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أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي في تحصيل 
 طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات

  

   خميس موسى نجمالدكتور

  كلية العلوم التربوية

  جامعة آل البيت

  األردن

  ملخصال

 برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير الرياضي        أثر الكشف عن  ت هذه الدراسة إلى   هدف
لدى طلبة الـصف الـسابع      في الرياضيات   ) االحتفاظ(والمؤجل   في التحصيل المباشر  

مـن  وطالبة   اًطالب) 182( الدراسة من    عينة تتكون ،ولتحقيق هذا الغرض   .األساسي
 شعبتان للـذكور إحـداهما   .والموزعين على أربع شعب   األساسي   عالصف الساب طلبة  

لإلنـاث إحـداهما     وشعبتان   ،تمثل المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة     
 الذي  البرنامج التدريبي  المجموعات التجريبية    درست حيث   ،تجريبية واألخرى ضابطة  

 ، االسـتنتاج  ،االسـتقراء  .هدف إلى تنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضـي اآلتيـة         
 وحـل المـسألة   ،)الـسببية ( التعليـل والتبريـر     ، التفكير المنطقي  ،البرهان الرياضي 
بالطريقـة   الكتـاب المدرسـي     المجموعات الضابطة  درست بينما   .الرياضية الكالمية 

 والذي تم استخدامه    ،الرياضيات تحصيلي في     وتكونت أداة القياس من اختبار     .التقليدية
 أربعـة  وبعـد    ،)التحصيل المباشـر  (مباشرة   لقياس تحصيل الطلبة بعد تنفيذ الدراسة     
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سـئلة الدراسـة واختبـار       ولإلجابـة عـن أ     .)التحصيل المؤجل (أسابيع من تنفيذها    
عنـد  ) Tow-Way Analysis of Variance( تم استخدام تحليل التباين الثنائي ،افرضياته

للبرنـامج  األثـر اإليجـابي      حيث أشارت النتائج إلـى       ،)α = 0.05( مستوى الداللة 
المباشـر والمؤجـل     التدريبي المقترح لتنمية التفكير الرياضي في تحسين التحـصيل        

 وتفوقه في ذلـك  ،ي الرياضيات وذلك لدى كل من الطلبة الذكور واإلناث        ف )االحتفاظ(
 . في التدريسعلى الطريقة التقليدية
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  :مقدمة
 تبرز الحاجـة    ،في ظل ما نعيشه اليوم من تفجر المعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي          

إلى ضرورة إعداد الطلبة لمواكبـة التغيـرات االجتماعيـة واالقتـصادية والعلميـة             
 ويتأتى ذلك من خالل العمل علـى إكـساب          ،والتكنولوجية في مجتمع متسارع التغير    

 بمثابة تزويـد الفـرد بـاألدوات التـي        د ألن تعليم التفكير يع    ،الطلبة مهارات التفكير  
لمتغيرات التي  يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو ا            

  .يأتي بها المستقبل

أصبحت قضية تنمية التفكير من القضايا التربوية التي تلقى الرعاية واالهتمام        ومن هنا   
 يقتـصر علـى    حيث لم يعد هدف العملية التربوية عنـدها ،عند النظم التربويةالحديثة  

 بل تعداها إلى تنمية قدراتهم      ،إكساب الطلبة المعارف والحقائق وملء عقول الطلبة بها       
تعليم عندها يقوم على مبدأ تعليم الطالـب كيـف يـتعلم     وأصبح ال ،على التفكير السليم  

  .وكيف يفكر
(Marzano et al.,1988,p2, Paul,1993,p16, Wilson,1993,p39, Houssart et al., 2005).  

 لكل منهمـا فلـسفته      ،أخذت الدعوة إلى تعليم مهارات التفكير وعملياته اتجاهين       وقد  
 .)23،ص1999؛ عـصفور،  23ص،1994،جونز وآخـرون  (وتفسيراته الخاصة به    

 ويـشير أصـحاب هـذا    ،االتجاه األول يدعو إلى تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر        
االتجاه إلى ضرورة التدريس الصريح والمباشر لمهارات التفكير مـن خـالل مـواد        

 و يبررون ذلك بأن عمليات التفكير       .تعليمية إضافية منفصلة عن المقررات المدرسية     
أن التعلم والتفكير من الناحية المفاهيميـة         و ،الموضوعات الدراسية تعلم كغيرها من    

 فالتعلم يستخدم المعرفة السابقة واالستراتيجيات الخاصة لفهم األفكار فـي           ،أمر واحد 
 فهو يسعى إلى تكوين المعنى تماماً كالتفكير الذي يعرف بأنه البحث عـن    ،نص معين 

االتجاه الثاني يـدعو إلـى    و.عرفة سابقةالمعنى وتشكيل األفكار وتوليدها في ضوء م   
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 وينادي أصـحاب هـذا االتجـاه        ،تعليم مهارات التفكير من خالل المحتوى الدراسي      
بضرورة تعليم مهارات التفكير عن طريق دمجها بالمحتوى الدراسي لجميع المباحث           

ي  وبحيث يتم تصميم أنشطة تعليمية منهجية تـؤد ،الدراسية ولجميع المراحل التعليمية   
بالمحصلة النهائية إلى تنمية التفكير واستيعاب محتوى المادة الدراسية بطريقة عميقـة      

ــة ــاج  ،وواعيـ ــدينا منهـ ــصبح لـ ــدها سيـ ــر  وعنـ ــي التفكيـ    ينمـ
Curriculum 1989) Thinking (Rensick and Klopfer,.  ويرى أصحاب هذا االتجـاه 

ال يساهم فقـط    ، لدراسيةأن تعليم مهارات التفكير بطريقة مندمجة مع محتوى المادة ا         
وإنما سيعمل ذلك أيضاً علـى تحـسين تحـصيل    ، في تحسين وتنمية مهارات التفكير 

  .الطلبة
 ،وتحتل مناهج الرياضيات وموادها التعليمية ركناً أساسياً في مناهج التعليم األساسـي           

لهذا قامت الكثير من الدول بتطوير مناهج الرياضيات وتحسينها لتواكـب معطيـات             
 وذلك من خالل اهتمام هذه المناهج بتنميـة التفكيـر لـدى             ،ن الحادي والعشرين  القر

 وذلـك   ، وإكسابهم طريقة في التفكير تعتمد على بناء رياضي دقيـق وسـليم            ،الطلبة
 ولها من المميزات    ، في التفكير  اًها طريقة ونمط  بعدانطالقاً من النظرة إلى الرياضيات      

 ،طالب على أنماط وأساليب التفكير الـسليم وتنميتـه      ما يجعلها مجاالً خصباً لتدريب ال     
واإلسهام في بناء شخصيته وقدرته على اإلبداع وإكسابه البصيرة الرياضـية والفهـم             

 ولهذا نجد عند استعراض قائمة األهداف التي تـضمنتها المنـاهج الحديثـة              .العميق
ـ    .للرياضيات فقرات تتناول جوانب معينة من التفكير الرياضـي         ي معـايير    فنجـد ف

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــي الرياضــيات ف ــوطني لمعلم ــس ال   المجل
  NCTM)

1

1(  )NCTM, 1989, 2000 (  ما يؤكد على ضرورة العمل على تنمية التفكيـر
 ،والتفكير الناقد والبرهان الرياضي والتفكير االسـتقرائي والتفكيـر االسـتنتاجي           الرياضي

الطلبة على جعلهم مفكرين ال      للتفكير واالتصال تساعد  اة  أدوتقديم مادة الرياضيات بصفتها     
فـي   NCTMعليها معايير   تركز  ومن ضمن الخطوط العريضة التي     .متلقين للمعارف فقط  

                                                
(1) NCTM . National Council of  Teachers of  Mathematics – USA      
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الجبـري    التفكير.)Schielack et al., 2000,p398(تدريس الرياضيات المدرسية ما يلي 
Algebraic Thinking،  الرياضي ) التبرير(التعليل Mathematical Reasoningحـل  ، و

  .Problem Solvingالمسألة 
وفي األردن جاء منهاج الرياضيات لمرحلة التعليم األساسي بخطوطه العريضة مـن            

