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 لخص:م

علذذأ التحصذذيل وبنميذذة مهذذارات التفكيذذر  زينذذفاعليذذة نمذذوذج د ك الدراسذذة التعذذرف ةلذذأهذذدف

( إالبذاً وإالبذة 140بطلفذك عينذة البحذ  مذن )ق واألساسذي بعالرياضي لدى إلبذة الصذف السذا

( إالبذذاً وإالبذذة 69مذذوزعين علذذأ أربذذع شذذعب ازتيذذرت بالطريالذذة العنالوديذذةق شذذعبتين بواقذذع )

( إالبذذذاً وإالبذذذة يمجموعذذذة بجريبيذذذةق ولتذذذدريس 71يمجموعذذذة ضذذذابطةق وشذذذعبتين بواقذذذع )

زق وبذذم اسذذتخدا  نذذالمجموعذذة التجريبيذذة أعذذد الباحذذ  مجموعذذة مذذن الذذدروس حسذذب نمذذوذج دي

وجود  عن النتائج وأسفرت قفي وحدة المجموعات مالياس التفكير الرياضيق وازتباراً بحصيلياً 

ماليذاس  وعلذأ التحصيلي االزتبار علأ العينة إلبة درجات متوسطات في ةحصائيا ةدال فروق

 إلبذة درجذات متوسذطات فذي فذروق يوجد وال التجريبيةق المجموعة التفكير الرياضي لصالح

 العينة إلبة درجات بين ةحصائيا دالة فروق وجود النتائج بينك حين في يعزى للجنسق العينة

أوصك  النتائج هاه ضوء وفي البح ق أدوات من يل علأ والجنس الطريالةبين  للتفاعل بعزى

 .التوصيات الدراسة بعض

 التفكير الرياضي. التحصيلق نموذج دينزق :الدالة الكلمات

Abstract: 

This study aimed at explaining the effect of the Dinez model on achievement and to 

develop mathematical thinking skills among the seventh grade students in 

mathematics. The research sample consisted of (140) students male and female, It 

consists of two groups: The first called experimental contains (71) students and the 

second group is control group which contains (69) students, The experimental 

group teaching prepared researchers set of lessons as a form of Dinez model, The 

study shows the following results: There is statistical significance between the two 

groups in average scores students sample on the achievement test and on a scale of 

the mathematical thinking skills on behalf of the experimental group, and there is 

no differences in averages due to sex. In addition, there is statistical significance 

interaction between the method and gender on the research tools in the light of 

these results provided some recommendations. 

The Key Word: Dinez model, Achievement, mathematical thinking.  
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 مقدمة:

عمليذات التفكيذر يسعأ التربويوا ةلأ ةيجاد بيئات بعليمية ضمن نماذج بربوية بسهم في بنميذة 

البح  عن اسذترابيجيات وأسذاليب بعلذيم عالجيذة بسذاعد الطلبذة علذأ  ال بد منفكاا  اإلنساني؛

بنمذي لذديهم التفكيذر الرياضذيق التي ايتساأ المفاهيم والمهارات والمبادئ الرياضية الالزمة و

هم فذذي أنشذذطة ةيجابيذذة باسذذتخدا  وسذذائل بعليميذذة مناسذذبة فذذي بهم وبفذذاعالامذذن زذذالل مشذذاري

آراء العلمذاء  Zoltan P. Dienesراجذع زولتذاا دينذ ز هنذا ومن المختلفةق التعليمية المواقف 

برونر يمر الطالب بثالثة مستويات لتمثيل المعرفذة: عند أمثال جاا بياجير وبرونر وبطثر بهاق ف

 التمثيذذل شذذبر الحسذذيو  - Enactive Representation )المحسذذوس( التمثيذذل الحسذذي

 Symbolic(المجذذرد)مذذزي التمثيذذل الرو -Representation Iconic )التصذذويري(

Representation بالمعرفذة )المرحلذة الحذس  عنذد الطالذب ق وجاا بياجير ربط مراحل النمو

 والمرحلذذذذة المجذذذذردة( المتالدمذذذذة حرييذذذذةق ومرحلذذذذة مذذذذا قبذذذذل العمليذذذذات والمرحلذذذذة الحسذذذذية

 (.2001)األمينق

ي التذدريس مذن فالحظ دينز أهميذة الذتعلم عذن إريذق الحذواس واسذتخدا  المعينذات التعليميذة فذ

أربعذة مبذادئ للذتعلم فذي ( ويتكذوا األنمذوذج مذن Fun To Learnزالل برييزه علأ اللعب )

 الرياضيات وهي:

 األزرى والمبادئ دينز لنظرية العا  وهو اإلإار Dynamic Principleالديناميكية  مبدأ -1

 الحسذية, الخبرات أساسها الرياضية التجريدات أا: )يل علأ المبدأ هاا ينص لرق حي  متممة

  بجريذد إريذق عذن يذطبي الرياضذية والمفذاهيم األفكذار فهذم فعذالق وأا الطالذب يمارسذها التذي

المفهو (ق وإلحفذار الخبذرات  أو الفكرة هاه بجسد التي األشياء من عدد من المفهو  أو الفكرة

)حنفذذي  والتدريبيذذةالالزمذذة  لبنذذاء المفذذاهيم الرياضذذية يجذذب بذذوفير األلعذذاأ بطنواعهذذا التمهيديذذة 

 .( 2007ق

 المرحلذة :مراحذل هذي ويمر بكوين المفهو  من زالل أنماإ مختلفة مذن األلعذاأ ضذمن ثذالث

 زالل الفكرة من مكونات الطالب لمدة إويلة لبعض اللعب وفيها يتعرض  مرحلة أو التمهيدية

رحلذة البحذ  عذن مهذي   الثانيذة حسيةق اللعب الحر والعشذوائي باألشذياءق وأمذا المرحلذة أشياء

 مالحظذة فذي بذدريجيا وبشذكل قذد يكذوا بطذيء طالذبال عنذد ببذدأ والتذي الخذواص المشذترية

 الثالثذة المتداولذة فذي اللعذبق وفذي المرحلذة األشذياءالخذواص المشذترية بذين  وايتشاف بعذض

 مذع وبطبيالهذا الفكذرة بثبيك يتم لر, بالنسبة معنأ ذو ويصبح المفهو  الطالب يستوعب وعندما

 أفكذار بكذوين زذالل عشذوائيا مذن البدايذة فذي التطبيذق السذابالة, ويكذوا األفكذار مذن مجموعذة

 ومفذاهيم أفكار مكونات ةلأ عرضيتس الجديدة الفكرة لهاه التطبيق زالل ومن جديدة, ومفاهيم

 .(2014)ابو عاليلق  جديدة أزرى
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 المتعذة أجذل مذن الطلبذة بهذا يالذو  بطلعاأ أولية الثالث سابالة الاير المراحل في االستعانة ويتم

بعليم مفهو  العدد )ثالثذة(ق  مثلمحددةق  يير عشوائية بكوا ما ويالبا المعلم من بوجير وبدوا

أقذال  ( مندمجذة مذع بعفذها, وهكذاا  3محايات و 3عيداا و 3ةعطاء يل مجموعة من الطلبة )

المعلمق وهذي العذاأ وبشكل بلالائي سيبدأ الطالب باللعب في هاه المجموعات وبدوا بوجير من 

 فذي بسذتخد  ألعذاأ بعليميذة )العذاأ منظمذة( وهذي بابعذة للمرحلذة التمهيديذةق  وهنذاك العذاأ

 هنذاك ويكذوا معينذة بعليميذة ألهداف األلعاأ هاه وبصمم المفهو , بعلم من الوسطأ المرحلة

المعلذم أا يالذو  المفهو ق ولتوضيح مفهو  العذدد ثالثذة علذأ  بناء يتم حتأ المعلم قبل من بوجير

ق حسذب الخذواص بتوجير يل مجموعة من الطلبة بتصنيف يل مجموعة من األشياء علذأ حذده

العيداا في مجموعة, واألقال  في مجموعة والمحايات في مجموعة مع العدا وهي العذاأ بابعذة 

 يالممارسة أو التطبيق فه للمرحلة الثانية )مرحلة البح  عن الخواص المشترية(ق وأما ألعاأ

وبطبيالهاق وهي العاأ بابعذة لمرحلذة  المفاهيم لمراجعة وأيفا المسائل حل علأ للتدريب مفيدة

 .(2001)األمينقبكوين المفهو 

أا  علذأ والذاي يذنص   Perceptual Variability Principleاإلدرايذي التفكيذر مبذدأ -2

 في مختلفة حسية بجارأ أو أشياء بواسطة عرضر زالل من الرياضي المفهو  أو الفكرة )بعلم

 ثذم الحذوادث مذن لعذدد عامذة صذفات أو صذفة ةدراك إريذق عذن التجريذد ةلذأ يذؤدي المظهذر

اإلدراييذة  البنيذة الصفة(ق بمعنأ يذتم بالذديم نفذس أساس علأ مجموعة في الحوادث هاه بصنف

 لمجذال ابسذان هنذاك يصذبح حتذأ المتكافئذة اإلدراييذة األنمذاإ مذن عديذدة أشذكال فذي للطلبذة

المفهذو ق فهنذاك بعذض الطلبذة يسذتوعبوا المفهذو  بعذدد قليذل مذن  بكذوين فذي الفردية التغيرات

التجارأ الحسية ولكن هناك أيفا من يفشلواق ولتجاوز هاه الصعوبة يجب بالديم المفهو  مذن 

 .(1986)فريدريكقزالل بجارأ حسية عديدة ومتنوعة الحتواء المجال اإلدرايي

أا  علذأ والذاي يذنص Mathematical Variability Principleالتغير الرياضذي  مبدأ -3

 التي المتغيرات فيها بتوالأ وحوادث مواقف زالل من يتم الرياضي المفهو  أو الفكرة )ةدراك

 المواقذف جميذع فذي ثابتة العالقة ذات المتغيرات ببالأ بينما المفهو , أو بالفكرة عالقة لها ليس

واألشياء  الحوادث من إائفة أو مجموعة بكوين إريق عن التجريد ةلأ يؤدي مما الحوادث أو

 فذي جمذع مختلفذة ما( ومثذال ذلذك يذتم بالذديم أمثلذة لحذاالت بطريالة البعض لبعفها بنتمي التي

 الكسور للطلبة حتأ يتم استخالص الصفات الحاليالية المنتمية لمفهو  جمع الكسور دوا ييرها.

