلػػػػا معامػػػػ  الثثػػػات وقػػػد   :0:9 فػػػػرج) Kuder-Richardson ريتشاردسػػػػ ف -كيػػػ درمعادلػػػػة   معادلػػػة
وهػػ  معامػػ  ثثػػات مناسػػ  ديكػػن ال ثػػ ؽ بػػه واالطمئنػػاف إى نتػػائج االختثػػار بعػػد تطثيقػػه علػػ  عينػػة    98,,) الطريقػػة

 .الث يل ا ساسية

o  مت حسػػاب معػػام ت السػػه لة والصػػع بة والتمييػػز االختبــار   ئســ لة والتمييــ  والصــعوبة الســهولة معــام ت حســا
معام ت السه لة وقد تراوحت    ,77-6:5  7,,3)السيد  استمداـ املعادالت اخلاصة بتلكبختثار  اال سئلة 
  يف حػ   47,, -33,,)    أمػا معػام ت الصػع بة فقػد تراوحػت مػا بػ 89,, -75,,) االختثار مػا بػ  سئلة 

مقث لػة  وذلػك مػا يعطػ  دتييػز و وتعػد معػام ت سػه لة وصػع بة    09,, -05,,)تراوحت معام ت التمييز مػا بػ  
 .الثاتطالالتمييز ب    عل قدرة مفردات االختثار  م شراً عل

o  علػػ  حػػػدا يف  طالثػػةمت حسػػػاب زمػػن االختثػػار عػػن طريػػػ  حسػػاب الػػزمن الػػتي اسػػػت رقه كػػ   تحديــد نمــن االختبــار
     دقيقة.,7)لتطثي  االختثارالزمن املناس  مث حساب مت سم هتا ا زمنة وقد بلا   اإلجابة عن أسئلة االختثار

o  أسػػئلة  ,0لتصػػ يح االختثػػار مت ختصػػيص درجػػة واحػػدة  سػػئلة االختيػػار مػػن متعػػدد وعػػددها ) تصــحيح االختبــار  
   درجة.,6  وبالتا  تثلا الدرجة الكلية ل ختثار )  س اال,3لك  س اؿ من أسئلة املقاؿ وعددها ) تافدرجو 

  . 3جاهزاً للتطثي  يف الت ربة ا ساسية للث يل)مل  : النهائيةوبتلك أصثح االختثار يف ص رته 
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  ختبار التواصل الرياضي إعداد وضبط ا
o  يف الت اصػ  االبتػدائ  طالثػات الصػف السػادس ى قيػاس مسػت ى إهػدؼ هػتا االختثػار   ووصـفوالهدف من االختبار

  ,0) تكػ ف االختثػار مػنقػد   و عملي  التعليم والػتعلميف  التدري  التثاد  اسياتي ية كناتج تعلم الستمداـ  الرياض 
   كما م ضح يف اجلدوؿ ا  :وفًقا للمهارات الرئيسة للت اص  الرياض  وال  مت حتديدها سلًفا أسئلة خمتلفة

 (  مواصفات اختبار التواصل الرياضي 3جدول )

 مهارات التواصل الرياضي م
عدد 
 ائس لة

النسبة 
 الم وية

الدرجة 
 المخصصة

 07 %,5 5 شرح وت ضيح ا فكار والع قات الرياضية بص رة واض ة. 0

ا شػػػكاؿ واجلػػػداوؿ  يف وصػػػف  -الرمػػػ ز -)ا عػػػداد اسػػػتمداـ ل ػػػة الرياضػػػيات 2
 أنشطة رياضية متن عة.

4 4,% 03 

 03 %,4 4 .ترمجة امل اقف والع قات الرياضية إى ص ر خمتلفة 3

 41 %011 01 المجمو 

 

o علػػ  جمم عػػة مػػن  ل ختثػػار مػػن خػػ ؿ عرضػػهوقػػد مت الت كػػد مػػن الصػػدؽ املنطق )صػدؽ املضػػم ف    ختبــارتقــدير صــدق اال
نه عل  درجة عاليػة أو   يقي  ما وض  لقياسه ختثاراال أفعل    احييل أمجع املتمصص )كما ذكر سابًقا  السادة احملكم  

 .من الصدؽ

o وقػػػد بلػػا معامػػػ  ثثػػػات  ريتشاردسػػ ف  -كيػػػ درباسػػػتمداـ معادلػػة   ختثػػارمت حسػػاب ثثػػػات اال  ختبـــارتقــدير ثبـــات اال
 .ختثار  ويعد معام  ثثات مناس  ل 98,,) وفقا  تا الطريقة ختثاراال

o  الػػزمن وقػػد بلػػا  )بالطريقػػة نفسػػها املسػػتمدمة يف االختثػػار السػػاب    مت حسػػاب زمػػن االختثػػار تحديــد نمــن االختبــار
 دقيقة.  ,7)املناس  لتطثي  االختثار

o  ب اق  أربعة درجات لك  س اؿ  درجة,5بل ت الدرجة الكلية ل ختثار ) درجة االختبار  . 

 . الث يل ا ساسيةجتربة للتطثي  يف    جاهزاً 4)مل  : وبتلك أصثح االختثار يف ص رته النهائية
 الت كد من تكاف  طالثات الم عت  قث  التطثي :

المػػ عت  الت ريثيػػة والضػػابطة مت تطثيػػ  االختثػػار الت صػػيل   وكػػتلك اختثػػار الت اصػػ  طالثػػات  للت كػػد مػػن تكػػاف       
الرياضػػ  قثليًػػا علػػػ  طالثػػات المػػػ عت   للتعػػرؼ علػػ  املسػػػت ى ا و  لطالثػػات العينػػػة يف تلػػك املت ػػريات قثػػػ  بػػدء جتربػػػة 

 الث يل ا ساسية  وفيما يل  ت ضيح لكيفية ضثم تلك املت ريات:
 يل الطالبات لجوانب التعلم المتضمنة في فصل العمليات على الكسور العشرية تحصأوال  
ا علػػ  طالثػػػات المػػ عت  الت ريثيػػػة والضػػابطة  وقػػػد روعػػػ  يف ولضػػثم هػػػتا املت ػػري مت تطثيػػػ  االختثػػار الت صػػػيل  قثليًػػػ   

الرمػػراؼ املعيػػاري وقيمػػة )ت  للتعػػرؼ التطثيػػ  ت ضػػيح التعليمػػات وااللتػػزاـ بػػالزمن احملػػدد لإلجابػػة  ومت حسػػاب املت سػػم وا
   ا  : 5) عل  داللة الفرؽ ب  مت سط  درجات طالثات الم عت  الت ريثية والضابطة كما ه  مث  يف جدوؿ
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 داللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة   (4) جدول
 في التطبيق القبلي ل ختبار التحصيلي

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 الفرؽ غري 53,, 75 0,38 4,90 34  ةالتجريبي
 ,0,5 6:,4 32 الضابطة  داؿ إحصائيا 

 ( الجدولية عند درجة حرية )(2,65)( = 1,10( ومستوى داللة )64قيمة )ت. 

  أف الفػػػرؽ بػػػػ  مت سػػػط  درجػػػات طالثػػػػات المػػػ عت  الت ريثيػػػػة والضػػػابطة غػػػػري داؿ 5ويتضػػػح مػػػن جػػػػدوؿ )
  ومست ى داللػة 75  عند درجة حرية )3,76)   قيمتها اجلدولية53,,إحصائًيا  حييل مل تت اوز قيمة )ت  احملس بة )

 املت ري.   دما يدؿ عل  أف طالثات الم عت  متكافئت  يف هتا 0,,,)
 الرياضي  التواصل ثانيا  اختبار

ولضثم هتا املت ري مت تطثي  االختثار قثلًيا علػ  طالثػات المػ عت  الت ريثيػة والضػابطة  وقػد روعػ  يف التطثيػ  
)ت  للتعػػرؼ علػػ  داللػػة الفػػرؽ بػػ  مت سػػط  ملت سػػم واالرمػػراؼ املعيػػاري وقيمػػةت ضػػيح تعليمػػات االختثػػار  ومت حسػػاب ا

   ا  : 6ط ب الم عت  الت ريثية والضابطة كما مث  يف جدوؿ )درجات 
 (  داللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة5جدول)

 في التطبيق القبلي الختبار التواصل الرياضي

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

)ت( قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 الفرؽ غري 30,, 75 0,03 6,,4 34  ةالتجريبي
 8,,0 3,97 32 الضابطة  داؿ إحصائيا 

  
  عػػػدـ وجػػػ د فػػػرؽ داؿ إحصػػػائية بػػػ  مت سػػػط  درجػػػات طالثػػػات المػػػ عت  الت ريثيػػػة 6ويتضػػػح مػػػن جػػػدوؿ)