 متناغماً ومتوائماً مع توجهات وتوصيات مؤتمر التطوير ،أسس وأهداف عامة وخاصة  
عمل على تنميـة     من حيث التأكيد على أهمية ال      ،م1987التربوي األول الذي عقد عام      

  التفكير الرياضي لـدى الطلبـة وتنميـة قـدراتهم فـي حـل المـسائل الرياضـية                  
  .)75ص،1988وزارة التربية والتعليم، (

إلـى  ) Turner and  Rossman, 1997,p66(وفي هذا الصدد يشير تيرنر و روسـمان  
  Mathematical Thinkerأهمية منهاج الرياضيات في تكوين الطالب المفكر رياضـياً  

 وتقـديم   ،والتفكير المنطقي  من خالل تطوير قدرات الطلبة على حل المسائل والتعليل        
 وبحيـث يراعـى منهـاج                     ،الموضوعات الرياضية بصورة مشوقة وممتعة للطلبـة      

 وذلك من خـالل     ،إشعار الطالب بأهمية دوره في تعلم الرياضيات       .الرياضيات اآلتي 
تشجيع الطلبة على تكـوين معـاٍن لمـا          و .ة التعلم والتعليم  جعل الطالب محوراً لعملي   

إيـالء المـسائل    و . بدالً  من العمل على زيادة معارف الطلبة كماً ال نوعـاً            ،تعلموه
 وذلك لما يتيحه حل المسألة من فرص أمام الطلبة لالنهمـاك            ،الرياضية أهمية خاصة  

 .تلفة لحل المسألة الرياضـية    في عملية التفكير من خالل استخدام اإلستراتيجيات المخ       
ــارتن  ــشير م ــال ) Martin,1996(وي ــاج الرياضــيات الفع ــى خــصائص منه   إل

Effective Mathematics Curriculum تقديم الموضوعات الرياضية . على النحو اآلتي 
 مما سيساعد ذلك الطلبة على الـربط بـين الموضـوعات الرياضـية          ،بشكل مترابط 

يتيح الفرصة أمام الطلبة الستخدام      و .ين تلك الموضوعات  المختلفة وإدراك العالقات ب   
يحقق التكامل بين مادة الرياضيات والمواد الدراسـية      و .الرياضيات في حياتهم اليومية   
  .األخرى التي يدرسها الطالب
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 ،وينظر إلى التفكير الرياضي بصفته مهارة تتطور بالتدريب والنمو العقلي وتراكم الخبـرة            
 بل ال بد من خضوع المتعلم إلى مواقف وأنـشطة           ، من فراغ أو صدفة    ولذا فهو ال يحدث   

 ولهـذا   .)4،ص1998 ،يلينك(تربوية هادفة ومتعددة تنمي لديه التفكير بمستوياته المختلفة         
فإنه من الضرورة بمكان العمل على توفير كافة الفرص التربوية التي تـساعد علـى               

كافة الوسائل المتاحة لذلك سواء بتطـوير        واتباع   ،تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة    
  .مناهج الرياضيات وموادها التعليمية أو باتباع طرائق تدريس وأساليب تقويم حديثة

 (Breyfogle and Herbel-Eisenmann,2004,p244,NCTM,2000; Greenwood, 1993, 
p144; Lutfiyya, 1998, p55; Maher,1991,p219; Smith, 2000,p4; Sfard, 2001, p13; 
Coben, 2002,p88)                                             

وفي هذا الصدد قام عدد من الباحثين بالعمل على تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبـة               
 شـونبيرغر وليمينـغ     فقـد قـام كـٍل مـن        ،من خالل إعداد برامج خاصة بـذلك      
(Schoenberger and Liming, 2001) يعتمد على استخدام المصطلحات  بتطوير برنامج 

الرياضية والعمليات الحسابية لتنمية مهارات التفكير الرياضي لـدى طلبـة الـصفين             
 وقد قام الباحثان بتطوير البرنامج بعد استقصاء العوامل التي تقـف            ،السادس والتاسع 

 ، ضعف المهارات اللغويـة    . ومنها ،وراء تدني مستويات التفكير الرياضي لدى الطلبة      
 تدني مشاركة الطلبة    ،والمتعلقة بالمفاهيم الرياضية  ) التعلم القبلي (تدني المعرفة السابقة    

 وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى نجـاح البرنـامج فـي     .في تنفيذ النشاطات الرياضية 
  وقــام كــاظمي.تحــسين مهــارات التفكيــر الرياضــي وتنميتهــا لــدى الطلبــة

(Kazemi,2000,p3633)   ريبي لتطوير الفهم لدى معلمي الرياضـيات        بإعداد برنامج تد
 وكيف يمكن لهؤالء المعلمين العمل      ،وتبصيرهم بطبيعة التفكير الرياضي لدى طلبتهم     

 ويعتمد البرنامج على قيـام معلـم الرياضـيات          ،على تنمية هذا التفكير واالرتقاء به     
 كمـا هـدفت دراسـة هـاريس         .بالبحث واالستقصاء داخل غرفة الصف وخارجها     

(Harries,2001,p23)           إلى تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة بطيئي التعلم فـي مـادة  
فـي تـدريس بعـض      ) لغة لوغـو  ( وذلك من خالل استخدام الحاسوب       ،الرياضيات



                  خميس موسى نجم                                  2012-الثانيالعدد -28المجلد–مجلة جامعة دمشق
 

 497 

 وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية الحاسوب في خلق بيئة حافزة         ،الموضوعات الجبرية 
مما سيساعد على تنمية التفكير الرياضـي        ،لتعلم الرياضيات لدى الطلبة بطيئي التعلم     

إلـى استقـصاء أثـر      )  م2001( وهدفت دراسة العيسوي     .لدى الطلبة بطيئي التعلم   
 مهارات التفكير فوق المعرفيـة علـى التحـصيل فـي            لتنميةبرنامج تدريبي مقترح    

وأشارت نتائج الدراسة إلـى وجـود         .الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع األساسي     
في التحـصيل بـين المجمـوعتين التجريبيـة          ) α=0.05(ت داللة إحصائية    فروق ذا 

والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام مهارات التفكيـر فـوق    
  .المعرفي

إلى الكشف عن أثر برنامج تـدريبي لتنميـة           )م2001(كما هدفت دراسة الحوراني     
اضيات لـدى طلبـة الـصف العاشـر         القدرة على التفكير اإلبداعي في تحصيل الري      

  للبرنامج التدريبي المقتـرح  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي   .األساسي
 . مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات     تحسينلتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي في       

إلى تحسين مستوى اإلحـساس     (Aunio et a1.,2005)وهدفت دراسة أونيو وآخرون 
 وذلك من ، وتنمية التفكير الرياضي لدى طلبة رياض األطفالNumber Senseعددي ال

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى نجاح البرنامج        .أعد خصيصاً لذلك  خالل إعداد برنامج    
 ، لدى الطلبة وذلك بعد االنتهاء من تنفيذ الدراسة مباشرة         اإلحساس العددي في تحسين   
كمـا أظهـرت    ،لدراسة أخذ هذا التحسن باالنخفاض  اتنفيذ  من  أشهر  ) 6(وبعد مرور   
  .لدى طلبة رياض األطفالالتفكير الرياضي تنمية في أثر للبرنامج   وجودالنتائج عدم

  :مشكلة الدراسة
تحصيل الطلبـة    إلى بذل المزيد من الجهد للعمل على االرتقاء ب          في األردن  ثمة حاجة 

دة الرياضـيات لـيس بالمـستوى        في ما   الطلبة تحصيل أن    ذلك ،في مادة الرياضيات  
 حيث نجد الكثير من الطلبة يعاني مـن         ،األخرىالدراسية  المطلوب مقارنة مع المواد     
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 والذي يظهر جليـاً مـن خـالل المخرجـات           ،ضعف التحصيل في مادة الرياضيات    
ما أدل على ذلك    و ،)2001،الشيخ (التعليمية والنتائج المتدنية في مختلف مراحل التعليم      