 بذتم أا قبذل للمفهذو  الرياضذية المتغيذرات علذأ يسذيطر أا المعلذم علذأ يجذب أنذر دينز ويرى

 الفذروق مراعذاة أهميذة علذأ يؤيذداا والرياضذي اإلدرايذي التغيذر مبدأي وأا التجريدق عملية

ق اإلدراييذذة المظذذاهر مذذن الطالذذب بحريذذر علذذأ يسذذاعداا الطلبذذة وأنهمذذا بذذين الفرديذذة

 .(2006)صالحق

 بناء )بكوين أا علأ وينص The Constructivity Principleالبنائية أو التكوينية  مبدأ -4

 التحليذل يسذبق البنذاء أي (المفهذو  أو الفكذرة هذاه بحليذل يسذبق أا المفهذو  يجذب أو الفكذرة
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للفكرة(ق فمذثال عمليذة يتابذة العذدد علذأ صذورة األسذس والعمليذات عليذر يجذب أا بسذبق فكذرة 

 فكذرة بسذبق أا يجذب أساسذيابر أو مكونذات ومعرفذة العذدد بنذاء اللوياريتمذات ويذالك عمليذة

للموضذون أو الفكذرةق  العذددق فيجذب أا يسذبق الترييذب عمليذة التحليذل لهذاا المؤديذة الفذرأ

 .(2004)عبيدق

دراسة للبنيات وبصنيفها وبنظيمها وبوضذيح العالقذة بينهذاق ويعتالذد  بعد الرياضيات عند دينزو

الطلبذذة مذذن زذذالل األمثلذذة الحيذذة  ةلذذأا ةمكانيذذة فهذذم المفهذذو  الرياضذذي فالذذط فذذي حالذذة بالديمذذر أ

 هي: والملموسةق وببعا لالك هناك ثالثة أنوان للمفاهيم الرياضية

 مستاللة المفاهيم وهاه بينها والعالقات األعداد بتصنيف البحتة: والتي بتعلق الرياضية المفاهيم

 (8))بالكلمذات( أو ذلك: ستة  ومثال العدد أو إريالة يتابتهاق بها يمثل التي بالطريالة برببط وال

 )بالرمز الرياضي( هي أمثلة لمفهو  العدد الزوجي ريذم أا احذدهما رمذز واآلزذر بالكلمذاتق

 (.2006)صالحق يتابتها إريالة عن وليس األعداد زصائص عن بعبر المفاهيم هاه أا حي 

 . األعداد بلك بها بمثل التي للطريالة مباشرة نتيجة بعد التي الرمزية: وهي المفاهيم

 المشذكالتق حذل فذي والرمزيذة البحتذة الرياضذية المفذاهيم بطبيالذات التطبياليذة: وهذي المفذاهيم

مذن هنذا و والرمزيذة البحتذة المفذاهيم علذأ بذدريب الطلبذة بعذد التطبيالية المفاهيم بدريس ويجب

 الرياضية المفاهيم حفظ ةلأ الطلبة يلجط أا من زوفا الرمزية البحتة قبل المفاهيم بدريس يجب

 فذي يالعذوا قذد فيهذاق ألنهذم المتفذمنة البحتذة الرياضذية المفذاهيم فهذم محاولة من بدالً  الرمزية

 (.2004ق )عبيدقأزطاء المعالجة الرمزية ومنها: 

تم بالذديم المفهذو  يوةذا أمعنَّا النظر في بدريس المفاهيم الرياضية عند دينز فإنر من األففل أا 

وهذاا قريذب جذدا الرمزي, ومن ثذم ةلذأ التطبيالذي,  ةلأ ثمالتصويري  ةلأ وس ثمحسملبالشكل ا

 دعا ةلير العالم برونر.لما 

 :(2014)أبو عاليلق  يمر ايتساأ المعلومات الرياضية ببعاً آلراء دينز بالمراحل التاليةو

 

 
 

لما لها من  رياضيق مفهو  لتعليم شيالة يمالدمة األلعاأ استعمال يمكن الحر  اللعب ففي مرحلة

 هذاه شذيالةق وبشذتمل مذادة الرياضذيات يبنذي ميذل ايجذابي بذطا قذد ممذا المتعذة مذن جذوا ةضذفاء

 بالتجريذب الحذر مذن زذالل قيذا  الطالذب بالتسذلية للطذالأ بسذمح مباشرة أنشطة علأ المرحلة

 مرحلة اللعر الحر مرحلة األلعار الخواص المشتركة

 مرحلة التجريد مرحلة الترميز مرحلة التمثيل
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 الجديذد المفهذو  مكونذات  علذأ التعذرف فيهذايذتم  هامذة مرحلة المرحلة هاه واالستمتانق وبعد

 .دوا بوجير المعلم للمفهو  الرياضية البنيةؤهلهم لفهم ب التي

 ألهداف بصمم بعليمية ألعاأ وهي من الالواعدق اللعب نوعاً  يطزا التعليمية األلعاأ وفي مرحلة

 الرياضذية البنيذة بحليذل الطلبة علذأ األلعاأ هاه ببلوراق وبساعد أيثر وعيا عنها وينتج معينة

 الحذر اللعذب مرحلذة بتذدازل مذا لذرق ويالبذا والمنطاليذة الرياضذية العناصذر وايتشذاف للمفهذو 

وبكذوا هذاه المرحلذة بتوجيذر مذن  بطبيالهذا عنذد بينها فاصل حد يوجد ال حي  األلعاأ ومرحلة

 . (2001المعلمق)روفائيل ويوسفق

 التي الرياضية البنية ايتشاف الطلبة يستطيع ال المشترية قد  الخواص عن البح  وفي مرحلة

 األمثلذة بصذنيف الطذالأ يسذتطيع ولذن باأللعاأ قيامهم بعد حتأ المفهو  مكونات فيها بشترك

 لتلذك المشذترية بالخواص ةلمامهم بعد ةال المفهو  هاا بمثل الوالتي  المفهو  بحك بندرج التي

األمثلذذةق ويالتذذرح دينذذز أا يسذذاعد المعلمذذوا الطلبذذة علذذأ ايتشذذاف الخذذواص العامذذة للبنيذذة فذذي 

مثذال آزذر دوا  ةلذأاألمثلة الممثلة للمفهو  عذن إريذق بوضذيح أا يذل مثذال يمكذن أا يتذرجم 

 .(2006ق)صالحقة التي بشترك فيها يل األمثلةبغيير الخواص المجرد

المفهو ق  بوضح التي األمثلة من يل في المشترية الخواص التمثيل يالحظ الطلبة  وفي مرحلة

المفهو ,  لهاا ةدرايهم لتعميق المشترية الخواص يل فير بتجسد واحد مثال ةلأ يحتاجوا فإنهم

 المرحلذة المفهذو , وهذاه علأ الدالة األمثلة في المشترية العناصر فرز علأ يساعد المثال هاا

 المفهو  المطلوأ. بالديم فيها يتم التي هي

 آثذار لذر بكذوا األولذأ الصذفوففذي  الرمذوز  اسذتخدا اإليثذار مذن  ةا الترميذز  وفذي مرحلذة

والمحسوسذات التذي لهذا بذرابط فيمذا بينهذاق وبعذد ذلذك بليهذا  التجذارأاسذتخدا   أا حيذ ق سلبية

 إريذق عذن المعلومذات مذن ايبذر مالذدارا نذتعلم فذنحن فعاليذةق أيثر بكوا الرموز ةدزال عملية

 يحتذاج المرحلذة هاه الشروحق وفي من سلسلة إريق عن نتعلمر مما أيثر التجارأ من سلسلة

 أا علأ المعلم المفهو , ويجب عن فهمر ما عن والرياضية اللفظية الرموز بكوين ةلأ الطالب

 بحويذل أا حيذ  النظريذات وبرهنذة المسذائل حذل في الجيدة الرمزية األنظمة قيمة همل يوضح