   قيمتهػػا اجلدوليػػة30,,) حملسػػ بةالرياضػػ   حيػػيل مل تت ػػاوز قيمػػة )ت  اوالضػػابطة يف التطثيػػ  القثلػػ  الختثػػار الت اصػػ  
   دما يدؿ عل  تكاف  طالثات الم عت  بالنسثة ملت ري الت اصػ  0,,,)   ومست ى داللة75) عند درجة حرية  3,76)

 الرياض   دما يعد م شرًا عل  تكاف  جمم ع  الث يل يف هتا املت ري.
 التجربة ائساسية للبحث    تنفيذ

 تم تنفيذ التجربة ائساسية للبحث وفقاً للخطوات اآلتية 
  يف مدينػػػة أهبػػػا والتػػػابعت  لػػػإلدارة ,4) الث ثػػػ فاالبتدائيػػػة   السػػػابعة والعشػػػروف  و 38)االبتدائيػػػة املدرسػػػة  اختيػػػار -

عل   وت زي  الطالثاتمنها  من ك  مدرسة  من الصف السادس واختيار فص   العامة لليبية والتعليم مبنطقة عسري
 لضابطة.الم عت  الت ريثية وا

 الم عت  الت ريثية والضابطة. ء الت ربة  والت كد من تكاف  طالثاتالث يل قث  بد التطثي  القثل   دوات إجراء -
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بعػػػػد تػػػػدريثها علػػػػ  اسػػػػتمداـ  –فيمػػػػا يتعلػػػػ  بالقػػػػائم بالتػػػػدري   فقػػػػد قامػػػػت معلمػػػػة الرياضػػػػيات باملدرسػػػػة ا وى  -
بالتػػدري  لطالثػػات الم عػػة الت ريثيػػة  يف حػػ  قامػػت معلمػػة الفصػػ  يف املدرسػػة  -اسػػياتي ية التػػدري  التثػػاد  

 ا خرى بالتدري  لطالثات الم عة الضابطة  يف ال قت نفسه ويف الفية الزمنية نفسها.

حاصػلة علػ  امل هػ  الدراسػ  ئمت  بالتػدري   فكػ  منهمػا حرصت الثاحثة عل  الت كػد مػن تكػاف  املعلمتػ  القػا -
سن ات   ولتا لن يك ف  تين املت ريين أي  :   وكتلك مدة اخلربة يف التدري  نفسها )م ه  عاؿ ترب ينفسه )

   ت ثري سلثًيا أو إجيابًيا عل  نتائج الت ربة.

الفص  الثاليل مػن مقػرر امل ض ع لتدري   الزمينا لل دوؿ وفقً مت التدري  لطالثات الم عت  الت ريثية والضابطة  -
 إدارة اليبية والتعليم بإدارة عسري.  من قث  الرياضيات للصف السادس اإلبتدائ 

مػػن خػػ ؿ عػػدة تطثيػػ  اليف  امعهػػ ةاملتعاونػػ علمػػة الرياضػػياتشػػرح فكػػرة الث ػػيل وأهدافػػه ملحرصػػت الثاحثػػة علػػ   -
 .لقاءات معها قث  بدء الت ربة

للت كػػد مػػن سػػري الت ربػػة  حيػػيل مت الت كػػد مػػن التػػزاـ  ت املمتػػار  ت رسػػ  الرياضػػيات يف املدمعلمػػ ةالثاحثػػ تتابعػػ -
 ة  كمػػػا مت متابعػػػة معلمػػػاد التػػػدري  التثػػػباسػػػتمداـ  دليػػػ  املعلمػػػة اخلػػػاص  الم عػػػة الت ريثيػػػة باسػػػتمداـ ةمعلمػػػ

 الم عة الضابطة أثناء التدري .

المػػ عت  الت ريثيػػة  طالثػػاتبعػػديًا علػػ   الت صػػيل  الفػػ ري وكػػتلك اختثػػار الت اصػػ  الرياضػػ االختثػػار تطثيػػ  مت  -
 والضابطة  يف ال قت نفسه وحتت ال روؼ نفسها تقريًثا  بعد االنتهاء من جتربة الث يل مثاشرة. 

 ال قػػت نفسػػه وحتػػت مت تطثيػػ  االختثػػار الت صػػيل  املرجػػ  بعػػديًا علػػ  طالثػػات المػػ عت  الت ريثيػػة والضػػابطة  يف -
 ا.   ي مً 30ال روؼ نفسها تقريًثا  بعد االنتهاء من جتربة الث يل بإحدى وعشروف )

 ستراتيجية التدريس التبادلي في التدريس ااستخدام 
 ا للمط ات ا تية:سياتي ية التدري  التثاد  وفقً اباستمداـ  -عينة الث يل –طالثاتلتدري  لالمت 
درس  وتشػرح لطالثا ػا كيفيػة الػسياتي يات الفرعيػة علػ  فقػرة حمػددة مػن والنقاش حييل تطث  االتق د املعلمة ال ار  -0

سػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد  مػػػن خػػػ ؿ التفكػػػري بصػػػ ت مسػػػم ع  لت ضػػػيح العمليػػػات العقليػػػة الػػػ  اتطثيػػػ  مراحػػػ  
 طة املمتلفة.تستمدمها يف ك  منها عل  حدة  م  ت ضيح املقص د بك  نشاط والت كيد عل  ا نش

  وبداية مرحلة التدريثات امل جهة  حييل تقـ  طالثاتسياتي يات الفرعية عل  الت زي  بطاقات املهاـ املتضمنة يف اال -3
الطالثػػات بػػالقراءة الصػػامتة لفقػػرة مػػن الػػدرس  علػػ  أف يتثػػادلن بعػػدها الػػ ار والنقػػاش بصػػ رة  اعيػػة طثقػػا لثطاقػػات 

 املهاـ م  ك  طالثة.

هػاـ املتضػمنة باالسػياتي يات الفرعيػة مػن خػ ؿ طػرح أسػئلة تناسػ  كػ  مرحلػة  مث تقسػيم الطالثػػات إى مراجعػة امل  -4
جمم عات غري مت انسة يف مست يات الت صي   وتعي  قائد لك  جمم عة  يتمركز دورها يف إدارة ال ار  م  مراعػاة 

 جزء مع  من أجزاء الدرس.أف يتثادؿ دورها م  غريها من أفراد الم عة عق  ك  ح ار ح ؿ 

ختصيص زمن مناس  لقراءة الدرس قراءة صامتة  مث تػدير املعلمػة/ القائػدة الػ ار التثػاد  داخػ  الم عػة  مث تعػرض   -5
 ح ؿ مهمتها. نك  طالثة مهمتها داخ  الم عة لثاق  أفراد الم عة  وجتي  عن استفسارا 
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لعمليػات  ةالدرس كاملة عق  اإلنتهاء من ال ار والنقاش  ومراجعػة املعلمػ ت زي  أوراؽ التق مي ال  حتت ي عل  اسئلة -6
التفكري ال  استمدمتها الطالثات للت كد من فهمهن للػدرس  مث تكليػف طالثػة مػن كػ  جمم عػة لعػرض اإلجابػة عػن 

 سئلة التق مي  م  ت ضيح العمليات الفعلية واخلط ات ال  اتثعتها الم عة  داء املهمة.أ
 ائج البحث نت

 درجاتمت حساب املت سطات السابية واالرمرافات املعيارية لللت ق  من ص ة الفروض اإلحصائية للث يل  
الت صي  الف ري  الت صي  )  واملتعلقة بػ الث يل  دوات الثعدي التطثي  يف والضابطة الت ريثية الم عت  طالثات

 املعاجلة الت ريثية. بعد  طالثات الم عت املست ى الفعل  لللتعرؼ عل  وذلك    املرج   الت اص  الرياض 
 ك )طالثات الم عت  الت ريثية والضابطة يف التطثي  الثعدي  دوات الث يل  الفرؽ ب  مت سط  درجات ثيافول       
   يتضح ما يل : Bar Chartبيانياً باستمداـ شك  ا عمدة  طالثاتمت دتثي  درجات ال   حدة عل 
 

 
  (حد  على كل)البحث ئدوات البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين طالباتلدرجات  بيانيشكل   (2)شكل

 
بػ  مت سػط  درجػات   Graphical Differencesويتضػح مػن الشػك  السػاب  وجػ د فػروؽ مل  اػة بيانيًػا 

طالثػػػات    وذلػػػك لصػػػاا حػػػدة علػػػ  كػػػ )طالثػػػات المػػػ عت  الت ريثيػػػة والضػػػابطة يف التطثيػػػ  الثعػػػدي  دوات الث ػػػيل 
 .يف طالثات الم عة الضابطةأعل  من مثي  ا ن   حييل كانت درجا الم عة الت ريثية

 وتتناوؿ الثاحثة فيما يل  اإلجابة عن أسئلة الث يل والت ق  من صدؽ فروضه:
  