  الثالثـة يها طلبة األردن في الدراسة الدوليـة      لائج غير المرضية التي تحصل ع     النتإال  
) 7،ص2002(يعـزو المـساد وآخـرون       حيـث    ،(TIMSS-R)للرياضيات والعلوم   

حصل عليها الطلبة في اختبارات الرياضيات إلـى المـستوى          تالعالمات المتدنية التي    
من هنا تأتي هذه الدراسة لتساهم       و .مهارات التفكير الرياضي  أنماط و المتدني في تعلم    

 وذلك من خالل    ، االرتقاء بمستوى تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات       في العمل على  
   .لدى الطلبة إعداد برنامج تدريبي لتنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضي

   :أسئلة الدراسة
  .سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

قترح لتنمية أنماط ومهـارات التفكيـر الرياضـي فـي           ما أثر برنامج تدريبي م     .1
 في الرياضيات لدى طلبة الصف الـسابع        )االحتفاظ(والمؤجل   التحصيل المباشر 

 األساسي؟

 يطلبة فـي اختبـار    العالمات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          .2
  ؟ جنس الطلبةتعزى إلى   في الرياضيات)االحتفاظ( والمؤجل التحصيل المباشر

 ياختبـار عالمات الطلبة فـي     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          .3
تعزى إلى التفاعـل بـين       في الرياضيات    )االحتفاظ(التحصيل المباشر والمؤجل    

 طريقة التدريس وجنس الطلبة ؟

  :فرضيات الدراسة
بين متوسـط عالمـات طلبـة     )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .1

تعزى إلى طريقـة   التحصيل المباشرالضابطة في اختبار و التجريبية  تينالمجموع
  .التدريس
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بين متوسط عالمات الطلبة في      )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .2
 . تعزى إلى جنس الطلبةالتحصيل المباشراختبار 

عالمات الطلبة في    بين متوسط    )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .3
 .تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس وجنس الطلبةالتحصيل المباشر ار اختب

بـين متوسـط عالمـات طلبـة      )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .4
 تعـزى  )االحتفاظ( المؤجل التحصيلالضابطة في اختبار    و  التجريبية تينالمجموع

  .إلى طريقة التدريس

بين متوسط عالمات الطلبة في      )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .5
 . تعزى إلى جنس الطلبة)الحتفاظا( المؤجل التحصيلاختبار 

عالمات الطلبة في    بين متوسط    )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        .6
 تعزى إلى التفاعل بين طريقـة التـدريس         ) االحتفاظ( المؤجل التحصيلاختبار  

 .وجنس الطلبة

   :أهمية الدراسة
   .سب الدراسة الحالية أهمية خاصة وذلك لما يأتيتكت
 تأتي هذه الدراسة منسجمة مع االتجاه الذي ينادي بضرورة تعليم مهارات التفكيـر              -

  قـائم  عن طريق دمجها بالمحتوى التعليمي للمنهاج المدرسي ليصبح لدينا منهـاج          
مية أنمـاط  وذلك من خالل إعداد برنامج لتن. Curriculum   Thinkingعلى التفكير

  .ومهارات التفكير الرياضي جنباً إلى جنب مع ما يقدمه من معرفة رياضية
 هذا  د ويع .ألنماط ومهارات التفكير الرياضي   ) مقياساً( كما تقدم هذه الدراسة تصنيفاً       -

التصنيف أو المقياس إضافة إلى التصنيفات والمقـاييس األخـرى التـي تناولـت              
علـى  ) المقياس( ويؤمل أن يساعد هذا التصنيف       ،يمهارات وأنماط التفكير الرياض   
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 وفـتح  ،نمو وازدهار البحوث والدراسات المتعلقة بموضـوع التفكيـر الرياضـي    
الطريق أمام الباحثين لمعالجة القضايا المتعلقة بالتفكير الرياضي من جوانب أخرى           

  .عديدة
صـيات علـى     كما يؤمل أن تساعد هذه الدراسة وما ستتوصل إليه من نتائج و تو             -

توجيه نظر خبراء وواضعي مناهج الرياضيات ومؤلفي كتبها المدرسية نحو إعداد           
 .كتب مدرسية  تكون أكثر قدرة على تنمية مهارات وأنمـاط التفكيـر الرياضـي              

وتوجيه نظر معلمي الرياضيات نحو تنمية التفكير الرياضي وذلـك خـالل تعلـيم          
  .وتعلم مادة الرياضيات

  :ية للدراسةالتعريفات اإلجرائ
  :لتفكير الرياضيالبرنامج التدريبي المقترح لتنمية ا

 والمستخدمة في تقديم كـٍل مـن       ،مجموعة من األنشطة والوسائل واألساليب التعليمية     
 وذلك بهدف   ،المحتوى الرياضي واألسئلة التقويمية لوحدة دراسية في مادة الرياضيات        

   . اآلتيةيتنمية أنماط ومهارات التفكير الرياض
  : . Induction االستقراء) 1(
أو الحـاالت    من خالل بعـض األمثلـة        قاعدة عامة يقصد باالستقراء الوصول إلى       

 التعبير عن  ويقصد بذلك، Generalizationالتعميم .ويتضمن االستقراء اآلتي ،الخاصة
 Looking forالبحـث عـن الـنمط    و.القاعدة العامة من خالل استخدام الجمل اللغوية

Pattern  ،  والتعبير عنها من ،يقصد به اكتشاف النمط أو التوصل إلى القاعدة العامةو 
  .)2003، أبو زينة( خالل استخدام لغة الرياضيات من رموز ومتغيرات

   : Deduction االستنتاج) 2(

 أو هو تطبيـق     ،قاعدة عامة يقصد باالستنتاج الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على         
 على حالة أو حاالت خاصة من الحاالت التي تنطبـق عليهـا القاعـدة               القاعدة العامة 

  .)2003 ،أبو زينة(العامة 
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  : Mathematical Proof البرهان الرياضي) 3(
  البرهان الرياضي سلسلة من العبارات الرياضية المترابطة والموجهة إلثبات صحة          

 واستخدام مجموعـة    ،Logic  والمنطق    Inferenceنتيجة معينة عن طريق االستدالل      
 ،151ص،1986 ،أبـو زينـة   ( من التعاريف والمسلمات والنظريات المبرهنة مسبقاً     

  .)  Wilson, 1993,p49 ؛91ص ،2002 ،إبراهيم
  : . Logical Thinking التفكير المنطقي) 4(

 يقصد بالتفكير المنطقي ذلك النوع من التفكير الذي يتم  به الحصول على نتيجة من               
 ويعنى التفكير المنطقـي باسـتخالص       .النتيجة بما بينها من عالقات     تضمنمقدمات ت 

بغـض النظـر عـن     ،التي تتسق معهـا    التضمينات الضرورية من المقدمات أو تلك     
                      كمــا أن اســتخالص النتــائج الــصحيحة.المحتــوى المــادي للمقــدمات نفــسها

 ، واستخدام أدوات الربط المنطقية    ،طقمن المقدمات يخضع لقواعد تعرف بقواعد المن      
إذا ( الـرابط الـشرطي      ،)أو( رابط الفصل    ،)و(رابط الضم    ،)ليس( رابط النفي    .مثل

الــشيخ وأبــو () إذا وفقــط إذا( الــرابط الــشرطي الثنــائي ،...).فــإن... .كــان
  .)p2-6  Fletcher and Patty,1988،؛19،ص1985،زينة

  : Reasoning and Rationalization )السببية(التعليل والتبرير ) 5(
 المقارنة وتوضـيح أوجـه الـشبه      ، التفسير وذكر األسباب   .ويتضمن ذلك المهارات اآلتية   

 مثال غير منـتمٍ   ، مثال منتمٍ . طرح أمثلة متنوعة، تكوين أسئلة واإلجابة عنها  ،واالختالف
واحـد والمفاضـلة   للسؤال العدة  اقتراح حلول ، Counter Example مثال مضاد،)الالمثال(