 .(2001ق)روفائيل ويوسفقالحل ويالك البرهاا في أسهل يكوا رموز ةلأ الشروح

 المفذاهيم عذن بعلموهذا التذي المعلومذات وبنظذيم بفحذص الطلبذة يالذو  التجريذد وفذي مرحلذة

 أا المرحلة هاه في ويمكن بها المرببطة المسائل حل في ويستخدموها والمهارات والتعميمات

 التذدريب فذي مفيذدة وهذي والتطبيق للمراا بستخد  التي الممارسة ألعاأ بعض المعلم يستخد 

 .(2001ق )األمينق المسائل وفي مراجعة المفاهيم وبطبيالها حل علأ

وبذذالريم مذذن بفصذذيل المراحذذل السذذابالة وبوضذذيحهاق ةال أنذذر لذذيس ضذذرورياً اسذذتخدا  يذذل هذذاه 

المراحل في بدريس يل مفهو ق فالذد بذدمج أنشذطة  مذرحلتين أو أيثذر فذي نشذاإ واحذدق يمذا أا 

بعض هاه المراحل قد ال يناسب بعذض المراحذل التعليميذةق فمذثالً  قذد ال يكذوا هنذاك ضذرورة 
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األولأ والثانية عند بدريس بعض المفاهيم فذي المرحلذة الثانويذةق ويذالك قذد لتطبيق المرحلتين 

 يكوا من يير المناسب استخدا  الترميز في الصفوف األولية. 

( NCTM,2000ومن ناحية أزرى أصدر المجلس الوإني لمعلمذي الرياضذيات فذي أمريكذا )

معذارف ومهذارات ذات صذلةق  معاييراً لعمليتي الذتعلم والتعلذيم منهذا: ضذرورة ايتسذاأ الطلبذة

مثل: ةدراك أهمية التفكير الرياضي والبرهاا وبناء بخمينات رياضذية والتحالذق منهذا وبطذوير 

وبالويم أدلة وبراهين رياضية واستخدا  أنماإ مختلفة من التفكيرق ويعتبر التفكير الرياضي من 

لتعليمهذذاق بذذل ويجذذب المهذذارات الفذذرورية التذذي يجذذب علذذأ المعلمذذين امذذتالك الخبذذرة الكافيذذة 

اإللمذذا  بماهيذذة التفكيذذر ومهارابذذر؛ الا الالذذدرة علذذأ التفكيذذر بعتبذذر مذذن األمذذور المهمذذة لفهذذم 

الرياضذياتق وهذاا يجعذذل الطلبذة ينظذذروا ةلذأ الرياضذذيات يمذادة ذات معنذذأق وربمذا يكونذذوا 

 ابجاهات ايجابية نحوها.

ق بل يجب بنميذة بفكيذر الطالذب وال يالتصر بدريس التفكير الرياضي علأ وحدة ما دوا ييرها

فذذي مواقذذف بتطلذذب اسذذتخدا  مهذذارات التفكيذذر الرياضذذيق وعليذذر ال بذذد مذذن أا يكذذوا التفكيذذر 

( بعذض مظذاهر 2007الرياضي جذزءاً ثابتذا فذي زبذرة الطالذبق وقذد ذيذر أبذو زينذة وعبابنذة )

خمذين والنماجذة التفكير الرياضي وهي: االستالراء والتعميم واالسذتنتاج والتعبيذر بذالرموز والت

والتفكير المنطالي الشكلي أو )الصوري( والبرهاا الرياضيق مذع بيذاا أا هذاه المظذاهر ال بذد 

 لمذذادة الطلبذذة بعلذذيم فذي األيبذر مذن بفذمينها فذذي المواقذف التعليميذة الرياضذذيةق والتحذدي

 وحدات بطنها للمعلم بناء وحدات ةدرايية رياضية مترابطةق بتصف يمكن ييف الرياضيات هو

علأ استخدامها أثناء عملية التفكير الرياضي ومظاهرهق واسذترجان  لمساعدبهم ومحكمة مرنة

 الاهنيةق النشاإات إلنتاج هاا التفكير من زالل ببعض بعفها برببط التي المتسلسلة الخطوات

حيذذ  يكشذذف الحذذل الرياضذذي الذذدليل علذذأ اسذذتخدا  الطالذذب المالارنذذة والتصذذنيف واالسذذتالراء 

 والتجريد. التربيب وةعادة والتغيير والتنظيمواالستنباإ 

ومما سبق يففل استخدا  استرابيجيات ونماذج حديثذة فذي الذتعلم والتعلذيم لتنميذة التفكيذر ومذن 

 هنا جاءت مشكلة البح .

  :دراسة وتساؤالتهامشكلة ال

مذذن منطلذذق النظذذرة التربويذذة الحديثذذة للعمليذذة التعليميذذة التعلميذذة والتذذي بنذذادي باسذذتخدا  أيسذذر 

الطذذرق واألسذذاليب واالسذذترابيجيات وأنجعهذذا وأففذذلها وازتيارهذذا بطريالذذة جيذذدة بتوافذذق مذذع 

الموقف التعليميق والتنذون فيهذا إلنالذاذ الطلبذة مذن عنذاء الحفذظ والتلالذين وبالذديم نمذاذج بعليميذة 

م بتعلم أففل ومنها أنموذج دينز الاي ريز علأ استخدا  المعينات واأللعاأ التعليميذة فذي بسه

ووضذوح التذدني فذي مسذتويات بحصذيل الرياضيات بشذكل أساسذيق ومذن جانذب آزذر ال ننكذر 

 الصذذف السذذابع وهذو بدايذذة المرحلذذة اإلعداديذذةق زصوصذذا فذذي فلسذطين الطلبذة فذذي الرياضذذيات

ومذن  ق(TIMSS)الرياضذيات الوإنيذةق واالزتبذارات الدوليذة فذي اراتباالزتوالاي أوضحتر 

وقد ازتذار الباحذ   هنا حاول الباح  استعراض نماذج بدريس لتطبيالها ومعرفة مدى فعاليتهاق
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بعد أا الحظ من زذالل اإالعذر علذأ األدأ التربذوي ذي العالقذة وجذ ود بوافذ ق أنموذج دينز 

أهذداف بذدريس الرياضذياتق حيذ  بذرزت تفكير وبذين وبين بنمية مهارات ال بين ما يهدف ةلير

ز علأ التحصيل وبنمية مهذارات التفكيذر الرياضذي لذدى ننموذج ديأ ما أثرمشكلة البح  في: "

 ؟إلبة الصف السادس األساسي في الرياضيات

 :يتفرن عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التاليةو

متوسذذطات  لذذدى إلبذذة المجمذذوعتينق وهذذل بختلذذ فعلذذأ التحصذذيل دينذذز  أنمذذوذجمذذا فاعليذذة 

 بحصيل إلبة عينة البح  بازتالف الجنس والطريالة والتفاعل بينهما؟

 ل ذ دى إلبذ ة المجمذ وعتينق وه ذ ل بنميذة التفكيذر الرياضذيعل ذ أ دينذز  أنمذوذجمذ ا فاعليذ ة  

 ا؟بختلف متوسطات دافعية إلبة العينة بازتالف الجنس والطريالة والتفاعل بينهم

 :ومن زالل هاه األسئلة صيغك الفرضيات التالية ليتم التحالق منها وهي 

  :فرضيات البحث 

 :يستند هاا البح  ةلأ فرضيات أساسية مفادها

بذذين متوسذذطات ( α0.05=)ال بوجذذد فذذروق ذات داللذذة ةحصذذائية عنذذد مسذذتوى الداللذذة  .1

 .طريالة التدريسل تين بعزىبحصيل إلبة المجموع درجات

بذذذ ين   (α)0.05=  روق ذات داللذذذ ة ةحذذذ صائية عنذذذ د مذذذ ستوى الداللذذذ ةال بوجذذذ د فذذذ .2

بحصيل إلبة عينة البح  بعزى ةلأ الجنس والطريالذة و التفاعذل  متوس طات درج ات

 .بينهما

بذين متوسذطات ( α) 0.05= ال بوجد فروق ذات دالل ة ةحصذائية عنذد مسذتوى الداللذة .3

لذدى إلبذة عينذة البحذ  بعذزى ةلذأ المجموعذة )أي  ازتبذار التفكيذر الرياضذي درجات

 (.إريالة التدريس

بذذين متوسذذطات ( α0.05=) ال بوجذذد فذذروق ذات داللذذة ةحصذذائية عنذذد مسذذتوى الداللذذة .4

لدى إلبة عينذة البحذ  بعذزى ةلذأ الجذنس والطريالذة  ازتبار التفكير الرياضي درجات

 .والتفاعل بينهما

  :أهداف البحث

 :يهدف هاا البح  ةلأ

 يطحذذد أسذذاليب التذذدريس ومذذدى فاعليتذذ ر وبذذ طثيره علذذأدينذذز  أنمذذوذجعذذرف علذذأ الت 

 .التحصيل في الرياضيات

  علأ أنر قذ د يفيذ د التحصذيل وفذيدينز  نحو أنموذجبوجير اهتم ا  معلمي الرياض يات 

 .الرياضيات بنمية التفكير الرياضي في

   دينذز أنمذوذجةعداد مجموعة من حصذص مذادة الرياضذ يات للصذف السذابع باسذتخدا 

 .والتحصيل في الرياضيات لتنمية التفكير

  الرياضذذيات  فذذيالطلبذذة بنميذذة التفكيذذر الرياضذذي لذذدى فذذي  دينذذز أنمذذوذجبحديذذد فاعليذذة

 . والتحصيل فيها
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  :أهمية البحث

 :يليبكمن أهمية البح  التطبيالية والنظرية فيما 

الء  تاسذذتخدا  أسذذاليب بذذدريس حديثذذ ة بذذبذذطبي هذذاه الدراسذذة اسذذتجابة لفذذرورة  (1

األساليب التدريسية التي  وبعض المواقف التعليمية والمواضيع الرياض ية بدال من

 .بعتمد علأ التلالين والحفظ والروبين

األلعذاأ المشارية مذن زذالل يمأله الاي يحالق منازاً بربوياً ( دينز أنموذج)فعالية  (2

التعليميذذةق وبهذذاا بحاليذذق احذذد أهذذداف الرياضذذيات بالمشذذارية االيجابيذذة فذذي عمليذذة 

 التعلم.