 التواصل الرياضي التحصيل المرجأ التحصيل الفوري

44.87 
43.59 

35.62 
33.48 

29.76 

26.14 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
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 إجابة السؤال ائول 
 الفػػػػ ري الت صػػػػي  تنميػػػػة علػػػػ  التثػػػػاد  التػػػػدري  اسػػػػياتي ية اسػػػػتمداـ أثػػػػر لإلجابػػػػة عػػػػن السػػػػ اؿ ا وؿ ونصػػػػه  مػػػػا 
 ؟ االبتدائية  املرحلة طالثات لدى للرياضيات

  بػػػ  مت سػػػط  درجػػػات 0,,,ال ي جػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػت ى )مت صػػػياغة الفػػػرض الصػػػفري التػػػا   
 الم عة الت ريثية وطالثات الم عة الضابطة يف التطثي  الف ري ل ختثار الت صيل  . طالثات

 t-test for  3ف ≠ 0)ف ملت سػط  غػري مػرتثط  حيػيلاسػتمداـ اختثػار)ت   ص ة هتا الفػرض مت والختثار

independent groups ( ا   7) لنتائج امل ض ة يف جدوؿلمت الت ص  و    564  7,,3السيد : 
الفوري ل ختبار  في التطبيقنتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة   (6) جدول

 التحصيلي

 المجموعة
عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة 

داؿ عند   04,07 75 4,76 55,98 34  ةالتجريبي
 4,59 :,,44 32 الضابطة   0,,,)

 ( الجدولية عند درجة حرية )(2,65)( = 1,10( ومستوى داللة )64قيمة )ت. 

 
   قػػد جتػػاوزت قيمتهػػا اجلدوليػػة04,07) يتضػػح أف قيمػػة )ت  احملسػػ بة   7) وباسػػتقراء النتػػائج املتضػػمنة يف جػػدوؿ     
دمػػػا يػػػدؿ علػػػ  وجػػػ د فػػػرؽ حقيقػػػ  بػػػ  مت سػػػط  درجػػػات     0,,,) داللػػػة  ومسػػػت ى 75) عنػػػد درجػػػة حريػػػة  3,76)
)ذات  الم عػة الت ريثيػةطالثػات لصػاا  ل ختثػار الت صػيل    الفػ ريالتطثيػ   الم عت  الت ريثية والضابطة يف الثاتط

 املت سم ا كرب .
 ي جػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػػت ى ا وؿ  وقثػػ ؿ الفػػػرض الثػػدي  ونصػػه  اإلحصػػائ  الفػػػرض رفػػضتم يػػوبالتػػا       
  بػػػ  مت سػػػط  درجػػػات طالثػػػػات الم عػػػة الت ريثيػػػة وطالثػػػات الم عػػػػة الضػػػابطة يف التطثيػػػ  الفػػػ ري ل ختثػػػػار 0,,,)

 الت صيل   لصاا طالثات الم عة الت ريثية .
 وبتلك تك ف الثاحثة قد اجابت عن الس اؿ الث ث  ا وؿ.

 إجابة السؤال الثاني 
 املرجػػػػ  الت صػػػػي  تنميػػػػة علػػػػ  التثػػػػاد  التػػػػدري  اسػػػػياتي ية اسػػػػتمداـ أثػػػػر مػػػػابػػػػة عػػػػن السػػػػ اؿ الثػػػػا  ونصػػػػه  لإلجا

  ؟االبتدائية  املرحلة طالثات لدى للرياضيات
 درجػػػات مت سػػط  بػػػ   0,,,) مسػػت ى عنػػػد إحصػػائيا داؿ فػػرؽ ي جػػػد مت صػػياغة الفػػرض الصػػػفري الثػػا   ال

 .الت صيل   ل ختثار املرج  التطثي  يف الضابطة الم عة وطالثات الت ريثية الم عة طالثات
 مت الت صػ  إى النتػائج امل ضػ ة يف جػدوؿو   اختػاذ اإلجػراء نفسػه يف الفػرض ا وؿ متصػ ة الفػرض السػاب   والختثار     
 : ا   8)
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 في التطبيقنتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة   (7) جدول
 المرجأ ل ختبار التحصيلي

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

داؿ عند  9,,07 75 4,60 :54,6 34 ةالتجريبي
 4,45 87,:3 32 الضابطة  0,,,)

 
  قػػػػد جتػػػػاوزت قيمتهػػػػا 9,,07) يتضػػػػح أف قيمػػػػة )ت  احملسػػػػ بة   8) وباسػػػػتقراء النتػػػػائج املتضػػػػمنة يف جػػػػدوؿ

دمػػػا يػػػدؿ علػػػ  وجػػػ د فػػػرؽ حقيقػػػ  بػػػ  مت سػػػط     0,,,)   ومسػػػت ى داللػػػة75) عنػػػد درجػػػة حريػػػة  3,76) اجلدوليػػػة
 الم عػة الت ريثيػةطالثػات لصػاا  ل ختثػار الت صػيل    املرج  التطثي  الم عت  الت ريثية والضابطة يف الثاتدرجات ط

 )ذات املت سم ا كرب .
الثا   وقث ؿ الفرض الثدي  ونصه  ي جد فػرؽ داؿ إحصػائيا عنػد مسػت ى  اإلحصائ  الفرض رفضتم يوبالتا  

الم عػػػػة الت ريثيػػػػة وطالثػػػػات الم عػػػػة الضػػػػابطة يف التطثيػػػػ  املرجػػػػ  ل ختثػػػػار   بػػػػ  مت سػػػػط  درجػػػػات طالثػػػػات 0,,,)
 الت صيل   لصاا طالثات الم عة الت ريثية .

 وبتلك تك ف الثاحثة قد اجابت عن الس اؿ الث ث  الثا .
 إجابة السؤال الثالث 

 لػدى الت اصػ  الرياضػ  تنميػة علػ  التثػاد  التػدري  اسػياتي ية اسػتمداـ أثػر مػالإلجابة عن الس اؿ الثالػيل ونصػه  
 ؟االبتدائية  املرحلة طالثات

 مت سػػػط  بػػػ   0,,,) مسػػػت ى عنػػػد إحصػػػائيا داؿ فػػػرؽ ي جػػػد مت صػػػياغة الفػػػرض الصػػػفري الثالػػػيل ونصػػػه  ال
 .اختثار الت اص  الرياض  يف الضابطة الم عة وطالثات الت ريثية الم عة طالثات درجات

 مت الت صػ  إى النتػائج امل ضػ ة يف جػػدوؿو   اختػاذ اإلجػراء نفسػػه يف الفرضػ  السػابق  متوالختثػار صػ ة الفػرض السػاب  
 : ا   9)

نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار   (8) جدول
 التواصل الرياضي

 المجموعة
عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة 

داؿ عند   05,44 75 3,88 46,73 34  ةالتجريبي
 :3,5 37,05 32 الضابطة   0,,,)

 
جتػػػػاوزت قيمتهػػػػا   قػػػػد 05,44) يتضػػػػح أف قيمػػػػة )ت  احملسػػػػ بة   9) وباسػػػػتقراء النتػػػػائج املتضػػػػمنة يف جػػػػدوؿ      

دمػػػا يػػػدؿ علػػػ  وجػػػ د فػػػرؽ حقيقػػػ  بػػػ  مت سػػػط     0,,,)   ومسػػػت ى داللػػػة75) عنػػػد درجػػػة حريػػػة  3,76) اجلدوليػػػة
الم عػػة طالثػػات لصػػاا  ي الختثػػار الت اصػػ  الرياضػػ   التطثيػػ  الثعػػد المػػ عت  الت ريثيػػة والضػػابطة يف الثػػاتدرجػػات ط
 )ذات املت سم ا كرب . الت ريثية
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الثاليل  وقث ؿ الفرض الثدي  ونصه  ي جد فرؽ داؿ إحصائيا عند مست ى  اإلحصائ  الفرض رفضتم يوبالتا  
  لصاا اختثار الت اص  الرياض   ب  مت سط  درجات طالثات الم عة الت ريثية وطالثات الم عة الضابطة يف 0,,,)

 طالثات الم عة الت ريثية .
 .ثاليلابت عن الس اؿ الث ث  الوبتلك تك ف الثاحثة قد اج

 
 املت ري املستق  عل  املت ريات التابعة: ح م ت ثريقياس 
واملرج    )الت صي  الف ري ت ريات التابعةملح م ت ثري املت ري املستق  )اسياتي ية التدري  التثاد   عل  ا للتعرؼ عل     

مت االعتمػػػاد علػػػ  حسػػػاب الداللػػػة العمليػػػة   مبنطقػػػة عسػػػرياالبتػػػدائ   الت اصػػػ  الرياضػػػ   لػػػدى طالثػػػات الصػػػف السػػػادس
Practical Significance مت اسػػتمداـ   حيػػيل للنتػػائج الػػ  مت ال صػػ ؿ إليهػػا(اختثػػار مربػػ  إيتػػا2 )*( هػػتا   ويهػػدؼ