 . تحديد موضع الخطأ في عبارات وحلول رياضية معطاة،)مع تبرير ذلك(بينها 

  : . Word Problem Solving حل المسألة الرياضية الكالمية)  6(

المسألة الرياضية موقف جديد ومميز يواجه الطالب وال يكون لديه حل جاهز له فـي               
 ومن ثم يستخدم ما تعلمه سابقاً من ،ويحللهفي هذا الموقف   فيتطلب منه أن يفكر    ،حينه

  .)2003أبو زينة،(الموقف  معرفة رياضية إليجاد الحل المناسب لهذا
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  :الطريقة التقليدية في التدريس
هي الطريقة التي يكون فيها للمعلم الدور الـرئيس فـي العمليـة التعليميـة ويـشكل         

 وينحصر دور الطالـب     ،ئلة حيث يقوم المعلم بالشرح والمناقشة وطرح األس       ،محورها
 أو طرح التـساؤالت علـى    ،في اإلجابة عن أسئلة المعلم أو التعليق على إجابة زميله         

  .المعلم
  :التحصيل

 وقد تم قياسـه  ،هو حصيلة أو مقدار ما اكتسبه المتعلم من خبرات ومعارف ومهارات      
 ،حـصيل من خالل مجموع العالمات التي يحصل عليها الطالب من أدائه الختبـار الت          

 وقد تـم قيـاس نـوعين مـن          .األعداد النسبية والذي قام الباحث بإعداده حول وحدة       
  .التحصيل هما

   . والذي تم قياسه مباشرة بعد االنتهاء من تنفيذ الدراسة.التحصيل المباشر -
 أسابيع من االنتهاء مـن      أربعة والذي تم قياسه بعد      .)االحتفاظ(التحصيل المؤجل    -

   .تنفيذ الدراسة
  :ات الدراسةمحدد

 فـإن  ومـن ثـم    ،تم قياس التحصيل من خالل اختبار التحصيل المعد من قبل الباحث          
النتائج مرتبطة بفقرات هذا االختبار من حيث صدقها ومناسبتها للموضـوع المـراد             

  .قياسه
  :الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة

  الحكوميـة  مدارسالاألساسي في   السابع  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف        
 والمنتظمين فـي  ، عمانمنطقة عمان الرابعة في مدينةمديرية التربية والتعليم ل  لالتابعة  

 والبـالغ عـددهم     ،م2006/2007الدراسي    للعام األولمدارسهم في الفصل الدراسي     
  .طالبة) 4389( واًطالب) 4068( منهم ،طالبا وطالبة) 8457(
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  : الدراسةعينة

 األساسـي   الـسابع من طلبة الـصف     وطالبة   اًطالب) 182(ة من    الدراس عينة تتكون
 شعبتان للذكور إحداهما تمثـل المجموعـة التجريبيـة          .والموزعين على أربع شعب   

 . وشعبتان لإلناث إحداهما تجريبية واألخرى ضـابطة       ،واألخرى المجموعة الضابطة  
داهما للـذكور    إح  حكوميتين وقد تم اختيار تلك الشعب بطريقة عشوائية من مدرستين        

 لمنطقة عمان الرابعة فـي مدينـة       لمديرية التربية والتعليم   واألخرى لإلناث والتابعتين  
   .توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة وجنس الطلبة) 1( ويوضح جدول رقم ،عمان

  )1(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة وجنس الطلبة

  المجموع  اإلناث  الذكور  وعةمالمج
  90  46  44  ابطةالض

  92  47  45  التجريبية
  182  93  89  وعمالمج

   :أدوات  الدراسة

  :البرنامج التدريبي) 1(

 من خالل إعـادة      لتنمية التفكير الرياضي   ح المقتر قام الباحث بإعداد البرنامج التدريبي    
 فـي   المتضمنةوحدة األعداد النسبية    الواردة في    بناء وصياغة الموضوعات الرياضية   

 والمقـرر للعـام الدراسـي        األساسـي  لرياضيات المدرسي للـصف الـسابع     كتاب ا 
قد هدف البرنامج التدريبي إلى تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبـة            و .م2006/2007

 حيث تـم  ، جنباً إلى جنب مع ما يقدمه من معرفة رياضية الذين يدرسون هذا البرنامج   
 والتي توصـل إليهـا      ،ت التفكير هنا تعريف التفكير الرياضي بعدد من أنماط ومهارا       
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الباحث من خالل مراجعة األدب التربوي من كتب ومقاالت الـدوريات والمجـالت              
 هذا باإلضافة إلى    ،العلمية ودراسات تناولت أنماط التفكير الرياضي ومهاراته المختلفة       

 وبمـا  ،االستفادة من منهاج الرياضيات وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم األساسي  
 حيث . والمتعلقة بتنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة   ،منه من أهداف عامة وخاصة    يتض

الحظ الباحث أنه بالرغم من تعدد وجهات نظر الباحثين حول أنماط التفكير الرياضـي   
 والتـي  ، إال أن هناك شبه إجماع على عددٍ  من تلك األنمـاط والمهـارات       ،ومهاراته

 التفكيـر   ،) البحث عن الـنمط    ،التعميم(االستقرائي   التفكير   .يوجزها الباحث في اآلتي   
 وحـل المـسألة     ، التعليل والتبريـر   ، التفكير المنطقي  ، البرهان الرياضي  ،االستنتاجي
  .الرياضية

ــة( ــو زينـ  ,88Lutfiyya, 1998,55, Pitt, 2002,p3ص،  1986 ,أبـ
Carreira,2001,p261, Petocz, 1997, p12, Tall, 1991, Rigelman, 2007, 

p308, Wilson, 1993, Schielack et al., 2000,  p398,(.  
  :ة اآلتي اإلجراءاتمن خالل تم هنا تقديم الموضوعات الرياضية وقد
  :تقديم المحتوى الرياضي) أوالً

  :تم تقديم المحتوى الرياضي من خالل األنشطة والوسائل واألساليب اآلتية
 مـن خـالل اسـتدعاء المعرفـة      و ذلك،الربط بين التعلم الجديد والتعلم السابق    -

 .الرياضية السابقة ذات العالقة قبل تقديم المعرفة الرياضية الجديدة

 وتقديم أنشطة استقـصائية     ،استخدام األسلوب االكتشافي في تقديم المادة التعليمية       -
تتيح الفرصة أمام الطالب الستقراء المعرفة الرياضية انطالقاً من خبرته وتعلمـه    

من خالل أداء تلك األنشطة منفرداً أو بالتعاون مع مجموعة من            وذلك   ،السابقين
 .زمالئه الطلبة
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 اًبعضعلى أنها سلسلة مترابطة ومتصلة مع بعضها        تقديم الموضوعات الرياضية     -
 والعمل على ربط المفاهيم والتعميمات والخوارزميات والمهـارات         ،اتصاالً وثيقاً 
 . المسألة الرياضية وإبراز هذا الترابط في حل،الرياضية معاً

 تـشعره أن للرياضـيات   ،طرح مواقف وتطبيقات حياتية مشوقة وممتعه للطالب       -
 ووضع الطالب في سياقات حقيقية مستمدة من حياة     . بحياته اليومية  اًفائدة وارتباط 

 ويتأتى ذلك من خالل تكليف الطلبـة بأنـشطة متنوعـة       ،الطالب وبيئته المعاشة  
 .الصفتكسر الروتين اليومي لغرفة 

تحقيق الربط والتكامل بين منهاج الرياضيات ومناهج المواد الدراسية األخرى ؛             -
 مما سـيتيح للطالـب فرصـة        ،بما تشمله تلك المناهج من مواد تعليمية مختلفة       

استخدام وتوظيف التفكير الرياضي في تفسير الظـواهر العلميـة واالجتماعيـة            
 .واالقتصادية

  :تقويميةالاألسئلة ) ثانياً
مـن خـالل    ) المـسائل التمـارين و  التدريبات الصفية و  (تقويمية  التم تقديم األسئلة      

  .األنشطة والوسائل واألساليب اآلتية
التضمين الصريح والمباشر ألنماط ومهارات التفكير الرياضـي ودمجهـا ضـمن             -

 . وذلك بما يتناسب مع قدرات الطلبة ومـستوى نمـائهم العقلـي       ،األسئلة التقويمية 
 وربط  ،ات الرياضية المختلفة  الموضوعفي  ) حياتية( مسائل رياضية تطبيقية     تقديمو

 .المسائل الرياضية مع الموضوعات الدراسية األخرى التي يدرسها الطالب

   :مثال
 :التفكير االستقرائي -
  الذي تستنتجه من اآلتي ؟) بالكلمات أو بالرموز(اكتب التعميم ) 1(

     2/5  ×  5/2 =   1  
    -3/4  ×  4/-3 =  1  
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    9/11  ×  11/9 =  1  
  .)1(في مقلوبه يساوي ) ماعدا الصفر (النسبي حاصل ضرب العدد .التعميم

  :جد الحد العاشر في متتالية األعداد اآلتية) 2( 

  1/1، 4/8، 9/27، 16/64،.....  