ق التفكيذر الرياضذي بشذكل زذاصب صورة عامة و مفهو   التفكيراالهتم ا  بمفهو   (3

 .بسهم في بنميتر واستدامتر والعوامل التي

رابيجيات اسذذذت بيتماشذذذأ مذذذع االبجاهذذذات التربويذذذة الحديثذذذة التذذذي بسذذذعأ لتجريذذذ (4

بسذاير االبجاهذات المحليذة دينز و أنموذجبعليمية حديثة من بينها  وأساليب ونماذج

 Fun Toوالعالميذة الحديثذة والتذي نذادت بفذرورة اسذتخدا  اللعذب فذي التعلذيم )

Learn.) 

بظهذذ ر األهميذذ ة فيمذذ ا يتوصذذ ل ةليذذ ر البحذذ   مذذن نتذذ ائج لمعرفذذ ة أثذذ ر اسذذ تخدا   (5

يل لدى إلب ة الصف السابع األساسي في جنوأ الخلي ل علأ التح ص دينز أنموذج

 التفكير الرياضي. بفل سطين وبنمي ة

 مصطلحات الدراسة:

 األنموذج:   -1

لغرض الوقوف علذأ المذدلولين اللفظذي واإلجرائذي للمصذطلحات األساسذية الذواردة فذي 

بسذتخد  فذي البح  يمكن بعريف األنموذج علأ أنر: " عملية بعليميذة مصذممة يمكذن أا 

(ق وعرفذذر الالطذذامي 1986موضذذوعات مختلفذذة وفذذي مذذواد بعليميذذة متنوعذذة )فريذذدريكق 

( بطنر: زطة يمكن استخدامها في بنظيم عمل المعلم ومهارابر من زالل اسذتخدا  1998)

 مواد وزبرات بعليمية وبدريسية.

 التحصيل:  -2

موضذون مذا قذد سذبق  ( علأ انر: ما بحالق من أهذداف الذتعلم فذي2016عرفر أبو عاليل )

 واا درسر الطالب أو قا  بالتدرأ علير.

 وةجرائيا يالاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب علأ االزتبار التحصيلي.

 التفكير الرياضي: -3

( علأ انذر: "عمليذة بحذ  عذن معنذأ فذي موقذف بعليمذي 2007عرفر أبو زينة وعبابنة )

 2005)مفذاهيم رياضذية"ق ويعرفذر حمذادة )يحوي أعداد رياضية أو رموز أو أشكال أو 

بطنر "قدرة عاللية منظمة بالو  علأ عمليات عاللية زاصذة بالرياضذيات وهذي: االسذتدالل 
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واالستالراء والتعميم وةدراك العالقذات والبرهذاا الرياضذي والمنطذق الشذكلي والترجمذة 

 الرياضية والتطمل".

مذن أنمذاإ التفكيذر الذاي يالذو  بذر اإلنسذاا ويعرف التفكير الرياضي اجرائياً بطنذر: "ذلذك الذنمط 

عندما يتعرض ةلأ لموقف رياضيق ويالاس بالعالمة التذي يحصذل عليهذا الطالذب علذأ ازتبذار 

 التفكير الرياضي الاي بم ةعداده".

  : محددات البحث

اقتصذرت نتذائج هذاا البحذ  علذذأ عينذة مذن إلبذ ة الصذف السذذابع األساسذي فالذ ط فذ ي مديريذذ ة 

(ق يمذا بتحذدد 2017/2018مذ ن العذا  األيذاديمي ) الثذانيفلسذطين فذ ي الفصذل الخليل ب جنوأ

أنموذج سفر عنه ا البح ق ويالك باألدوات المستخدمة )دروس مصممة حسب ي بالنت ائج الت ي

ق فيمذ ا يالتصذر ازتبذار فذي التفكيذر الرياضذي(وازتبذ ار بحصذيلي مذ ن ةعذ داد الباحذ ق و قدينز

المذادة الدراسذية فذي الوحذدة األولذأ مذن الفصذل  في بذدريسدينز   أنموذجعلأ استخدا   البح 

 الدراسي الثاني.

 :دراسات سابقة

فصذلها ةلذأ محذورين بم االإالن علأ العدي د من الدراسذات التذي لهذا عالقذة بالموضذونق وبذم 

 بناًء علأ متغيرات الدراسة.

 المحور األول: بعض الدراسات التي استخدمك أنموذج دينز:

( وهذذدفك ةلذذأ قيذذاس فاعليذذة بذذدريس وحذذدة فذذي الرياضذذيات باسذذتخدا  2011راهيم )دراسذذة ابذذ

بكونك عينذة ونموذج دينز لتنمية بعض المهارات العليا للتفكير لدى بالميا المرحلة اإلعداديةق 

 اتوبينك النتائج أنر ال بوجذد فذروق ذات داللذة ةحصذائية بذين متوسذط ق( إالبا78البح  من )

وعذذة الفذذابطة فذذي التطبيالذذين الالبلذذي و البعذذدي الزتبذذار المهذذارات العليذذا درجذذات الطلبذذة المجم

( بذين 0.01بوجذد فذروق ذات داللذة ةحصذائية عنذد مسذتوى ) للتفكير في الرياضياتق في حذين

درجات إلبة المجموعة التجريبية في التطبيالين الالبلذي والبعذدي الزتبذار المهذارات  اتمتوسط

الح التطبيذق البعذديق وبوجذد فذروق ذات داللذة ةحصذائية عنذد العليا للتفكير في الرياضيات لص

درجذذات إلبذذة المجموعذذة التجريبيذذة والفذذابطة فذذي التطبيذذق  ات( بذذين متوسذذط0.01مسذذتوى )

 البعدي الزتبار المهارات العليا للتفكير في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.

علأ التحصيل والتفكيذر واالسذتبالاء ( وهدفك ةلأ معرفة أثر أنموذج دينز 2009دراسة عواد )

( إالباً وزعوا بالتساوي علأ المجموعتين التجريبيذة 60لدى الطلبةق بكونك عينة البح  من )

والفابطةق وببين أنر يوجد فروق ذات داللة ةحصائية لصالح المجموعة التجريبية في يل مذن 

 التحصيل والتفكير العلمي واالستبالاء.

فاعلية استخدا  قطع دينز والعرض بذالكمبيوبر فذي بنميذة  قياس (2007دراسة حنفي ) هدفكو

احتذوت العينذة بطيئذي الذتعلم بالمرحلذة االبتدائيذةق و الطذالأالتحصيل والتفكير الرياضذي لذدى 

فاعليذة اسذتخدا  قطذع وبينك النتائج الصف الرابع االبتدائيق  إلبة( من إالبا وإالبة 33)علأ 
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بذالكمبيوبر فذي بنميذة التحصذيل والتفكيذر الرياضذي لذدى التالميذا بطيئذي الذتعلم  دينز والعرض

 .بالمرحلة االبتدائية

دينذز  نمذوذجيفاعليذة بذدريس الهندسذة باسذتخدا  هذدفك للكشذف عذن ( 2006ودراسة زنالور )

لذدى  الهندسيوزفض قلق البرهاا  اإلبتكاريبنمية التحصيل والتفكير  فيوألن هوفر وأثرهما 

اإلعداديق وبينك النتائج انر يوجد اثر واضح لنموذجي دينذز وألذن هذوفر  الثانيالصف  إالأ

علأ التحصيل والتفكير االبتكاريق وهناك أثر لنموذج دينز فذي زفذض قلذق البرهذاا الهندسذي 

 لدى الطلبة.

( ةلأ بالدير الحاجة لوسيلة دينز في ضذوء يتذب الرياضذيات 2002وهدفك دراسة السامرائي )

ة االبتدائيةق واستخد  وحذدة الصذفحة يوحذدة التحليذل وقذدر الخبذراء الحاجذة ةلذأ حاجذة للمرحل

للوسذذيلةق حاجذذة ماسذذة للوسذذيلةق وبينذذك النتذذائج أنذذر يجذذب بذذوفير وسذذيلة دينذذز لكذذل صذذف مذذن 

 الصفوف األربعة األولأ.