تفسػري هػتا النسػثة مػن تثػاين املت ػري التػاب  ترج  للمت ري املستق   وديكػن وال  إى حتديد نسثة تثاين املت ري التاب   االختثار
(d)ح ػػػػم التػػػػ ثري قيمػػػػة كمػػػػا مت حسػػػػاب    358  ,,,3مبعرفػػػػة املت ػػػػري املسػػػػتق )مراد 

  ومت  ,9  7,,3)أبػػػػ ع ـ )**(
 ا  :  :) الت ص  إى النتائج امل ض ة يف اجلدوؿ

 (d)وكذلك قيمة حجم التأثير (2مربع إيتا) نتائج حسا  اختبار  (9) جدول
 م

 أدوات البحث
 قيمة
 )ت(

درجة 
 الحرية

 قيمة
(2)  

 قيمة
(d) 

 حجم
ريأثتال   

 كثري 4,36 84,, 75 04,07 االختبار التحصيلي الفوري 0

 كثري 8:,4 ,9,, 75 9,,07 االختبار التحصيلي المرجأ 2

 كثري 4,65 87,, 75 05,44 اختبار التواصل الرياضي 3

 
المػ عت  الت ريثيػة  الثػات  لنتػائج ط2أف قيمة اختثار مرب  إيتا)   :)ويتضح من الثيانات املتضمنة يف جدوؿ 

ا مهيػػة اليب يػػة   وقػػد جتػػاوزت هػػتا النتي ػػة القيمػػة الدالػػة علػػ   84,,)الت صػػيل  ختثػػار ل فػػ ريوالضػػابطة يف التطثيػػ  ال
;  مػن التثػاين 84   وتعػين أف )359  ,,,3 )مػراد  05,,للنتائج اإلحصائية يف الث  ث النفسية واليب ية ومقدارها )

;  مػػن التثػػاين بػػ  84المػػ عت  الت ريثيػػة والضػػابطة يرجػػ  ا  مت ػػري املعاجلػػة التدريسػػية  أي أف )طالثػػات بػػ  درجػػات 
ديكػن تفسػريا بسػث  اخػت ؼ املعاجلػة التدريسػية الػ   التطثيػ  الفػ ري ل ختثػار الت صػيل يف  المػ عت درجات طالثػات 

  تػػ ثريأف هنػاؾ  علػػ     ويػػدؿ ذلػك4,36النػاتج ) (d)كمػػا يتضػح أف قيمػػة ح ػم التػػ ثري      ػا جممػػ ع  الث ػيل تتعرضػ
لصػػػف السػػػادس الفػػػ ري للرياضػػػيات لػػػدى طالثػػػات ا ت صػػػي التنميػػػة  التػػػدري  التثػػػاد  علػػػ  ةاسػػػياتي يالسػػػتمداـ  كثػػػري

 .االبتدائ 
 

                                                           
)*(       =     

        
           = df)درجات الرية   ,                  

)**(d=   √  

√     
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المػػػ عت   طالثػػػات  لنتػػػائج 2أف قيمػػػة اختثػػػار مربػػػ  إيتػػػا) -  :) جػػػدوؿ –السػػػاب   كمػػػا يتضػػػح مػػػن اجلػػػدوؿ
 طالثػػػات;  مػػػن التثػػػاين بػػػ  ,9   أي أف ),9,,)الت صػػػيل  ختثػػػار ل رجػػػ درجػػػات التطثيػػػ  امل يفالت ريثيػػػة والضػػػابطة 

    ا جممػ ع  الث ػيل تديكن تفسريا بسث  اخت ؼ املعاجلة التدريسية ال  تعرض الت صي  الرياض  املرج الم عت  يف 
التػػدري  التثػػاد   ةاسػػياتي يكثػػري السػػتمداـ   تػػ ثريهنػػاؾ أي أف    8:,4النػػاتج ) (d)كمػػا يتضػػح أف قيمػػة ح ػػم التػػ ثري 

 .لصف السادس االبتدائ صي  الف ري للرياضيات لدى طالثات االت تنمية  عل 

 يفالم عت  الت ريثية والضابطة  طالثات  لنتائج 2) أف قيمة اختثار مرب  إيتا الساب  دوؿاجلمن  أيضا يتضحو 
ديكػػن  ذلػػك االختثػػار المػػ عت  يف طالثػػات;  مػػن التثػػاين بػػ  87   أي أف )87,,) اختثػػار الت اصػػ  الرياضػػ درجػػات 

النػاتج  (d)كمػا يتثػ  أف قيمػة ح ػم التػ ثري     ا جممػ ع  الث ػيل تتفسريا بسث  اخت ؼ املعاجلة التدريسية ال  تعرض
الت اصػػػ  الرياضػػػ  لػػػدى طالثػػػات تنميػػػة  التػػػدري  التثػػػاد  علػػػ  ةاسػػػياتي يكثػػػري السػػػتمداـ   تػػػ ثريأي أف هنػػػاؾ    4,65)

 .االبتدائ  الصف السادس
 تفسير نتائج البحث 

  الفوري  أواًل  تفسير النتائج المتعلقة بالتحصيل
الت صػي  الفػ ري تنميػة  التػدري  التثػاد  علػ  ةاسػياتي ي وجػ د تػ ثري كثػري السػتمداـدلت نتائج الث ػيل علػ        

باسػػتمداـ  الػػ   درسػػنالم عػػة الت ريثيػػة  الثػػاتط تحيػػيل تف قػػ  للرياضػػيات لػػدى طالثػػات الصػػف السػػادس االبتػػدائ 
باسػػػتمداـ الطريقػػػة املعتػػػادة يف  نفسػػػهاملقػػػرر  الػػػ   درسػػػنالم عػػػة الضػػػابطة  الثػػػاتعلػػػ  ط اسػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد 

 إى الت صػي  الفػ ري للرياضػياتيف  يف الم عة الضابطة ريا نالم عة الت ريثية عل  ن  الثاتيرج  تف ؽ طو  التدري  
 :أف عدة أسثاب منها

عل مات والقائ  إسياتي ية التدري  التثاد  عملت عل  مساعدة الطالثات عل  تلميص املادة  وبالتا  تقن  امل -
 فهما.  وا فكار  دما جع  املادة أكثر تركيزا وأسه

ا  يزيد من دافعية الطالثػات وإجتاهػا ن رمػ  ا دمتعً  إبداعيً عمً  يعد التدري  باستمداـ إسياتي ية التدري  التثاد   -
 العم  التعاو   إذ تيح العديد من الفرص للطالثات للمشاركة اإلجيابية يف العملية التعليمية.

علػ  مػادة الرياضػيات الػيابم الفكػري عنػد الطالثػة  وجعػ  الطالثػات أضػف  التدري  باستمداـ التػدري  التثػاد   -
  قائ  واملفاهيم واملعل مات الرياضية الردة.ا لل ا واستيعابً أكثر فهمً 

ملعلمة الرياضيات مػا تريػد تقدديػه للطالثػات  وذلػك عػن طريػ   يئػة  ديهد بدء الدرس باسياتي ية التدري  التثاد  -
أذهػػاهنن وحتفيػػزهن مل ضػػ ع الػػدرس اجلديػػد عػػن طريػػ  اسػػتثارة املعل مػػات يف بنيػػتهن املعرفيػػة  فضػػ  عػػن كػػ ف تقػػدمي 

باسياتي ية التدري  التثاد  أفاد املعلمة لعم  ملمص سث ري للم ت ى الرياض  ال  تسػتنت ه الطالثػات  الدرس
ب نفسهن  دما يساعد عل  غل  الدرس  وبلك حيق  مهػار  التهيئػة وال لػ   ومهػا مػن املك نػات االساسػية ملهػارات 

 التدري .