  . 100/1000 =  310 / 210 :الجواب

  : التفكير االستنتاجي-

العدد النسبي هو العدد الذي يمكـن كتابتـه علـى            .آلتيا اضيمن خالل التعميم الري   
  : يمكن أن نستنتج أن، صفر≠ ص ، ص أعداد صحيحة، حيث س،ص /الصورة س

  . جميع األعداد النسبية هي أعداد صحيحة–أ 

  . عدد غير نسبي0.3/7العدد  –ب 

  .عدد نسبي) 18.9 (-العدد  –ج 

  .جميع األعداد النسبية هي أعداد موجبة –د 

  ) ج (:الجواب

  : البرهان الرياضي-

    ؟7 ) = 2س/1 + ( 2 برهن أن س،3) = س /1+ ( إذا كان  س 

     : التفكير المنطقي-

  :  كتبت البطاقات فيما يلي وفق القاعدة اآلتية

  ." ذلك العددمعكوسإذا ظهر في النصف األعلى عدد نسبي يظهر في النصف األسفل "
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  .من البطاقات التالية والتي تتفق مع القاعدة   والمطلوب اختيار البطاقة 

  
  
  )د             )ج                     )ب                         ) أ

  

  )ب (:الجواب

  :)السببية( التعليل والتبرير -

   . التاليةة يثبت خطأ العبار اكتب مثاالً)1(
  . ص،  س نسبيين  ألي عددين،  2  ص-  2س  =  2) ص-س     (   
  .يلجأ أحمد إلى اختصار الكسور العادية وفق الطريقة التالية) 2(
  

         =                      
   هل تعطي دوماً إجابة صحيحة ؟ وضح ذلك ؟،ما رأيك في هذه الطريقة

  أوجد عددين نسبيين بحيث يكون حاصل ضربهما مساوٍ  للفرق بينهما ؟) 3( 

 د أعـداد    ، ع، ل  ، ص ، حيث س  ،ية صحيحة وأيها خاطئة   أي من العبارات التال   ) 4( 
  نسبية ؟

 .) ع + س  ( ×) ص + س ) = (  ع ×ص + (س  .1

 .ل ص + ل س =  ل ×) ص + س (  .2

 . س د ÷س ص ) =  د ÷ص  ( ×س  .3
 .) ص + ل + ( س = ل ) + ص + س (  .4

     .)  ع ÷ص  ( ÷س =   ع    ÷ ) ص ÷س (   .5

17  

  

 

   

2    
3  
8-2    
3  
8

 

   7    
5  
8

5    
7  
8

 

 4    
3  
8

-3    
4  

17    
1  
8

16   
64 

1   
4 
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  : الكالمية حل المسألة الرياضية-

 فإذا كانت الكرة ترتد إلـى       ،متر عن سطح األرض   ) 17/3(طت كرة من ارتفاع       أسق
 فكم تبلغ المـسافة التـي تقطعهـا    ،األعلى لمسافة تعادل ثلث االرتفاع الذي تسقط منه 
  الكرة عندما تصطدم بسطح األرض للمرة الثالثة ؟

لتـساؤل  إعداد وتصميم أسئلة تقويمية غير روتينية تثير لـدى الطلبـة الدهـشة وا          -
  . ويتأتى ذلك من خالل اآلتي،تفكيرهم والتحدي وتستثير وتحفز

 مما يساعد على تقديم مـادة       ،تضمين األسئلة التقويمية األلعاب واأللغاز الرياضية     . 1
األلعـاب  ومـن خـالل تلـك        ،الرياضيات بصورة مشوقة ومسلية وممتعة للطلبة     

التشويق المخفي تحت السطور    سيكتشف الطلبة الجمال والمتعة و    واأللغاز الرياضية   
  . فيقبلون بشغف على تعلم مادة الرياضيات،في مادة الرياضيات

  :مثال

  :       امأل الفراغات فيما يلي باألعداد المناسبة

  صفر  =  3/5  +  
×    -    ÷  
-2/7  ÷    =    
=    =    =  
    =  صفر  ×  

 ،ت متنوعـة  بعمل تقارير بحثية تتناول موضوعا    ) فرادى وجماعات (تكليف الطلبة   . 2
   .من مثل

 وباألخص علمـاء    ،سير علماء الرياضيات الذين أسهموا في تطور الفكر الرياضي         •
  .العرب والمسلمين
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  .تتبع التطور التاريخي لبعض المفاهيم والتعميمات الرياضية •

إعداد بعض األلعاب واأللغاز الرياضية التـي يتطلـب حلهـا اسـتخدام المعرفـة        •
  .الرياضية موضوع الدرس

لعالقات المتداخلة والمترابطـة     وتبيان ا  ،الرياضيات في تطور العلوم األخرى    دور   •
 وتبيان بعض جوانب إسهام الرياضيات فيما يعيـشه    ،بين الرياضيات وتلك العلوم   ما

 وتناول بعض جوانب استخدام الرياضـيات       ،العالم اآلن من تقدم علمي وتكنولوجي     
 .لطالبفي المظاهر الحياتية المختلفة التي يعيشها ا

على عـدد  البرنامج التدريبي  تم عرض ،محتوى البرنامج التدريبي  للتحقق من صدق    و
 وعدد مـن التربـويين      ، األردنية ةمن المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامع       

به لتعديالت الالزمة في ضوء ما أفاد      وقد تم إجراء ا    .العاملين في وكالة الغوث الدولية    
  .قتراحاتالمحكمون من مالحظات وا

  :االختبار التحصيلي) 2(

 والـذي تـم اسـتخدامه       ،األعداد النسبية قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في وحدة        
 ،)التحصيل المباشـر  (لقياس تحصيل الطلبة في هذه الوحدة بعد تنفيذ الدراسة مباشرة           

 وقد تم بناء هذا االختبار بعد تحليل       .)التحصيل المؤجل ( أسابيع من تنفيذها     أربعةوبعد  
 وما يشتمل عليه من مفاهيم وتعميمـات        ،الدراسية هذه الوحدة الرياضي في   محتوى  ال

المطلوب من الطلبـة  ) الخاصة( وتحديد األهداف السلوكية ،ومهارات ومسائل رياضية 
ات  وقد اشتملت الوحدة الدراسية على الموضـوع       .الوحدة  تحقيقها بعد دراستهم لهذه   

 جمع األعـداد    ، تمثيل األعداد النسبية ومقارنتها    ، مفهوم العدد النسبي   .الرياضية اآلتية 
 ، قـسمة األعـداد النـسبية      ، ضرب األعداد النـسبية    ، طرح األعداد النسبية   ،النسبية

  .خصائص العمليات على األعداد النسبية
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مـين مـن   وللتحقق من صدق االختبار تم عرض فقرات االختبار على عدد من المحك           
 وعدد من المعلمين الذين يقومون بتدريس       ، األردنية ةأعضاء هيئة التدريس في الجامع    

 وقد تم إجراء التعديالت وصياغة بعض الفقرات بناء على المالحظات           ،السابعالصف  
                 وقـد بلغـت العالمـة الكليـة     .والتوصيات التي أشـارت إليهـا لجنـة المحكمـين      