 المحور الثاني: الدراسات المتعلالة بالتفكير الرياضي ومهارابر:

مسذتوى التفكيذر الرياضذي وعالقتذر باالبجاهذات  بحديذدهذدفك ةلذأ ( و2016دراسة حرز هللا )

وقذذد بكونذذك عينذذة الدراسذذة مذذن  قنحذذو الرياضذذيات لذذدى إلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي الرياضذذيات

 ياانتائج أا مستوى التفكير الرياضي لدى إلبة الصف العاشر البينك ق و( إالبا وإالبة219)

و الرياضيات بدرجذة متوسذطة. وبينذك الدراسذة االبجاهات نحياا مستوى بدرجة منخففةق و

طلبذة بعذزى لمتغيذر الوجود فروق ذات داللة ةحصائية في مستوى التفكيذر الرياضذي لذدى عن 

وجذود فذروق ذات داللذة ةحصذائية  عذنالتحصيل في الرياضيات لصذالح التحصذيل المربفذعق و

رياضذياتق لصذالح بين متوسطات االبجاهات نحذو الرياضذيات بعذزى لمتغيذر التحصذيل فذي ال

التحصيل المربفعق في حين ال يوجد فروق في متوسطات التفكير الرياضي أو االبجاهات نحذو 

وجود عالقة دالة ةحصائياً بين التفكير  عنالرياضيات ببعاً لمتغيري الجنس ومكاا المدرسةق و

 الرياضي واالبجاهات نحو الرياضيات وهي عالقة موجبة. 

ةلذأ التعذرف علذأ فاعليذة برنذامج بذدريبي قذائم علذأ هندسذة ( 2010وهدفك دراسذة الغذانمي )

الفرايتذذال لتنميذذ ة مهذذ ارات حذذ ل المشكذذ الت الهندسيذذ ة والتفكيذذر الرياضذذي واإلبذذداعي لذذدى 

( معلمذة 46وبكونك عين ة الدراسة مذن )ق معلم ات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة

د فذذروق ذات داللذذة ووجذذعذذن  ق وبينذذك النتذذائجمذذن معلمذذ ات الرياضذذيات المرحلذذة المتوسذذطة

درجات معلمات المجموعتين الفابطة والتجريبية في التطبيق البعدي  اتةحصائية بين متوسط

لكل من ازتبار مهارات حل المشكالت الهندسيةق وازتبذار مهذارات التفكيذر الرياضذيق ويذالك 

ازتبار مهارات التفكير اإلبداعي وذلك لصالح التطبيق البعديق يما دلك نسبذ ة الكسذب المعذدل 

التذذذدريبي علذذذأ بنميذذذ ة مهذذذارات حذذذل المشذذذكالت الهندسيذذذ ةق لذذذبالك علذذذأ فاعليذذذ ة البرنامذذذ ج 

 .ومه ارات التفكير الرياضيق ومه ارات التفكير اإلبداعي
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( هدفك ةلأ استالصاء فاعلية ةسذترابيجية التالذويم الالذائم علذأ األداء فذي 2010دراسة البالونة )

سذة مذن شذعبتين بنمية التفكير الرياضي والالدرة علأ حل المشذكالتق حيذ  بكونذك عينذة الدرا

( إالبة من إالبات الصف األول الثانوي العلمي في محافظذة مطدبذاق بذم بعيذين 74حي  بلغك )

الشعبتين بفذابطة وبجريبيذةق بذم اسذتخدا  ازتبذار التفكيذر الرياضذي وازتبذار حذل المشذكالتق 

وأظهذذرت النتذذائج وجذذود فذذروق فذذي متوسذذطات ازتبذذاري التفكيذذر الرياضذذي وحذذل المشذذكالت 

 لمجموعة التجريبية.لصالح ا

ك ةلذذأ معرفذذة مهذذارات التفكيذذر الرياضذذي الالزمذذة لطالبذذات دف( وهذذ2008دراسذذة المالذذاإي )

( معلمذذة مذذن معلمذذات 200رياضذذيات الصذذف األول متوسذذطق حيذذ  بلغذذك عينذذة الدراسذذة مذذن )

الرياضيات بالمرحلة المتوسط في مدينة مكة المكرمةق وبينذك نتذائج الدراسذة ةلذأ أا مهذارات 

يذذر الرياضذذي )التعبيذذر بذذالرموزق واالسذذتنباإق واالسذذتالراءق والتصذذور البصذذري المكذذانيق التفك

 والبرهاا الرياضي( جميعها مهمة بدرجة عالية.

( هدفك ةلأ فحص مظاهر التفكير الرياضي السذائدة لذدى إلبذة الصذف 2008دراسة العبسي )

وإالبة وزعوا علأ بسع  ( إالب346الثال  األساسي في األرداق وبكونك عينة الدراسة من )

شذذعب دراسذذية فذذي مدينذذة اربذذدق ولجمذذع البيانذذات بذذم بطذذوير ازتبذذار للتفكيذذر الرياضذذي يتفذذمن 

المهذذذارات )التعمذذذيمق واالسذذذتالراءق والتعبيذذذر بذذذالرموزق واالسذذذتنتاجق والنماجذذذةق والتخمذذذين(ق 

يذر الرياضذي وبوصلك الدراسة ةلأ نتائج مفادها أا نسبة الطلبذة الذاين يمتلكذوا مهذارات التفك

%(ق وبينذذك النتذذائج عذذن عذذد  وجذذود فذذروق دالذذة احصذذائياً فذذي عمليذذة ايتسذذاأ 54.1بلغذذك )

 مهارات التفكير الرياضي بعزى ةلأ الجنس.

( التذذي هذذدفك ةلذذأ اسذذتخدا  التمثذذيالت الرياضذذية المختلفذذة Manuel,2001ودراسذذة مانويذذل )

المشذكالتق واسذتخدمك الدراسذة يطداة لتشذجيع وبنميذة التفكيذر الرياضذي لذدى الطلبذة فذي حذل 

التصذذميم التجريبذذي ذو المجموعذذة الواحذذدةق وبكونذذك عينذذة الدراسذذة مذذن إذذالأ أربذذع مذذدارس 

ثانويةق وقد بوصلك نتائج الدراسة ةلأ أا عدداً قليالً من الطلبة قذد قذاموا بعمذل اربباإذات بذين 

ض اآلزر بعض الكفاءات في التمثيالت والموقع األولي أو المشكلة التي لديهمق بينما أظهر البع

 اإلجراءات مثل التعبير عن المساحة وحل المعادلة التربيعية وييرها.

( هذذدفك التعذذرف علذذأ Jordan and Hanich,2000ودراسذذة يذذل مذذن جذذورداا وهذذانيش )

التفكيذذر الرياضذذي عنذذد الطذذالأ ذوي صذذعوبات الذذتعلم فذذي الرياضذذيات فذذي المرحلذذة االبتدائيذذة 

الرياضيةق وبم ازتيار عينة مذن إلبذة الصذف الثذاني االبتذدائيق وأعذد  وعالقتر بحل المشكالت

ازتبذذارين أحذذدهما للتفكيذذر الرياضذذي واآلزذذر فذذي حذذل المشذذكالتق وأشذذارت نتذذائج الدراسذذة أا 

الطالأ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات لديهم قصور شامل فذي الرياضذياتق وأا يالبيذة 

 اضي وصعوبات زاصة في حل المشكالت الرياضية.الطلبة يفتالروا لمهارات التفكير الري

 :مجتمع البحث وعينته
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بكذذوا مجتمذذع البحذذ  مذذن جميذذع إذذالأ وإالبذذ ات الذذ صف الذذ سابع األساسذذ ي فذذ ي المذذ دارس 

مذذذن العذذذا   الثذذذانيالتابعذذذة لمديريذذذة جنذذذوأ الخليذذذل بفلسذذذطين للفصذذذل الدراسذذذي  الحكوميذذذ ة

وبذم ازتيذار ق ( شعبة125( انتظموا في )3975بلغ عدد الطلبة ) (ق وقد2017/2018الدراسي)

ح ذ دد  ق حيذ  العنالوديذة عينة البح  التي بم االستفادة منها ف ي التحلي ل اإلحذ صائي بالطريالذ ة

الباح ذذ   الم ذذ دارس الحكومي ذذ ة التابع ذذ ة لمديري ذذ ة جن ذذ وأ الخلي ذذ ل الت ذذ ي ب ذذ شتمل عل ذذ أ 

( مذذ دارس منهذذ ا مدرسذذ تين للذذ ايور 4يذذ ار )األساسذذ يق ومذذ ن ثذذ م بذذ م ازت ص ذذ فوف ال ذذ سابع

حيذذ   ضذذ مك المجموعذذ ة الذذ فابطة شذذ عبتين احذذ دهما  ومدرسذذ تين لإلنذذ اث بواقذذ ع شذذ عبتينق

وإالبذذ ة درس ذذ وا بالطريالذذ ة التالليدي ذذ ة  ( إالبذذ ا69للذذ ايور واألزذذ رى لإلنذذ اث بلذذ غ عذذ ددها )