علػ  إثػارة وطػرح ا سػئلة مػن جانػ  الطالثػات  ودمارسػة  استمداـ مراح  التدري  التثاد  يف التػدري  قػد سػاعد -
مهارات التفكري املمتلفة وبنػاء ا دلػة وحتليػ  ا خطػاء ومناقشػة ا راء واختػاذ القػرار وحػ  املشػك ت  دمػا أدى إى 

 تنمية قدرة الطالثات عل  صياغة التممينات وتقييمها.
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 ةاسػػياتي ي علػػ  وجػػ د تػػ ثري كثػػري السػػتمداـ  أكػػدتوتتفػػ  تلػػك النتي ػػة مػػ  نتػػائج العديػػد مػػن الدراسػػات الػػ 
 (2119) مراددراسة   ومنها حتصي  للرياضيات لدى املتعلم  يف املراح  الدراسية املمتلفةتنمية  التدري  التثاد  عل 
 ا ندسػ  لػدى ت ميػػتفاعليػػة اسػتمداـ التػدري  التثػػاد  يف تنميػة مهػارات الفهػػم القرائػ  واختػزاؿ القلػػ  والػ  ت صػلت إى 

سػػػتمداـ إسػػػياتي ية التػػػدري  والػػػ  ت صػػػلت إى وجػػػ د تػػػ ثري كثػػػري ال (2101) الســـمالوطياإلعداديػػػة  ودراسػػػة  املرحلػػػة
اإلعػػدادي  ودراسػػة  ا وؿ الصػػف ت ميػػت لػػدى الرياضػػيات حتصػػي تنميػػة مهػػارات حػػ  املشػػك ت الرياضػػية و  علػػ التثػػاد  
حتصػػي  الرياضػػيات  علػػ  التثػػاد  التػػدري  إسػػياتي ية وجػػ د تػػ ثري كثػػري السػػتمداـوالػػ  ت صػػلت إى  (2100) الكبيســي

فعاليػػػة برنػػػامج قػػػائم علػػػ  اسػػػياتي يات والػػػ  ت صػػػلت إى  (2104) أحمـــداملت سػػػم  ودراسػػػة  الثػػػا  الصػػػف طلثػػػة لػػػدى
وال  ت صلت إى  (2104) جربو اإلبتدائية  ودراسة  املرحلة لدى تلميتات حتصي  الرياضياتالتدري  التثاد  يف تنمية 

ب زة  وكػتلك  االساس  الثامنالرياضيات لدى ط ب الصف  حتصي فاعلية ت ايف اسياتي ية التدري  التثاد  يف تنمية 
اسػػػتيعاب  علػػػ سػػػتمداـ اسػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد  ال والػػػ  ت صػػػلت إى وجػػػ د تػػػ ثري كثػػػري (2104) ســـكيرجةدراسػػػة 

وال  ت صلت إى فاعلية  (2107) الجوالدها ساس   وكتلك دراسة  الثامن طثيقا ا لدى طلثة الصفاملفاهيم اجلربية وت
ا ردف   يف الػػتعلم صػػع بات لطلثػػة بنػػاء برنػػامج تعليمػػ  مسػػتند إى إسػػياتي ية التعلػػيم التثػػاد  يف تنميػػة املفػػاهيم الرياضػػية

حػ   علػ برنامج تعليم  قائم عل  التػدري  التثػاد   الستمداـ وال  ت صلتا إى وج د ت ثري كثري (2107) عرفةودراسة 
والػ  ت صػلت إى فاعليػة التػدري   Lee & Kung 201)8) ا ساسية  وأخػريا دراسػة املرحلة املس لة الرياضية لدى طلثة

 .تنمية الت صي  الرياض  لدى ط ب املرحلة الثان يةالتثاد  يف 
   بالتحصيل المرجأثانًيا  تفسير النتائج المتعلقة 
الت صي  املرج  تنمية  التدري  التثاد  عل  ةاسياتي ي وج د ت ثري كثري الستمداـدلت نتائج الث يل عل  

باسػػتمداـ  الػػ   درسػػنالم عػػة الت ريثيػػة  الثػػاتط تحيػػيل تف قػػ  للرياضػػيات لػػدى طالثػػات الصػػف السػػادس االبتػػدائ 
باسػػػتمداـ الطريقػػػة املعتػػػادة يف  نفسػػػهاملقػػػرر  الػػػ   درسػػػنالم عػػػة الضػػػابطة  الثػػػاتعلػػػ  طاسػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد  

ن ػريا ن مقارنػة ب الت صيل ختثار التطثي  املرج  ل الم عة الت ريثية يف  الثاتوديكن إرجاع ارتفاع مت سم درجات ط التدري  
 :منها العديد من ا سثاب  إى ةضابطالم عة ال الثاتط
التػػدري  التثػػاد  جعلػػت املفػػاهيم الرياضػػية أكثػػر حسػػية وسػػهلة اإلدراؾ دمػػا سػػاعد الطالثػػات علػػ   سػػياتي يةأف إ -

 استيعاهبا وفهمها.

 واملهػػارات املفػػاهيم اكتسػػاب يف اإلجيابيػػة واملشػػاركة الػػتعلم م اقػػف يف اإلجيػػا  للتفاعػػ  للطالثػػات افرًصػػ أهنػػا وفػػرت -
 جمم عػػات يف العمػػ  خػػ ؿ مػػن تعلمهػػن بنتي ػػة والتنثػػ   الػػتعلم ةمسػػئ لي بت مػػ  اإلجيػػا  الشػػع ر وتنميػػة الرياضػػية
 .التعلم م اقف يف إجيا  نشاط ب ي يقمن مل ال ئ  الضابطة الم عة يف الطالثات بعك   ص رية

 يف ثقػػػتهن لزيػػػادة نتي ػػػة الػػػتعلم علػػػ  فػػػ قثل ا الطالثػػػات الهتمػػػاـ ومثػػػرية وشػػػيقة جتابػػػة الػػػتعلم عمليػػػة أهنػػػا جعلػػػت -
  دمػا أثػر إجيابيػا علػ  إحتفػاظ الطالثػات للػنف  وحمثػ  شي  ب سل ب للطالثة املعل مات تقدـ اهنا حييل  أنفسهن

 .بتعلم الرياضيات ملدة ط يلة
 مهػارات واكتسػاب املسػئ لية وحتمػ  التعػاوف مثػ   املرغ بػة اإلجتماعيػة املهارات بعض اكتساب عل  أهنا ساعدت -

  ا مر التي سػاعد يف أخرى جهة من أنفسهن الطالثات وب   جهة من والطالثات املعلمة ب  اجليد ال ار إدارة
  .بقاء أثر تعلم الرياضيات لديهن
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أف اسػػتمداـ إسػػياتي ية التػػدري  التثػػاد  أوجػػدت تفػػاعً  بػػ  الطالثػػة واملعلمػػة مػػن خػػ ؿ مراحلهػػا ا ربػػ   ومػػا  -
افة إى حريػة التعثػري عػن الػرأي الػ  أتاحهػا الػتعلم التثػاد   احت  ا من أنشطة تعليمية جيدة ومثرية للطالثة  باإلض

واملشاركة يف ت ليد ا سئلة  وتلميص ا فكار والت ضػيح والتنثػ   ا مػر الػتي سػاعد الطالثػة علػ  اإلحتفػاظ بػتعلم 
 الرياضيات  وبقاء أثر تعلمها لفية زمنية كثرية بعد انقضاء عملية التعلم

 ةاسػػياتي ي علػػ  وجػػ د تػػ ثري كثػػري السػػتمداـ نتػػائج العديػػد مػػن الدراسػػات الػػ  أكػػدتوتتفػػ  تلػػك النتي ػػة مػػ  
أو االحتفػاظ بػتعلم   –الت صػي  املرجػ  للرياضػيات أو مػا يعػرؼ بػػ )بقػاء أثػر تعلػم الرياضػيات تنمية  التدري  التثاد  عل 

والػ  ت صػلت إى وجػ د ح ػم  (2101) علـي   ومنها دراسػةالرياضيات  لدى املتعلم  يف الصف ؼ الدراسية املمتلفة
 املرحلػػة طػ ب لػػدى ا ندسػةسػػتمداـ التػدري  التثػاد  علػػ  تنميػة بعػض مهػػارات التفكػري الناقػد واالجتػػاا رمػ  ال تػ ثري كثػري
ثر استمداـ إسياتي ية وال  ت صلت إى وج د ت ثري كثري   (2100) يبيومتعلمهم  وكتلك دراسة  أثر وبقاء اإلعدادية

 االبتدائ . الراب  الصف ت ميت لدى تنمية الت صي  واالجتاا رم  الرياضيات وبقاء أثر التعلم عل دري  التثاد  الت
 الرياضي  ثالثًا  تفسير النتائج المتعلقة بالتواصل

الت اص  الرياض  تنمية  التدري  التثاد  عل  ةاسياتي ي وج د ت ثري كثري الستمداـدلت نتائج الث يل عل  
باسػػتمداـ اسػػياتي ية  الػػ   درسػػنالم عػػة الت ريثيػػة  الثػػاتط تحيػػيل تف قػػ  لػػدى طالثػػات الصػػف السػػادس االبتػػدائ 

وديكن إرجاع ارتفاع مت سػم  باستمداـ الطريقة املعتادة يف التدري   ال  الم عة الضابطة  الثاتعل  طالتدري  التثاد  
العديػػػد مػػػن  إى ةضػػػابطالم عػػػة ال الثػػػاتطن ػػػريا ن مقارنػػػة بالت اصػػػ  الرياضػػػ  الم عػػػة الت ريثيػػػة يف اختثػػػار  الثػػػاتدرجػػػات ط

 ا سثاب  ومنها عل  سثي  املثاؿ:
أف التػػػدري  التثػػػػاد  أدى إى تنميػػػة مهػػػػارة الكتابػػػػة الرياضػػػية لػػػػدى الطالثػػػات  مػػػػن خػػػػ ؿ التعثػػػري عػػػػن أفكػػػػارهن  -

والع قػػات الرياضػػية الصػػ ي ة إلجيػػاد حلػػ ؿ خمتلفػػة للمهػػاـ الرياضػػية املقدمػػة  وإعػػادة  الرياضػػية  واسػػتمداـ الرمػػ ز
 صياغة املشك ت اللف ية وتلميصها  وتثادؿ ا راء وطرح الل ؿ فيما بينهن داخ  الم عات.