  .مقاليةأسئلته فقرات  و،عالمة) 50(لالختبار 

) 38( تم تطبيقه بصورته النهائية على عينة مؤلفـة مـن            ،وللتحقق من ثبات االختبار   
كـودر ـ      ومن ثم تم حساب معامـل الثبـات لالختبـار باسـتخدام معادلـة     ،اًطالب

سـتخدام  ال وهذه القيمـة مناسـبة       ،)0.84(والذي بلغ    ) KR-21 ( 21ريتشاردسون  
  .اض الدراسةاالختبار ألغر

  :)تنفيذ التجربة  (إجراءات الدراسة

  :حسب الخطوات اآلتية )التجربة  (  الدراسةتنفيذتم 

 بعمليـة التـدريس     ا قام نيذل تم تدريب المعلم والمعلمة ال     ، بعد اختيار عينة الدراسة    -
الذي هدف إلى تنمية أنمـاط ومهـارات التفكيـر          البرنامج التدريبي   على استخدام   
 التعليل  ، التفكير المنطقي  ، البرهان الرياضي  ، االستنتاج ، االستقراء .تيةالرياضي اآل 

تجريـب الخطـوات   كما تـم    . وحل المسألة الرياضية الكالمية    ،)السببية(والتبرير  
 على عينة استطالعية لمعالجة المشكالت التي       البرنامجفي هذا    ةواإلجراءات المتبع 

  .من الممكن أن تظهر أثناء عملية التطبيق
 طلبـة  تطبيق االختبار التحصيلي على       تم ،تنفيذ الدراسة في   من البدء    أسبوعينقبل   -

ـ تلك  للتحقق من تكافؤ       وذلك ،والضابطة ات التجريبية المجموع  فـي   اتالمجموع
   .قبل تنفيذ الدراسة التحصيل

 للعـام الدراسـي     األولتنفيـذ الدراسـة خـالل الفـصل الدراسـي           في  تم البدء    -
 بينمـا   ،درست المجموعات التجريبية البرنـامج التـدريبي        حيث ،م2006/2007
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 وقـد اسـتغرق     .درست المجموعات الضابطة الكتاب المدرسي بالطريقة التقليدية      
من الحصص والبالغ عـددها      هنفسالعدد   ات التجريبية والضابطة  المجموعتدريس  

  .حصة على مدار شهر كامل) 21(
 طلبـة االختبار التحصيلي على     تم تطبيق    ،أيامثالثة  ببعد االنتهاء من تنفيذ الدراسة       -

 تـم   قد و   ،المبشر وذلك لقياس التحصيل البعدي      ،ات التجريبية والضابطة  المجموع
  . من موعد االختبارأسبوعإخبار الطلبة مسبقاً قبل 

  تم تطبيق االختبار التحصيلي على     ، أسابيع من االنتهاء من تنفيذ الدراسة      أربعة بعد   -
 وذلك لقياس التحـصيل البعـدي المؤجـل         ، التجريبية والضابطة  ات المجموع طلبة

   . الطلبة مسبقاً بموعد االختبارإخبار ودون ،)االحتفاظ(
  :متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
  .ة المستقلاتالمتغير .1

البرنامج التدريبي المقتـرح لتنميـة       استخدام   . ولها مستويان  ،طريقة التدريس  -
  . والطريقة التقليدية،تفكير الرياضيال
 . وأنثى، ذكر. جنس الطلبة وله مستويان-     

 .ة التابعاتالمتغير .2

 .التحصيل المباشر في الرياضيات  -

 .في الرياضيات ) االحتفاظ(التحصيل المؤجل  -

  :المعالجة اإلحصائية
ـ  ،)SPSS(تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية         اإلحـصائية   تا والمعالج

   وتحليـل التبـاين الثنـائي      ، المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة       .اآلتية
)Tow-Way Analysis of Variance (الداللة عند مستوى )α = 0.05(،  وذلك للتحقـق 
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ولإلجابـة   ،قبل تنفيذ الدراسة  في التحصيل    التجريبية والضابطة    اتمن تكافؤ المجموع  
  .فرضياتهاتبار واخعن أسئلة الدراسة 

  :النتائج

  :فيما يلي عرض للبيانات اإلحصائية والنتائج التي توصلت إليها الدراسة

التحـصيل   التجريبية والضابطة في     اتالنتائج المتعلقة بالفروق بين المجموع    ) أوالً
  :قبل تنفيذ الدراسة

 تم  ،اسةقبل تنفيذ الدر   التحصيل التجريبية والضابطة في     اتللتحقق من تكافؤ المجموع   
إيجـاد   ثـم  ، القبلـي التحصيل التجريبية والضابطة الختبار    اتإخضاع طلبة المجموع  

حيث تم التوصل إلـى النتـائج التاليـة          ،الحسابية واالنحرافات المعيارية   المتوسطات
  .)2(والموضحة في الجدول رقم 

  )2(جدول رقم 

 الضابطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعات
   القبليالتحصيلفي اختبار  والتجريبية

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  المعياري

  4.55  5.93  44  الذكور
  الضابطة  4.43  6.41  46  اإلناث
  4.47  6.18  90  الكلي
  4.19  6.53  45  الذكور
  التجريبية  4.25  6.17  47  اإلناث
  4.20  6.35  92  الكلي
  4.36  6.24  89  الذكور
  لكليالمجموع ا  4.31  6.29  93  اإلناث
  4.32  2.26  182  الكلي
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بين متوسطات عالمـات    ) 0.17( مقداره   اًأن هنالك فرق  ) 2(ويالحظ من الجدول رقم     
 حيـث بلـغ   ، القبلـي التحصيلاختبار الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في     

 بينما بلـغ المتوسـط   ،)6.18( الضابطة المتوسط الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة  
 كما يالحظ وجود فرق مقداره      ،)6.35(الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة التجريبية       

 حيث بلغ المتوسط الكلي لعالمـات       ،بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث    ) 0.05(
  .)6.29( بينما بلغ المتوسط الكلي لعالمات اإلناث ،)6.24(الذكور 

الفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في المجموعات الضابطة         إذا كانت    لمعرفة ما و
 تـم   ،ذات داللة إحصائية  والتجريبية والفروق بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث        

 حيث تم التوصل إلـى      ،)α = 0.05(  عند مستوى الداللة  إجراء تحليل التباين الثنائي     
  .)3(النتائج التالية والموضحة في الجدول رقم 

  )3(جدول رقم 

في اختبار نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات المجموعات الضابطة والتجريبية 
   القبليالتحصيل

مجموع   نمصدر التباي
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  0.793  0.069  1.32  1  1.32  طريقة التدريس

  0.933  0.007  0.14  1  0.14  الجنس

  0.514  0.427  8.11  1  8.11   الجنس×طريقة التدريس 

      18.97  178  3375.79  الخطأ

        181  3385.34  الكلي

 عند مـستوى  غير دالة إحصائياً    المحسوبة  ) ف(قيم  أن  ) 3(من الجدول رقم    ويالحظ  
 داللـة إحـصائية بـين    اتق ذو وهذا يدل على عدم وجـود فـر  ،)α=0.05(الداللة  

  وبـين متوسـطات      ،متوسطات عالمات الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية      
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 ويستدل من النتائج الواردة فـي       .واإلناث في اختبار التحصيل القبلي     عالمات الذكور 
فـي   التحـصيل  التجريبية والـضابطة فـي       اتعلى تكافؤ المجموع  ) 3(الجدول رقم   
  .قبل البدء بتنفيذ الدراسةالرياضيات 

اختبـار   التجريبية والضابطة في     اتالنتائج المتعلقة بالفروق بين المجموع     ) ثانياً
  :التحصيل البعدي المباشر

 التجريبية  ات تم إخضاع طلبة المجموع    ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها     
الحـسابية   إيجـاد المتوسـطات    ثـم    ،المباشـر  البعدي التحصيلوالضابطة الختبار   

حيث تم التوصل إلى النتائج التالية والموضحة فـي الجـدول            ،عياريةواالنحرافات الم 
   .)4(رقم 

  )4(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعات الضابطة 

   المباشربعديال التحصيلفي اختبار  والتجريبية
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة

  11.12  28.55  44  الذكور
  طةالضاب  9.75  29.07  46  اإلناث
  10.39  28.81  90  الكلي
  10.29  36.13  45  الذكور
  التجريبية  10.83  35.43  47  اإلناث
  10.52  35.77  92  الكلي
  11.31  32.38  89  الذكور
  المجموع الكلي  10.74  32.28  93  اإلناث
  10.99  32.33  182  الكلي

بين متوسطات عالمـات    ) 6.96( مقداره   اًأن هنالك فرق  ) 4(م  ويالحظ من الجدول رق   
 حيث  ،بعدي المباشر  ال التحصيلاختبار  الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في       

 بينمـا بلـغ     ،)28.81(بلغ المتوسط الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة الـضابطة          
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 كما يالحظ وجـود     ،)35.77(المتوسط الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة التجريبية        
 حيث بلغ المتوسط الكلي ،بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث ) 0.10(فرق مقداره   

  .)32.28( بينما بلغ المتوسط الكلي لعالمات اإلناث ،)32.38(لعالمات الذكور 
الفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في المجموعات الضابطة        لمعرفة ما إذا كانت     و

 تم  ،ذات داللة إحصائية  الفروق بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث       و ،والتجريبية
 حيث تم التوصـل إلـى   ،)α = 0.05( عند مستوى الداللةإجراء تحليل التباين الثنائي    

   .)5(النتائج التالية والموضحة في الجدول رقم 
  )5(جدول رقم 

في اختبار ريبية نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات المجموعات الضابطة والتج
   المباشربعديال التحصيل

مجموع   نمصدر التباي
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

   *0.000  19.964  2204.21  1  2204.21  طريقة التدريس
  0.949  0.004  0.46  1  0.46  الجنس
  0.694  0.155  17.13  1  17.13   الجنس×طريقة التدريس 
      110.41  178  19652.40  الخطأ
        181  21874.22  الكلي

  α ≥ 0.05 ذات داللة إحصائية عند* 
متوسطات عالمـات   داللة إحصائية بين     ذي وجود فرق    )5(من الجدول رقم    ويالحظ  

يعزى المباشر  بعدي  ال التحصيلاختبار  الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في       
وهي دالة إحـصائياً  ) 19.964(المحسوبة ) ف( حيث بلغت قيمة    ،ريسإلى طريقة التد  

ـ    ،)α = 0.05(الداللة   عند مستوى   التجريبيـة التـي   ات وهذا الفرق لصالح المجموع
 حيث بلغ المتوسط الكلـي      ، البرنامج التدريبي المقترح لتنمية التفكير الرياضي      درست

نما بلغ المتوسط الكلي لعالمـات     بي ،)35.77(لعالمات الطلبة في المجموعة التجريبية      
  .)28.81(الطلبة في المجموعة الضابطة 
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متوسطات عالمـات الطلبـة فـي        داللة إحصائية بين     اتق ذ ويالحظ عدم وجود فر   كما  
المحـسوبة  ) ف( حيث بلغت قيمة    ، تعزى إلى جنس الطلبة     المباشر بعديال التحصيلاختبار  

يالحظ عدم وجـود   كما .)α=0.05(لداللة  ا عند مستوى وهي غير دالة إحصائياً     ) 0.004(
 بعـدي ال التحـصيل اختبـار  متوسطات عالمات الطلبة في   داللة إحصائية بين     اتق ذ وفر

) ف( حيـث بلغـت قيمـة    ، تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس و جنس الطلبة   المباشر
  .)α = 0.05(الداللة  عند مستوىوهي غير دالة إحصائياً ) 0.155(المحسوبة 

اختبـار   التجريبية والضابطة فـي      اتالنتائج المتعلقة بالفروق بين المجموع    ) لثاًثا
    :)االحتفاظ(التحصيل البعدي المؤجل 
 البعدي المؤجـل   التحصيل التجريبية والضابطة الختبار     اتتم إخضاع طلبة المجموع   

وصـل  حيث تم الت   ،الحسابية واالنحرافات المعيارية   إيجاد المتوسطات  ثم   ،)االحتفاظ(
   .)6(إلى النتائج التالية والموضحة في الجدول رقم 

  )6(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعات الضابطة 

  )االحتفاظ (بعدي المؤجل الالتحصيلفي اختبار  والتجريبية
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة

  10.75  26.02  44  رالذكو
  الضابطة  12.73  25.98  46  اإلناث
  11.74  26.00  90  الكلي
  9.39  33.24  45  الذكور
  التجريبية  13.98  32.62  47  اإلناث
  11.90  32.92  92  الكلي
  10.67  29.67  89  الذكور
  المجموع الكلي  13.72  29.33  93  اإلناث
  12.29  29.50  182  الكلي

بين متوسطات عالمـات    ) 6.92( مقداره   اً هنالك فرق  أن) 6(ويالحظ من الجدول رقم     
بعـدي المؤجـل     ال التحـصيل اختبار  الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في       
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 حيث بلغ المتوسط الكلي لعالمـات الطلبـة فـي المجموعـة الـضابطة           ،)االحتفاظ(
 ،)32.92( بينما بلغ المتوسط الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة التجريبية       ،)26.00(

 حيث  ،بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث    ) 0.34(كما يالحظ وجود فرق مقداره      
 بينما بلغ المتوسـط الكلـي لعالمـات        ،)29.67(بلغ المتوسط الكلي لعالمات الذكور      

  .)29.33(اإلناث 

الفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في المجموعات الضابطة        لمعرفة ما إذا كانت     و
 تم  ،ذات داللة إحصائية  والفروق بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث        ،والتجريبية

 حيث تم التوصـل إلـى   ،)α = 0.05( عند مستوى الداللة الثنائي  إجراء تحليل التباين  
   .)7(النتائج التالية والموضحة في الجدول رقم 

  )7(جدول رقم 

في اختبار تجريبية نتائج تحليل التباين الثنائي لعالمات المجموعات الضابطة وال
  )االحتفاظ ( المؤجلبعدي الالتحصيل

مجموع   نمصدر التباي
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

   *0.000  15.439  2180.98  1  2180.98  طريقة التدريس
  0.848  0.037  5.23  1  5.23  الجنس
  0.869  0.027  3.86  1  3.86   الجنس×طريقة التدريس 
      141.27  178  25145.37  الخطأ
        181  27335.50  الكلي

  α ≥ 0.05 ذات داللة إحصائية عند*  

متوسطات عالمـات   داللة إحصائية بين     ذي وجود فرق    )7(من الجدول رقم    ويالحظ  
  المؤجـل  بعـدي  ال التحـصيل اختبار  الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في       

) 15.439(المحـسوبة   ) ف( حيث بلغت قيمة     ، يعزى إلى طريقة التدريس    )االحتفاظ(
 ات وهذا الفرق لصالح المجموع    ،)α = 0.05(الداللة   عند مستوى وهي دالة إحصائياً    
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 حيـث بلـغ   ،درست البرنامج التدريبي المقترح لتنمية التفكير الرياضي   التجريبية التي   
 بينما بلغ المتوسـط  ،)32.92(التجريبية المتوسط الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة      
  .)26.00(الكلي لعالمات الطلبة في المجموعة الضابطة 

متوسطات عالمات الطلبة فـي      داللة إحصائية بين     اتق ذ ويالحظ عدم وجود فر   كما  
 حيث بلغت قيمة    ،تعزى إلى جنس الطلبة   ) االحتفاظ(  المؤجل  بعدي ال التحصيلاختبار  

 .)α = 0.05(الداللـة    عند مستوى هي غير دالة إحصائياً     و) 0.037(المحسوبة  ) ف(
متوسطات عالمات الطلبة فـي      داللة إحصائية بين     اتق ذ ويالحظ عدم وجود فر   كما  

تعزى إلى التفاعل بين طريقـة التـدريس        ) االحتفاظ(المؤجل  بعدي   ال التحصيلاختبار  
عند ة إحصائياً   وهي غير دال  ) 0.027(المحسوبة  ) ف( حيث بلغت قيمة     ،وجنس الطلبة 