احذذ دهما للذذ ايور   ذذ ة علذذ أ ش ذذ عبتين)االعتياديذذ ة(ق ف ذذ ي حذذ ين احت ذذ وت المجموعذذ ة التجريبي

ق ويوضذذح دينذذز أنمذذوذج( إالبذذ ا وإالبذذ ة درسذذ وا باسذذ تخدا  71واألزذذ رى لإلنذذ اث قوامهذذ ا )

ومسذذتوى التحصذذيل الالبلذذي )متوسذذط ( بوزيذذع أفذذراد العينذذة بحسذذب المعالجذذة 1الجذذدول رقذذم )

 المعالجة( والجنس:عالمات إلبة العينة في االمتحانات التي بالدموا لها مع مدرسيهم قبل 

(: توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة ومستوى التحصيل السابق )القبلي( في الرياضيات 1دول)ج

 والجنس

 المجموع

 مرتفع التحصيل منخفض التحصيل

 المعالجة

 ذكور إناث ذكور إناث

 المجموعة التجريبية )التعلم بنموذج دينز( 19 22 17 13 71

 المجموعة الفابطة )الطريالة االعتيادية( 17 21 17 14 69

 المجمون 36 43 34 27 140

%100 
%19.3 %24.3 %30.7 %25.7 

 النسبة المئوية
%43.6 %56.4 

( مذذن إلبذذة العينذذة مذذن مربفعذذي التحصذذيل وأا 56.4%( أا )1يالحذذظ مذذن زذذالل الجذذدول )

الطالب الاي يالل معدلر فذي ( من إلبة العينة من منخففي التحصيل علأ اعتبار أا %43.6)

( هو مذن الطلبذة منخففذي التحصذيلق ونالحذظ أيفذا أا نسذب الطلبذة 60%الرياضيات عن )

مربفعي التحصيل في المجموعتين متالاربة ويالك األمر بالنسبة لمنخففي التحصذيلق وقذد بذم 

رياضيات التطيد من بكافؤ المجموعتين )الفابطة والتجريبية( من زالل التحصيل السابق في ال

 لديهم. 

 ةعداد المادة التعليمية:

من زذالل االسذتفادة مذن األدبيذات التذي بناولذك ييفيذة ةعذداد الذدروس حسذب أنمذوذج دينذزق بذم 

ازتيذذار المذذادة التعليميذذة مذذن يتذذاأ الرياضذذيات للصذذف السذذابع األساسذذي )المجموعذذات( وهذذي 

فمنها منهاج الرياضذيات للصذف موضوعات متتاليةق ومن ثم بم بحليل المادة التعليمية التي يت
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صذص لكذل موضذون درس زذاص بذر يعطذأ للطلبذة فذي  السابع األساسي )الجذزء الثذاني(ق وزص

( 7حصة أو حصذتين حسذب التخطذيط الذاي قذا  بذر المعلمذوا المتعذاونوا مذع الباحذ ق وهذي )

( حصةق ولم يستطع الباحذ  ازتيذار موضذوعات أزذرى بسذبب 11دروس وزعك علأ مدار )

ي استغرقر المعلموا المتعاونوا في االإالن والتدرأ واالستعداد السذتخدا  أنمذوذج الوقك الا

 دينز والمواضيع هي يما يلي:

 

 موضوع الدرس رقم الدرس موضوع الدرس رقم الدرس

 االبحاد والتالاإع بين المجموعات 5 المجموعات 1

 إرح المجموعات. 6 االنتماء واالحتواء. 2

3 
المجموعة الكلية 

 والمجموعة الجزئية
 بمارين عامة  7

   المجموعة المتممة. 4

وبم االجتمان مع مدرسذي إلبذة المجموعذة التجريبيذة وبوضذيح ييفيذة بذدريس المذادة التعليميذة 

وفالًذا ألنمذذوذج دينذز وبيذذاا المسذلمات التذذي يالذذو  عليهذا وشذذرح مبسذط لمبذذادئ الذتعلم عنذذد دينذذز 

الرياضذيةق وبيذاا مذا بتطلبذر عمليذة بخطذيط وبحفذير وزطوات ايتساأ المعلومات والمفاهيم 

هاه الدروس من حي  )األهدافق واألنشطة والوسائل التعليميةق وزطوات السذير فذي الذدرسق 

 وأساليب التالويم( يما يلي:

 المتعذة مذن ق وبعطذي مسذاحةرياضذي مفهذو  لتعليم شيالة ألعاأ: وفيها بالد  مرحلة اللعب الحر

 ق لعب حر دوا بدزل المعلم.ايجابيوالمرح لبناء مناخ بربوي 

 معينذذةبربويذذة  ألهذذداف بصذذمم نوعذذا مذذن الالواعذذدلهذذا  بعليميذذة ألعذذاأ: وهذذي مرحلذذة األلعذذاأ

وقذد  لذرق والمنطالية الرياضية العناصر وايتشاف للمفهو  الرياضية البنية بحليل علأللمساعدة 

 . ةال أا الفارق بدزالت وبوجيهات من المعلم لعاأاأل مرحلةمع  الحر اللعب مرحلة بتدازل

علذأ ايتشذاف وفيها بطرح علذأ الطلبذة أنشذطة بسذاعد  :المشترية الخواص عن البح  مرحلة

 ةلأالخواص العامة في األمثلة الممثلة للمفهو  عن إريق بوضيح أا يل مثال يمكن أا يترجم 

 مثال آزر دوا بغيير الخواص المجردة التي بشترك فيها يل األمثلة.

بذم  التذي األمثلة من يل في المشترية الخواصوفيها يتم إرح مثال واحد يفم  :التمثيل مرحلة

 .لر ةدرايهم لتعميقوذلك  المفهو  حيتوضل إرحها

 الرمذوز بكذوين ةلذأ الطالذب يحتذاج: وهي مرحلة بطبي بعد المراحل الحسيةق والترميز مرحلة

, بعذد عرضذر بمجموعذة مذن المتواليذات الحسذية المفهذو  عذن فهمذر مذا عذن والرياضية اللفظية

 .رموز ةلأ الشروح بحويلوفيها يتم 
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 المفذاهيم عذن بعلموهذا التذي المعلومذات وبنظذيم بفحذص الطلبذة يالذو : وفيهذا التجريذد مرحلذة

 (.2ق )انظر ملحق رقم بها المرببطة المسائل حل في ويستخدموها والمهارات والتعميمات

  : أدوات البحث

الكثيذذر مذذن األدبيذذات والدراسذذات المحليذذة  إذذالن علذذأاالبعذذد أوالً: ماليذذاس التفكيذذر الرياضذذي: 

بم ةعداد مالياسا في التفكير الرياضي في مذادة الرياضذيات للصذف السذابع فذي  السابالة والعربية

( الذذاي يمثذذل مهذذارات التفكيذذر وهذذي: 2004)ضذذوء االزتبذذار الذذاي أعذذده أبذذو زينذذة والخطيذذب 

)االسذذذتالراءق واالسذذذتنتاجق والتعمذذذيمق والتعبيذذذر بذذذالرموزق والبرهذذذاا الرياضذذذيق والتخمذذذينق 

والنماجةق والتفكيذر المنطالذي(ق وقذد بذم ةعذداد ماليذاس التفكيذر الرياضذي بحيذ  ضذم المهذارات 

 (:   1التالية مرببة في أبعاد )انظر ملحق رقم 

 العامذة أو النتذائج اعتمذادا علذأ حذاالت الخاصذة أو  األحكذا  ةلذأ الوصذول  :االستالراء

 العامة.  الحالة جزيئات من

 العامة بطبيق الالاعدة أو عا  مبدأ اعتمادا علأ زاصة نتيجة ةلأ الوصول  :االستنتاج 

 .المبدأ أو الالاعدة عليها بنطبق التي الحاالت من زاصة حاالت أو حالة علأ

  بالرموز: التعبير عن األفكار أو الجمل أو العبارات باستخدا  الرموز.التعبير 

 .التفكير المنطالي: استخدا  قواعد المنطق  للوصول ةلأ استنتاجات من مالدمات معطاه 

  البرهذذاا الرياضذذي: ةقامذذة الذذدليل أو الحجذذة لبيذذاا صذذحة عبذذارة رياضذذية مذذن زذذالل

 استخدا  عبارات أزرى بطيد من صحتها.