الت ص  إى  ساعدت اسياتي ية التدري  التثاد  عل  تنمية الت اص  الرياض  ملا قدمته من تفكري عمي  أسهم يف -
اللػػ ؿ وتقػػدمي خطػػ ات من مػػة وفهػػم عميػػ  ملػػا تقػػرأا الطالثػػة مػػن م ضػػ عات  كمػػا أهنػػا عملػػت علػػ   يئػػة بيئػػة 

بطريقػة جعلػت عمليػػة الػتعلم أكثػػر معػل  دمػػا  اتعليميػة مرنػة تتطلػػ  مػن الطالثػػة اختػاذ القػرار وإفسػػاح الػاؿ لقػػدرا 
 املقدـ  ا.أدى إى زيادة التفاع  ب  الطالثة واحملت ى 

ما وفرته من تفاع  شمص  م  النص وبناء املعل  دما أدى إى ارتفاع جػ دة التعلػيم نتي ػة للثنػاء التعػاو  للمعػل  -
ب  الطالثات  كما أهنا زادت مػن مقػدرة الطالثػة علػ  طػرح ا سػئلة وت ضػيح ا جػزاء الصػعثة والتنثػ  وتلمػيص مػا 

 قرأته.

التػػدري  التثػػاد  مػػن فػػرص للطالثػػات لل ػػ ار واملناقشػػة  وتلمػػيص ا فكػػار وت ليػػد ا سػػئلة  مػػا أتاحتػػه إسػػياتي ية -
املرتثطة بثناء الفهم لديهن  كتلك عمليات الت ضيح والتنث  ال  أتاحتها ا سػياتي ية  ومػا ييتػ  علػ  ذلػك مػن 

ابػػة والت ػػدث بػػ  الطالثػػات بعضػػهن ت ػػري للػػدور السػػل  للطالثػػة إى دور إجيػػا  فاعػػ   اشػػتم  علػػ  القػػراءة والكت
الػػثعض مػػن جهػػة  وبػػ  الطالثػػات واملعلمػػة مػػن جهػػة أخػػرى  وكػػتلك العديػػد مػػن أنشػػطة التمثيػػ  الرياضػػ   ا مػػر 

 التي ساعد عل     مهارات الت اص  الرياض  لدى الطالثات.
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 ةاسػياتي ي علػ  وجػ د تػ ثري كثػري السػتمداـ وتتف  تلك النتي ة م  نتائج العديد من الدراسػات الػ  أكػدت  
 (2119) حماد    ومنها دراسةالت اص  الرياض  لدى املتعلم  يف املراح  الدراسية املمتلفةتنمية  التدري  التثاد  عل 

  ودراسػػة باملرحلػػة اإلعداديػػة لػػدى الت ميػػت الت اصػػ  الكتػػا  يف تنميػػة اسػػتمداـ التػػدري  التثػػاد  والػػ  ت صػػلت إى فاعليػػة
 املرحلػػة ت ميػػت لػػدى ا ندسػػةفاعليػػة التػػدري  التثػػاد  يف تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  يف والػػ  ت صػػلت إى  (2103) نيفتســ

 مهػػارات تنميػػة يف التثػػاد  التػػدري  اسػػياتي ية والػػ  ت صػػلت إى فاعليػػة (2106) الصــعيدياإلعداديػػة  وكػػتلك دراسػػة 
 اإلعدادية.  املرحلة ت ميت لدى الرياض  الت اص 

 توصيات البحث  
 عل  ض ء النتائج ال  مت الت ص  إليها ت ص  الثاحثة با  :

علػ  اسػتمداـ اإلسػياتي يات التدريسػية الديثػة  االبتدائيػة تدري  معلمات الرياضػيات باملرحلػة ضرورة اإلهتماـ ب -0
 الف ري واملرج . التدري  التثاد   وال  تسهم بشك  فعاؿ يف تنمية الت صي  ومنها إسياتي ية

تش ي  العم  اجلماع  بػ  الطالثػات  واالهتمػاـ باملنػاخ االجتمػاع   وتثػاين الصػفات الشمصػية بػ  الطالثػات   -3
 م  السماح  ن بالت ري  واخلط  دوف الشع ر بالرج أو اخل ؼ من ا خرين.

رياضيات وتش يعهن عل  استمداـ ا نشطة التعليمية ال  تساعد عل  تنمية مهارات الت اص  تدري  معلمات ال -4
 الرياض  بص را وأشكاله املمتلفة لدى طالثات املرحلة اإلبتدائية.

عقػػد دورات وبػػرامج تدريثيػػة للمشػػرفات اليب يػػات لتعػػريفهن مبزايػػا وق اعػػد اسػػتمداـ إسػػياتي ية التػػدري  التثػػاد    -5
 ت ايفها يف عملي  التعليم والتعلم داخ  فص ؿ الرياضيات.وكيفية 

علػػ  تلمػػيص وت ضػػيح ا فكػػار الرياضػػية املمتلفػػة لتخػػرين  ومسػػاعد ن علػػ  االبتدائيػػة تشػػ ي  طالثػػات املرحلػػة  -6
ت ليد العديػد مػن ا سػئلة حػ ؿ املفػاهيم والتعميمػات الرياضػية  وكػتلك تشػ يعهن علػ  التنثػ  بػالل ؿ الصػ ي ة 

 للمشك ت الرياضية املقدمة.

 مقترحات البحث 

 استكماال لل هد املثتوؿ يف الث يل الا   تقيح الثاحثة إجراء الدراسات وا حباث التالية يف املستقث :
م ض عات دراسية أخػرى  ويف مراحػ  دراسػية إجراء دراسات أخرى تتناوؿ فاعلية اسياتي ية التدري  التثاد  يف  -0

  . تنمية ن اتج التعلم املمتلفةى استمدامها يف أخرى لثياف جدو 

لدى طالثات املرحلة  يف الرياضيات اسياتي ية التدري  التثاد  عل  تعدي  التص رات الثديلةاستمداـ دراسة أثر  -3
 االبتدائية.

يف تػػػدري  الرياضػػػيات لطػػػ ب الفئػػػات اخلاصػػػة  مبمتلػػػف  فاعليػػػة اسػػػتمداـ اسػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد دراسػػػة  -4
 أن اعهم  يف مراح  تعليمية خمتلفة.

 إلكساهبن مهارات التدري  املتعلقة بالتدري  التثاد .االبتدائية برنامج تدري  مقيح ملعلمات الرياضيات باملرحلة  -5

الرياضية واالجتاا رم  الرياضيات لدى طالثات أثر استمداـ اسياتي ية التدري  التثاد  عل  تنمية مك نات الثنية  -6
 املرحلة اإلبتدائية
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 ع ــراجـقائمة الم
 أواًل: املراج  العربية:

ــة التربويــة . ح ػػم أثػػر املعاجلػػات الت ريثيػػة وداللػػة الداللػػة اإلحصػػائية  7,,3أبػػ ع ـ  رجػػاء حممػػ د)   جملػػ  النشػػر العلمػػ   امعػػة المجل
  .,3اللد )   89الك يت  مل   العدد)

قػػػـ   يف تنميػػػة  -خطػػػم  -فعاليػػػة برنػػػامج قػػػائم علػػػ  اسػػػياتي يات التػػػدري  التثػػػاد  واسػػػياتي ية  عػػػرب  . 3,05)أمحػػػد   ػػػاح عثدالميػػػد
   0)   ج 069)   ع  جامعة ا زهرالتربيةكلية مجلة  اإلبتدائية   املرحلة لتلميتات الرياضيات يف الت مل  والتفكري الت صي 

64– 0,7 
. اإلعػػدادي ا وؿ الصػف ت ميػػت لػدى الل  يػة املهمػػات بعػض تنميػػة يف التثػاد  التػدري  اسػػياتي ية اسػتمداـ فعاليػػة . :,,3)عمػرو أمحػد 

 .أسي ط  مصر جامعة اليبية  كلية ماجستري  رسالة
قائمة عل  ن رية التعلم املستند إى الدماغ يف تنمية مهارات الت اصػ  الرياضػ  والدافعيػة  مقيحة فاعلية اسياتي ية : 3,04)بدر  بثينة حممد