  .)α = 0.05(الداللة  مستوى
  :مناقشة النتائج

أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي في        الكشف عن  ت الدراسة الحالية إلى   هدف
 . طلبة الصف السابع األساسي المباشر والمؤجل في الرياضيات لدىتحصيلال

  : ما يأتي،سة وفرضياتهاالمرتبطة بأسئلة الدرا  من خالل استعراض النتائجقد تبينو
  : بسؤال الدراسة األولالنتائج المتعلقة)  أوالًً
ما أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية       . السؤال األول من أسئلة الدراسة على اآلتي       نص

 فـي   )االحتفـاظ (أنماط ومهارات التفكير الرياضي في التحصيل المباشر والمؤجـل          
  ي؟الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساس

 داللـة إحـصائية بـين       اتذق  و فر دأشارت نتائج تحليل التباين الثنائي إلى وجو      قد  و
 التحصيل ياختبارمتوسطات عالمات الطلبة في المجموعات الضابطة والتجريبية في         

وهذا الفرق لـصالح     ،يعزى إلى طريقة التدريس   ) االحتفاظ( المباشر والمؤجل    بعديال
لبرنامج التدريبي المقترح لتنمية أنماط ومهـارات       ا  درست  التجريبية التي  اتالمجموع
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  الداللـة  عند مـستوى  المحسوبة دالة إحصائياً    ) ف( حيث كانت قيم     ،التفكير الرياضي 
)α = 0.05(،  والرابعة األولى تينالفرضيوعليه تم رفض.  

للبرنامج التدريبي المقتـرح   السابقة األثر اإليجابي ائجيتضح من النت فإنه ،وجملة القول 
 لدى الطلبـة  )االحتفاظ(المباشر والمؤجل  في تحسين التحصيلتنمية التفكير الرياضي   ل

  . في التدريس وتفوقه في ذلك على الطريقة التقليدية،في الرياضيات
  :بسؤال الدراسة الثانيالنتائج المتعلقة ) ثانياً

حصائية هل توجد فروق ذات داللة إ      .نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على اآلتي       
 فـي  )االحتفـاظ (التحصيل المباشر والمؤجل  يطلبة في اختبار العالمات  بين متوسط   

  الرياضيات تعزى إلى جنس الطلبة ؟
 داللة إحـصائية بـين      اتق ذ و عدم وجود فر   وأشارت نتائج تحليل التباين الثنائي إلى     

بعـدي   ال التحـصيل  ياختبـار ومتوسط عالمات اإلناث في      متوسط عالمات الذكور  
عند المحسوبة غير دالة إحصائياً     ) ف( حيث كانت قيم     ،) االحتفاظ(مباشر والمؤجل   ال

  . والخامسة الثانيةتين وعليه تم قبول الفرضي،)α = 0.05(الداللة  مستوى
البرنامج التدريبي المقترح لتنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضي        ولذا يمكن القول أن     

 فـي الرياضـيات لـدى       )االحتفاظ(والمؤجل   ر المباش تحصيلالتحسين  قد عمل على    
 تـشابه البيئـات التعليميـة     وقد يعزى السبب في ذلـك إلـى   ،الذكور واإلناث الطلبة  

  . تقليص الفروق بينهما إلى مما أدى،واالجتماعية لكل من الطلبة الذكور واإلناث

  :بسؤال الدراسة الثالثالنتائج المتعلقة ) ثالثاً 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .سئلة الدراسة على اآلتي   نص السؤال الثالث من أ    
 فـي  )االحتفـاظ (التحصيل المباشر والمؤجل  يعالمات الطلبة في اختبار  بين متوسط   

 الرياضيات تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس وجنس الطلبة ؟
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ة بـين    داللة إحـصائي   اتق ذ و عدم وجود فر   وأشارت نتائج تحليل التباين الثنائي إلى     
  )االحتفاظ(بعدي المباشر و المؤجل      ال التحصيل ياختبارمتوسطات عالمات الطلبة في     

المحسوبة ) ف( قيم   ت حيث كان  ،تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس وجنس الطلبة       
  الثالثة تين وعليه تم قبول الفرضي    ،)α = 0.05(الداللة   عند مستوى غير دالة إحصائياً    

  .والسادسة

 النتيجة إلى أن متوسط عالمات الطلبة الذكور واإلناث فـي المجموعـة             وتعزى هذه 
) 28.55( قـد بلـغ علـى التـوالي           المباشـر  بعديال التحصيلاختبار  الضابطة في   

 بينما بلغ متوسط عالمات الطلبة الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية           ،)29.07(و
 ومن هنا لـم  ،)35.43(و  ) 36.13(على التوالي   بعدي المباشر   الالتحصيل  اختبار  في  

 كما بلغ متوسط عالمات الطلبة الـذكور واإلنـاث فـي المجموعـة              .يحدث التفاعل 
) 26.02( علـى التـوالي      )االحتفـاظ (بعدي المؤجل   الالتحصيل  اختبار  الضابطة في   

 بينما بلغ متوسط عالمات الطلبة الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية           ،)25.98(و
 ،)32.62(و  ) 33.24( على التـوالي     )االحتفاظ(بعدي المؤجل   التحصيل  الاختبار  في  

  .ومن هنا أيضاً لم يحدث التفاعل

 فإنه ينبغي على مؤسساتنا التربوية في سعيها الدؤوب نحو االرتقـاء            ،وخالصة القول 
  أن تعمل  ، الحفظ والتلقين إلى ثقافة اإلبداع والتفكير      ةبالعملية التعليمية التعلمية من ثقاف    

 ،على توفير كافة الفرص التربوية التي تساعد على تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة            
واتباع كافة الوسائل المتاحة لذلك سواء بتطوير مناهج الرياضيات وموادها التعليميـة            

 اآلتيةيتوجه الباحث بالتوصيات      وهنا .أو باتباع طرائق تدريس وأساليب تقويم حديثة      
  : التي تمخضت عنها هذه الدراسةفي ضوء النتائجوذلك 

 ت  حث خبراء وواضعي مناهج الرياضيات وكتبها المدرسية على األخذ بالمقترحـا         -
تطـوير وتحـسين   من أجل  البرنامج التدريبي دواإلجراءات السابق ذكرها في إعدا    
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خـالل إعـداد   مـن   وذلـك  ،كتاب الرياضيات المدرسي ليصبح قائماً على التفكير   
ليمية تعلمية هادفة تتيح المجال لتعلم أنماط ومهـارات التفكيـر           وتصميم أنشطة تع  

 سيـصبح   ومن ثم  .الرياضي جنباً إلى جنب مع تعلم المحتوى الرياضي لتلك الكتب         
 وهذا ما يتنـاغم مـع       ،لدينا كتاب مدرسي لمادة الرياضيات وللتفكير في آن واحد        

تـضمينها بـالمحتوى    االتجاه المنادي بتعليم مهارات التفكير عن طريق دمجهـا و         
  .المعرفي للمنهاج المدرسي

حث معلمي الرياضيات على تنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضي لدى الطلبـة              -
تحـسين   مما سيكون لذلك عظـيم األثـر فـي    ،خالل تعليم وتعلم مادة الرياضيات  

إعداد وتأهيل معلمـي   ضرورة  وهنا تبرز الحاجة إلى      . واالرتقاء به  تحصيل الطلبة 
 المهارات والمعارف الالزمة األكاديمية منها والمهنية       هم إكساب من أجل الرياضيات  

الخدمـة   قبل  ذلك  وسواء أكان  ،لرياضي لدى الطلبة  تنمية التفكير ا   والمساعدة على 
  .أم أثناءها) مرحلة اإلعداد الجامعي(

 والتحـصيل فـي     التفكيـر الرياضـي   إجراء المزيد من الدراسات التي تتنـاول          -
 تطوير طرائق تدريس ووسائل تعليمية      .مثل ، من جوانب أخرى عديدة    رياضياتال

 ، وتحسين تحصيلهم في الرياضـيات    تساعد على تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة      
  .وذلك لصفوف ومراحل دراسية أخرى وباألخص العليا منها
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