 التحالذق أو الحذل ةلأ للوصول المعالولة التالديرات عمل علأ و التخمين: الالدرةالتنبؤ أ 

 صحتها. من

( فالرة بحذوي علذأ مهذارات التفكيذر الرياضذي 30وقد بكوا المالياس في صوربر النهائية من )

(ق وبم التطيد من صدق المالياس عن إريق عرضر علأ لجنة من 1السك السابالة   ملحق رقم )

ابذذدوا بعذذض المالحظذذات حذذول ذلذذك وبذذم بعذذديلهاق وايفذذاً بذذم اعتمذذاد الصذذدق المحكمذذين الذذاين 

( وهو مذنهج ةحصذائي Factor Analysisالعاملي الاي يعتمد علأ استخدا  التحليل العاملي )

لالياس العالقة بين مجموعة من المتغيراتق حي  بم حساأ معامل االربباإ بين يل فالرة وبذين 

ح أا الفالرة بكوا صادقة ةذا ياا معامل االربباإ بينها وبذين فالرات المالياس يكلق ومن الواض

المالياس الكلي عالياًق وقد يانك معامالت االربباإ عالية مما يدل علأ أا االزتبار صادقاًق وبم 

االبساق الدازلي عبر معادلة يرونبذاخ الفذا فبلذغ معامذل   حساأ درجات ثبات المالياس باستخدا

 المالياس أليراض البح  العلمي.   الاليمة بسمح باستخدا ( وهاه0.872يرونباخ الفا )

ثانياً: االزتبار التحصيلي: بم ةعداد ازتبار بحصيلي في المذادة التعليميذة المعذدة حسذب أنمذوذج 

دينذذز مذذن يتذذاأ الرياضذذيات لطلبذذة الصذذف السذذابع األساسذذيق حيذذ  بذذم ةعذذداد االزتبذذار وفذذق 

 الخطوات:

وزذاه مذن زذالل الموضذوعات التذي صذيغك حسذب بم بحديذد األهذداف التعليميذة المت .1

أنمذذوذج دينذذز مذذن مذذادة الرياضذذياتق وبحديذذد الهذذدف العذذا  لكذذل موضذذون وأهدافذذر 

 الخاصة الفرعية.
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باالسذذتعانة بذذالخطط ودفذذابر التحفذذير للموضذذوعات التذذي يذذتم بدريسذذها فذذي مذذادة  .2

مذذادة الرياضذذيات بذذم اسذذتخالص المفذذاهيم األساسذذية والفرعيذذة التذذي بشذذتمل عليهذذا ال

التعليميةق وفي ضوء ذلك بم بحديد الثالل النسبي لكل موضذون باالسذتناد ةلذأ الوقذك 

المخصص لتدريسر باإلضافة ةلأ رأي مجموعة مذن المحكمذين بكونذوا مذن معلمذين 

ومشرفين من وزارة التربية والتعليم ومدرسين في يلية التربية قسم المناهج وإذرق 

 ت.التدريس ويلية العلو  قسم الرياضيا

بذذم أعذذداد جذذدول مواصذذفات لالزتبذذارق يراعذذي الذذوزا النسذذبي لكذذل مذذن المحتذذوى  .3

 ومستويات األهداف والوقك المخصص للتدريس.

( فالذرة مذن نذون االزتيذار مذن متعذدد ينذدرج بحذك يذل فالذرة منهذا 25بمك صذياية ) .4

 أربعة بدائل.

( معلمذذين 5عرضذذك هذذاه الفالذذرات علذذأ هيئذذة بحكذذيم بكونذذك مذذن بسذذعة أشذذخاص ) .5

رفينق وةثناا من حملة الديتوراه في إرائق التدريس مذن يليذة التربيذةق واثنذاا ومش

من حملة الديتوراه في الرياضيات من يلية العلو ق لتحكيمها من حي  الدقذة العلميذة 

واللغويذذةق وفاعليذذة البذذدائلق ومذذدى قيذذاس يذذل فالذذرة للهذذدف الخذذاص بهذذاق وعذذدلك 

أجمذع المحكمذوا علذأ صذعوبترق أو الفالرات بموجب آراء المحكمذين وبذم حذاف مذا 

(ق وبذم بوزيذع المحتذوى واألهذداف يمذا فذي 2016عد  مالءمتذر للهذدف )أبذو عاليذلق

 (.2الجدول رقم )
 (: جدول المواصفات الختبار التحصيل 2جدول)

 المحتوى 

وزن المحتوى 

بناء على عدد 

 الحصص

 عدد الفقرات حسب األهداف السلوكية

عدد 

 الفقرات
التفكير التقاربي 

)المعرفة والفهم 

 واالستيعاب( 

التفكير التباعدي 

)تطبيق وتحليل 

 وتركيب المفهوم(

 3 1 2 16.6% المجموعات

 3 2 1 16.6% االنتماء واالحتواء.

المجموعة الكلية 

 والمجموعة الجزئية
%16.6 2 1 3 

 2 1 1 8.5% المجموعة المتممة.

االبحاد والتالاإع بين 

 المجموعات
%16.6 2 1 3 

 2 1 1 8.5% إرح المجموعات.

 4 2 2 16.6% بمارين عامة 

 20 9 11 100% المجمون
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( إالبذا مذن زذارج 31مكونذة مذن ) (pilot study)بم بطبيق االزتبار علذأ عينذة اسذتطالعية 

حسذذبك ( دقيالذذةق ثذم 40عينذة البحذ ق ازتيذذروا عشذوائياق وقذذد اسذتغرقك اإلجابذة عذذن االزتبذار)

معامالت التمييز والصعوبة لفالذرات االزتبذارق وفذي ضذوء ذلذك اسذتبدلك بعذض الفالذرات؛ ألا 

( أو ألا بمييزهذذا يذذاا أقذذل مذذن 0.90( وأيثذذر مذذن )0.20معذذامالت صذذعوبتها يانذذك أقذذل مذذن )

( فالرة بعفها من نون االزتيار 20(ق وأصبح االزتبار في صوربر النهائية يتكوا من )0.20)

سذب معامذل من متعدد والذب عض اآلزذر يحتذاج ةلذأ ةجابذة قصذيرة يذل فالذرة بطزذا درجتذينق وحص

ثبات االزتبار في صوربر النهائية من ةجابات العينذة االسذتطالعية بطريالذة يرونبذاخ ألفذا فبلذغ 

(0.79.) 

 بحث:تصميم ال

  -يالو  البح  علأ استخدا  التصميم شبر التجريبي الاي يشتمل علأ المتغيرات التالية:

 االعتيادية: ضابطة(. –المتغير المستالل: إريالة التدريس )باستخدا  أنموذج دينز: بجريبية 

 -ةناث(ق مستوى التحصيل السابق فذي الرياضذيات )مربفذع  -المتغيرات المعدلة: النون )ذيور 

 منخفض(.

 المتغيرات التابعة: التحصيلق التفكير الرياضي. 

 والشكل التالي يوضح ذلك التصميم:

 

 
 (: بصميم الباح 1شكل رقم )

 إجراءات تطبيق البحث:

 يانك ةجراءات بطبيق البح  علأ النحو التالي:

 ( شذذعب مذذن شذذعب إلبذذة الصذذف السذذابع األساسذذي شذذعبتين مذذن الذذايور 4بذذم ازتيذذار )

وشذذعبتين مذذن اإلنذذاث بالطريالذذة العشذذوائية العنالوديذذةق وقذذد أبذذدى المعلمذذوا والمعلمذذات 

 التحصيل السابق

 المجموعة التجريبية

 المجموعة الضابطة

 تدريب اعتيادي

 معالجة دينز

 

اختبار 

 تحصيلي

 اختبار

 تفكير  رياضي

نتائج 

 ومقارنات
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اللذذاي ن يالومذذوا بتذذدريس مذذادة الرياضذذيات لشذذعب العينذذة اسذذتعدادهم للتعذذاوا وبالذذديم 

 التسهيالت الالزمة لتطبيق وبنفيا البح .

 من ةإالن المعلمين علأ أنموذج دينز؛ جرى التشاور معهم حول الخطذط  بعد االنتهاء

 التي رسمها الباح  لتنفيا البح  يما يلي:

  زصصذك الحصذذة األولذذأ لتعريذف إلبذذة العينذذة التجريبيذذة علذأ إبيعذذة األعمذذال التذذي

سذذيالو  بهذذا مدرسذذيهم حسذذب أنمذذوذج دينذذزق وبذذم ةعطذذاؤهم وصذذفاً عامذذاً لذذالكق وأبذذدى 

 ة الالوية لالك.الطلبة الريب

  .استمر التدريس ثالثة أسابيعق وياا بطبيق أداة البح  بعد المعالجة التجريبية 

  بم متابعة التجربة إيلة فترة الدراسة دوا التذدزل فذي التذدريسق وبذم جمذع انطباعذات

الطلبذذة والمعلمذذين حذذول إريالذذة التذذدريس وفذذق أنمذذوذج دينذذز للتطيذذد مذذن نجذذاح سذذير 

 لها.الدراسة يما هو مخطط 

 

 المعالجة اإلحصائية:

أ المتوسذطات الحسذابية احسبم ق مادة الرياضيات في بدريساستخدا  أنموذج دينز لتحديد أثر 

 TWO) بذاين الثنذائياستخد  بحليذل الت( وT-Testازتبار "ت" )  واالنحرافات المعياريةق ثم

WAY ANOVA)  التفكيذذر التحصذذيل وازتبذذار لمالارنذذة متوسذذطات أداء الطلبذذة فذذي ازتبذذار

 الرياضي في الرياضيات. 