اجلمعيػػػة املصػػػرية   الرياضـــيات تربويـــات مجلـــة  باململكػػػة العربيػػػة السػػػع ديةاالبتدائيػػػة لإلذمػػػاز الدراسػػػ  لػػػدى تلميػػػتات املرحلػػػة 
 :7 -04أكت بر     3ج )   07)مج  ليب يات الرياضيات 

 .والت زي  والنشر للطثاعة الفكر دار: عماف  الرياضيات تعلم وتقويم تعليم في استراتيجيات : 4,,3)مسعد رمضافبدوي  
 لدى أثر استمداـ إسياتي ية التدري  التثاد  يف تنمية الت صي  واالجتاا رم  الرياضيات وبقاء أثر التعلم . 3,00)بي م   ياسر عثدالرحيم
 . ,,7–648   54) مصر  ع  جامعة طنطا  مجلة كلية التربيةاالبتدائ    الراب  الصف ت ميت
 : فاعلية استمداـ مدخ  ح  املشك ت مفت حة النهاية يف تنمية مهارات الت اص  الرياض  لدى طػ ب املرحلػة 3,06الثقف   أمحد سامل)

 94 -49   يناير  0   ج )0   ع )09مج )  اجلمعية املصرية ليب يات الرياضيات  مجلة تربويات الرياضياتاملت سطة  
فاعليػػة ت ايػػػف اسػػػياتي ية التػػدري  التثػػػاد  يف تنميػػػة التفكػػري يف الرياضػػػيات واالجتػػػاا رم هػػا لػػػدى طػػػ ب  . 3,05)جربػػ ع  عيسػػػ  سػػػام 
   فلسط . زةباجلامعة اإلس مية   كلية اليبية  رسالة ماجستريب زة   االساس  الثامنالصف 

 . فعالية تدري  التاريخ باستمداـ اسياتي ي  التدري  التثاد  وخػرائم املفػاهيم يف تنميػة مهػارات فهػم النصػ ص 6,,3)أمحد اجلم   عل 
  جامعػة عػ  مشػ   مجلـة الجمعيـة التربويـة للدراسـات االجتماعيـةالتارخيية الدراسية لدى ط ب الصف الثػا  اإلعػدادي. 

 .073-036   0)   ع 4مج )
أثر الدعائم التعليميػة يف تنميػة مهػارات الت اصػ  الرياضػ  وحتسػ  مهػارات مػا وراء املعرفػة لػدى الت ميػت ذوي  : 3,05)ء حممدحسن  شيما

ج    08)مج  اجلمعية املصرية ليب يات الرياضيات   الرياضيات تربويات مجلة  صع بات تعلم الرياضيات باملرحلة االعدادية
(0   066-339 

 الثػان ي  ا وؿ الصػف طػ ب لػدى الل  يػة املهػارات تنميػة يف التثػاد  التػدري  اسػياتي ية اسػتمداـ فاعليػة . ,3,0)حسػن عمػراف حسن 
 .497-448   0)   ع 37مج ) أسي ط  جامعة  التربية كلية مجلة
 معػػايري اسػػتمداـ التػػدري  التثػػاد  لتنميػػة التفكػػري الرياضػػ  والت اصػػ  الكتػػا  باملرحلػػة اإلعداديػػة يف ضػػ ء بعػػض  .:,,3)محػػادة  فػػايزة أمحػػد

 .443–::3   0)   ع 36) مصر  مج  أسي طجامعة   مجلة كلية التربيةاملدرسية   الرياضيات
أثػػر اسػػتمداـ املمططػػات اخل ارزميػػة علػػ  تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  والت صػػي   : 3,05)اخلػػزمي  خالػػد حممػػد؛ والشػػمري  مهػػا مسػػند

ـــة  مبدينػػػة الريػػػاضاالبتػػػدائ  الدراسػػػ  لػػػدى طالثػػػات الصػػػف اخلػػػام   اجلمعيػػػة املصػػػرية ليب يػػػات   الرياضـــيات تربويـــات مجل
 409 -379 أكت بر    4ج )   9)ع    08)الرياضيات  مج 

 : أثػػر اسػػتمداـ ن ريػػة الػػتعلم املسػػتند إى الػػدماغ يف تػػدري  الرياضػػيات علػػ  تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  3,04خطػػاب  أمحػػد علػػ )
 360-094   أكت بر  055  ع )مجلة القرا   والمعرفةوالساب التهين لدى ت ميت املرحلة االبتدائية  

 صػع بات لطلثػة مستند إى إسياتي ية التعليم التثاد  وقياس أثرا يف تنمية املفاهيم الرياضػية بناء برنامج تعليم  . 3,08) الدا  ف اد عيداخل
 .368–350   0)   ع 55) ردف  مجا   اجلامعة ا ردنية  دراسات العلوم التربويةا ردف   يف التعلم
اإلدراك ونشــاطاتها كأســاص لتصـميم التعلــيم, دراســات  أساســيات فــي علـم الــنفس التربــوي, إسـتراتيجيات . 5,,3دروزة  أفنػاف ن ػري)

   عماف: دار الشروؽ للنشر والت زي .وبحو  وتطبيقات
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 : تصػميم وحػدة تعليميػة الكيونيػػة تفاعليػة يف الرياضػيات وفاعليتهػا يف تنميػة تفضػػي ت 3,03زنقػ ر  مػاهر حممػد؛ وهػاروف  الطيػػ  حسػن)
الفائػدة أو الضػرر مػن اسػتمداـ الاسػ  ا   لػدى ت ميػت الصػف ا وؿ املت سػم التقييم ومهارات الت اص  الرياض  ومست ى 

   ع 4  جامعػة أـ القػري مبكػة املكرمػة  مػج )مجلة دراسـات فـي المنـاىج واالشـراف التربـويبثعض مدارس منطقة الثاحة  
 99 -:0   ماي   3)

 التثػاد  يف خفػض مسػت ى قلػ  الرياضػيات لػدى عينػة مػن الطػ ب املعلمػ أثػر اسػتمداـ اسػياتي ية التػدري   . 3,06)لزهرا   حيىي مزهرا
   ع 09)   مػج  اجلمعية املصرية ليب يات الرياضياتمجلة تربويات الرياضياتالسع دية   العربية اململكة يف القرى أـ  امعة

(7   03,– 054. 
:  الػػػػرابم هػػػػػ مػػػػن36/5/0549مت اسػػػػيجاعه بتػػػػاريخ   اإللكيونيػػػػة اليب يػػػػة الصػػػػ يفة  الرياضــــي التواصــــل : 6,,3)مسػػػػعد السػػػػعيد  رضػػػػا

http://mbadr.net/articles/view.asp?id=35 . 
 أثر استمداـ اسياتي ية التدري  التثػاد  يف اسػتيعاب املفػاهيم اجلربيػة وتطثيقا ػا لػدى طلثػة الصػف  :3,05)سكريجة  عماد الدين م س 

   ا ردف.ردنيةاجلامعة ا ا ساس   رسالة ماجستري  كلية الدراسات العليا   الثامن
حػػػ  املشػػػك ت الرياضػػػية واالجتػػػاا رمػػػ   أثػػػر اسػػػتمداـ إسػػػياتي ية التػػػدري  التثػػػاد  يف تنميػػػة مهػػػارات . ,3,0)السػػػمال ط   أشػػػرؼ نثيػػػ 
  :7 –04   8) ج  055)   ع  جامعة ا زهرالتربية كلية  مجلةاإلعدادي   ا وؿ الصف ت ميت لدى الرياضيات

 .العر دار الفكر  :  الطثعة املط رة  القاهرةوقياص العقل البشرى اإلحصائيعلم النفس  . 7,,3)الثه ف اد السيد  
 لػػدى ا ندسػػةفاعليػػة التػػدري  التثػػاد  وخػػرائم املفػػاهيم يف تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  واإلبػػداع واختػػاذ القػػرار يف  . 3,04)  عمػػاد شػػ ق يفنتسػػ

 –050   0)  ع  07)   مػػػج  اجلمعيػػػة املصػػرية ليب يػػػات الرياضػػياتمجلـــة تربويــات الرياضـــياتاإلعداديػػػة   املرحلػػة ت ميػػت
095 

 : تص ر ع ج  مقيح قائم عل  مهارات الت اص  الرياض  لع ج صع بات تعلم الدواؿ املثلثيػة لػدى طػ ب 3,05ش اته  إيهاب السيد)
 0,4 -:4   إبري   47  جامعة س هاج  مج )المجلة التربويةاملرحلة الثان ية  

اتي يات التفكػري املتشػع  يف تنميػة مهػارات الت اصػ  الرياضػ   : فاعليػة برنػامج مقػيح قػائم علػ  بعػض اسػي 3,04ش اته  حممد عثداملنعم)
 . 66 -03   ي لي   4   ج ):4  ع )مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسلدى ت ميت املرحلة االبتدائية  

 لػػػدى الرياضػػػ  الت اصػػػ  مهػػػارات تنميػػػة علػػػ  الرياضػػػيات تػػدري  يف التثػػػاد  التػػػدري  اسػػػياتي ية  . فاعليػػػة3,07 ػػػري) منصػػػ ر الصػػعيدي 
 – 8:   04ع )   :0مػػج )    اجلمعيػػة املصػػرية ليب يػػات الرياضػػياتمجلــة تربويــات الرياضــيات اإلعداديػػة  املرحلػػة ت ميػػت
053. 

 : تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  والػػ  االبػػداع  للمشػػك ت الرياضػػية يف ضػػ ء 3,04عثدالسػػمي   عػػزة حممػػد؛ والشػػ    ػػر عثػػدالفتاح)
   ج 53  ع )مجلــة دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم الــنفسن ريػػة تريػػز للػػتعلم االبػػداع  لػػدى ت ميػػت املرحلػػة اإلعداديػػة  

 99 -70   أكت بر  3)
 .املسرية دار: عماف  التفكير وثقافة المعايير متطلبات ضو  في ائطفال لجميع الرياضيات تعليم : 5,,3)تاوضروس معثيد  ولي

 : فاعلية تدري  وحدة تعليمية مقيحة يف الرياضيات باستمداـ بعض اسياتي يات التعلم النشم عل  تنمية 3,06عثماف  عثدالرحيم بكر)
المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشـر للجمعيـة المصـرية لتربويـات مهارات الت اص  الرياض  لدى ط ب املدارس الفنية  

  :-9  دار الضػػيافة  امعػػة عػػ  مشػػ )ضــيات وتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرينالرياضــيات  تعلــيم وتعلــم الريا
 3:7 -,36أغسط   

 املرحلػػػة أثػػػر برنػػػامج تعليمػػػ  قػػػائم علػػػ  التػػػدري  التثػػػاد  يف حػػ  املسػػػ لة الرياضػػػية ومهػػػارات التفكػػػري الناقػػػد لػػػدى طلثػػػة . 3,08)عرفػػة  النػػػا
 .3,9 –0:4  3  ع04ردف  مجا   العلوم التربوية فيردنية ائالمجلة حتصيلهم   مست يات ض ء يف ا ساسية

 الصػف ت ميػت لػدى الرياضػ  الت اصػ  مهػارات وتنميػة الت صػي  علػ  املعرفػة وراء ما اسياتي ية استمداـ أثر : 9,,3)حمم د عفيف   أمحد
 .79-05   050)ع  اجلمعية املصرية للمناهج وطرؽ التدري    التدريس وطرق المناىج في دراسات  اإلعدادي ا وؿ

http://mbadr.net/articles/view.asp?id=35
http://mbadr.net/articles/view.asp?id=35
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 ا ندسػةأثر استمداـ التدري  التثاد  يف تدري  ا ندسة عل  تنمية بعض مهارات التفكري الناقد واالجتػاا رمػ   . ,3,0)عل   أشرؼ راشد
  اجلمعيػػة املصػػرية للمنػػاهج سالمنــاىج وطــرق التــدري فــيدراســات مجلــة تعلمهػػم   أثػػر وبقػػاء اإلعداديػػة املرحلػػة طػػ ب لػػدى

 .084–000   065)   عوطرؽ التدري 
  يف تػػػػدري  الرياضػػػيات علػػػػ  تنميػػػة الت صػػػػي  5E,s : فاعليػػػة اسػػػػتمداـ  ػػػ ذج الػػػػتعلم الثنػػػائ  اخلماسػػػ )3,05ال امػػػدي  إبػػػراهيم حممػػػػد)

   0   ع )9  جامعة القصيم  مج )م التربوية والنفسيةمجلة العلو والت اص  الرياض  لدى ت ميت الصف اخلام  االبتدائ   
 ::3 -:,3أكت بر  

 . املصرية ا ذمل : القاهرة  الثانية الطثعة  النفسي القياص . ـ:0:9)فرج  صف ت
المـؤتمر السـنوي  . فاعليػة برنػامج للتػدري  التثػاد  يف ت يػري املفػاهيم القثليػة لػدى ت ميػت املرحلػة اإلعداديػة  4,,3الفرماوي  محدي علػ )

 .436 -4,6   0  جامعة ع  مش   مج)العاشر لمرك  اإلرشاد النفسي
فاعليػػة اسػػتمداـ  ػػ ذج الػػتعلم القػػائم علػػ  املشػػكلة لػػ يتل  يف تنميػػة مهػػارات الت اصػػ  الرياضػػ  لػػدى طػػ ب  : 3,05)قرشػػم  أمحػػد عفػػت

ـــة  الصػػػف ا وؿ املت سػػػم    4   ج )9ع )   08)مػػػج  اجلمعيػػػة املصػػػرية ليب يػػػات الرياضػػػيات   الرياضـــيات تربويـــات مجل
 077 -:8 أكت بر 

 مت سػم الثا  الصف لطلثة الرياض  والتفكري الت صي  عل  التثاد  التدري  إسياتي ية استمداـ أثر  .3,00)الكثيس   عثدال احد محيد
   3)   ع :0) فلسػط   مػج  غػزة  اجلامعػة اإلسػ مية  اإلنسـانيةمجلة الجامعـة اإلسـ مية للبحـو  الرياضػيات   مادة يف

798-840. 
 : اسياتي ية مقيحة لتنمية مهػارات الت اصػ  الرياضػ  ال زمػة لػ  املشػك ت ا ندسػية اللف يػة لػدى ت ميػت 3,05مدين  السيد مصطف )

   0ج )   4)ع    09)  اجلمعيػػة املصػػرية ليب يػػات الرياضػػيات  مػػػج مجلــة تربويــات الرياضــياتالصػػف ا وؿ االعػػدادي  
   :,0 -48 إبري  

 .املصرية ا ذمل : القاهرة  واالجتماعية والتربوية النفسية العلوم في اإلحصائية ائساليب . ,,,3)أمحد مراد  ص ح
 مهػارات تنميػة يف التعليميػة ا نشػطة علػ  قػائم الرياضػيات يف مقػيح برنػامج فاعليػة : 7,,3)أمحد وال كي   السيد عثداللطيف؛ مراد  حمم د

 اجلمعيػػة املصػرية ليب يػػات الرياضػػيات   الرياضــيات تربويــات مجلــة  االبتدائيػػة املرحلػة ت ميػػت لػػدى الرياضػ  والتفكػػري الت اصػ 
 .079 -043   :)مج 

تنميػػة بعػػض مهػػارات الفهػػم القرائػػ  واختػػزاؿ القلػػ  ا ندسػػ  لػػدى فاعليػػة اسػػتمداـ التػػدري  التثػػاد  يف  . :,,3)مػػراد  حممػػ د عثػػداللطيف
  4,6 –354   74)مصر  ع   الزقازي   جامعة مجلة كلية التربيةاإلعدادية   املرحلة ت ميت

 للدراســات الســنوي اللقــا  إلــى مقدمــة عمــل ورقــة االجتماعيػػة  الدراسػػات يف التثػػاد  التػػدري  علػػ  التػػدري  . 7,,3)حممػػد مصػػطف  
  .  فرباير33-30مسقم   )  البشرية الموارد تنمية دائر  االجتماعية,

 : الع قػػة بػػ  الت اصػػ  الرياضػػ  الكتػػا  والت صػػي  الدراسػػ  لػػدى طالثػػات الصػػف 3,06النػػتير  حممػػد عثػػدامل ؛ واملػػالك   فاطمػػة ناصػػر)
-::0   أكت بر  5حممد بن سع د االس مية  ع )  جامعة االماـ مجلة العلوم التربويةيف مدينة الرياض  االبتدائ  اخلام  
34,. 

 ذلػك وأثػر اإلعداديػة املرحلػة برياضػيات املفػاهيم خػرائم تصػميم يف التفكػري فػرؽ خ ؿ من للتعلم الكتابة فاعلية : :,,3)أمحد نصر  حمم د
 للجمعيـة والعشـرون الحـادي العلمـي المـؤتمر  اليبيػة بكلية رياضيات الرابعة الفرقة ط ب لدى الرياض  الت اص  تنمية عل 

ـــاىج المصـــرية ـــاىج التـــدريس  تطـــوير وطـــرق للمن ـــين الدراســـية المن  -,048   5مػػػج )  القػػػاهرة  والمعاصـــر  ائصـــالة ب
0554. 

 .ل ستثمار العثيكاف جمم عة  ا وؿ الدراس  الفص   االبتدائي السادص للصف الرياضيات كتا  . هػػ0547) والتعليم اليبية وزارة
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