 نتائج البحث وتفسيرها:

 نتائج السؤال األول والاي يتفمن فحص الفرض األول والثاني:

ينص الفرض األول للبح  علأ أنر "ال بوجد فروق ذات داللذة ةحصذائية عنذد مسذتوى الداللذة 

(  =0.05 بين متوسطات درجات التحصيل لدى إلبة عينة البح  بعزى ةلأ )."المجموعة 

( للفذروق بذين متوسذطات درجذات إلبذة المجمذوعتين علذأ T-Testبم استخدا  ازتبذار "ت") 

 ( يبين ذلك:3االزتبار التحصيلي في الرياضياتق والجدول )

( لفحص الفرق بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين على T-Test(: نتائج اختبار "ت" )3جدول )

 االختبار التحصيلي 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت" المحسوبة  درجات الحرية

 5.12 24.73 69 الفابطة
138 12.08- 

 4.89 31.95 71 التجريبية

 

( عذذن وجذذود فذذروق ذات داللذذة ةحصذذائية عنذذد 3يتفذذح مذذن المعطيذذات الذذواردة فذذي الجذذدول )

الصف السابع األساسي علأ االزتبار ( بين متوسطات درجات إلبة α<0.05مستوى الداللة )

( لذدرجات 31.95وبما أا الوسذط الحسذابي ) قالتحصيلي في مادة الرياضيات في المجموعتين
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( لذذدرجات إلبذذة المجموعذذة 24.73إلبذذة المجموعذذة التجريبيذذة ايبذذر مذذن الوسذذط الحسذذابي )

علذذأ  يذذةالتجريب ةبفذذوق المجموعذذق أي لصذذالح المجموعذذة التجريبيذذةالفذذابطة فذذطا الفذذروق 

استخدا  أنموذج دينز  علأ أا يدل التحصيلق وهاا اتدرجات المجموعة الفابطة في متوسط

هذاه سذير وجذود ق ولعذل بفمالارنذة بالطريالذة االعتياديذة ففذلفاعليذة فذي بحاليذق بحصذيل أر أيث

المجموعذة التجريبيذة  إلبذةاإلجراءات التدريسية التي بم أبباعهذا مذع إبيعة  الفروق يرجع ةلأ

العذاأ لذأ شذكل عيانذك بهذتم بتالذديم المفذاهيم والمعلومذات واألفكذار والتذي ق دينذز نموذجأوفق 

مما ساعد علأ ةدراك الخصائص والعالقات المشترية  بعليمية ببدأ من المحسوس ةلأ المجردق

وبصنيفها وبحديد أوجر التشذابر واالزذتالف بينهذا  بين المعارف واألفكار والمعلومات وبحليلها

لتذي ااألنشذطة ق وإبيعة في بنيتر المعرفيةطالب بالمعلومات واألفكار التي يمتلكها الومالارنتها 

التي بثير التفكيذر يانك بتفمن عدداً من األسئلة  والتي في بنفياهاقالطلبة  ةشاريمبم بالديمها و

بذم فذاهيم ومالمعذارف وال والذاي سذاهم فذي بنذاءق لإلجابة عليهذا وبتطلب ةعادة صياية المفاهيم

بجريد بلك المفاهيمق وهاا مذا دلذك عليذر دراسذة  ساهم فيطالب مما ها بالخبرات السابالة للربط

 (.2006( ودراسة )زنالورق 2009( ودراسة )عوادق2011يل من )ابراهيمق

وينص الفرض الثاني للبح  علأ أنر "ال بوجد فروق ذات داللة ةحصائية عند مستوى الداللذة 

(  =0.05 بين متوسطات درجات ) بحصذيل إلبذة عينذة البحذ  بعذزى ةلذأ الطريالذة والنذون

 والتفاعل بينهما".

بم حسذاأ المتوسذطات الحسذابية واالنحرافذات المعياريذة لعالمذات الطلبذة فذي قيذاس التحصذيل 

 علأ االزتبار التحصيلي والجدول التالي يوضح ذلك حسب متغيري النون والمجموعة:

 واالنحرافات المعيارية في قياس التحصيل حسب النوع والمجموعة.المتوسطات الحسابية  (:4) جدول

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المتغير

 المجموعة
 5.12 24.73 69 الفابطة

 4.89 31.95 71 التجريبية

 النون
 3.89 29.81 70 ذيور

 4.23 31.04 70 ةناث

( عن وجود فذروق ظاهريذة فذي قذيم اإلحصذاء الوصذفي المتعلالذة باليذاس 4يالحظ من الجدول )

التحصذذيل بذذين المجمذذوعتين وحسذذب النذذونق ولمعرفذذة هذذاه الفذذروق بذذم اسذذتخدا  بحليذذل التبذذاين 

الثنائي لمعالجة درجات إلبة البح  علأ االزتبار التحصيلي في الرياضذيات يمذا فذي الجذدول 

 التالي:

باين الثنائي على االختبار التحصيلي حسب المجموعة والنوع والتفاعل الت تحليلنتائج اختبار  (:5) جدول

 بينهما.

 متوسط مجمون المربعات مجمون المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة ف
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 0.03 4.11 1 330.62 330.62 قبلي

 0.07 2.58 1 196.98 196.98 النون

 *0.00 49.80 1 3864.92 3864.92 المجموعة

 *0.00 10.24 3 792.92 2378.78 التفاعل

   134 75.92 10173.85 الخطط

   140 120.96 16935.15 المجمون

 (  =0.05دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) *

( واا مسذتوى 2.58( أا قيمة )ف( المحسوبة لمتغير النذون هذي )5يالحظ من زالل الجدول )

(ق وهذذاا يعنذذي عذذد  وجذذود فذذروق دالذذة   =0.05وهذذي ايبذذر مذذن )( 0.07الداللذذة يسذذاوي )

ةحصائيا فذي التحصذيل بذين الذايور واإلنذاثق وربمذا يعذود السذبب ألا الجنسذين لذديهم الريبذة 

بالمشذذارية والتفاعذذل مذذع إريالذذة التذذدريس الجديذذدة ألا الذذنفس البشذذرية بواقذذة للعذذبق وأنهذذم 

وفرت لهذذم نفذذس الظذذروف التعليميذذة قذذدر بعرضذذوا لذذنفس األنشذذطة والخبذذرات التعليميذذةق وبذذ

 المستطان بسبب بشابر الظروف التعليمية واالجتماعية واالقتصادية.   

ويالحظ ايفاً عن وجذود فذروق دالذة ةحصذائيا فذي التحصذيل بذين إلبذة المجموعذة التجريبيذة  

 ( وهذي دالذة ةحصذائياق وهذاا يعنذي49.80والمجموعة الفابطةق فالد ببين أا قيمذة )ف( هذي )

( بين متوسطات درجات إلبذة α<0.05وجود فروق ذات داللة ةحصائية عند مستوى الداللة )

لصالح الصف السابع األساسي علأ االزتبار التحصيلي في مادة الرياضيات في المجموعتين و

ات علذأ المجموعذة الفذابطة فذي متوسذط يةالتجريب ةبفوق المجموعق أي المجموعة التجريبية

 اا يدعم نتيجة الفرض األول.وهالتحصيلق  اتدرج

( وهذي أيفذا 10.24أما بالنسبة ةلأ التفاعل بين الطريالة والنون فالذد ببذين أا قيمذة )ف( هذي )

(ق وهاا يعني عن وجود فروق للتفاعل بين الطريالة والنذون فذي   =0.05دالة ةحصائيا عند )

غيذر التحصذيل حسذب التحصيل في الرياضياتق والجذدول التذالي يبذين المتوسذطات المعدلذة لمت

 التفاعل بين المجموعة والنون:

 المتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب التفاعل بين الطريقة والنوع. (:6) جدول

 الخطط المعياري المتوسط المعدل النون المجموعة

 الفابطة
 2.31 26.89 ذيور

 2.14 25.27 ةناث

 التجريبية
 2.54 31.07 ذيور

 2.71 34.66 ةناث

( بفوق اإلناث في المجموعة التجريبية علأ الايور في نفذس المجموعذة 6يالحظ من الجدول )

في حين بفوق الايور في المجموعة الفابطة علأ اإلناث في نفس المجموعةق وهاا قد يرجذع 

نتيجذذة ةلذذأ أا الفتيذذات قذذد أبذذدين بفذذاعالً أيثذذر جديذذة فذذي اسذذتخدا  األنشذذطةق وزادت مثذذابربهن 

 األنشطة التي صممك حسب أنموذج دينز.
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ويظهر الشكل التالي نتيجة التفاعذل بذين الطريالذة والنذون بيانيذاق وفيذر يظهذر بفذوق اإلنذاث فذي 

المجموعة التجريبية علأ الايور فذي نفذس المجموعذةق فذي حذين بفذوق الذايور فذي المجموعذة 

 الفابطة علأ اإلناث في نفس المجموعة.

 
 عل بين الطريالة والنون علأ االزتبار التحصيلي(: التفا1شكل )

 

 نتائج السؤال الثاني والاي يتفمن فحص الفرض الثال  والرابع:

ينص الفرض الثال  للبح  علأ أنر " ال بوجد فروق ذات داللة ةحصائية عند مسذتوى الداللذة 

(  =0.05بين متوسطات درجات بنمية مهارات التفكير الرياضي بعزى ةلأ المج )." موعة 

( للفذروق بذين متوسذطات درجذات إلبذة المجمذوعتين علذأ T-Testبم استخدا  ازتبذار "ت") 

 ( يبين ذلك:7مالياس التفكير الرياضي في الرياضياتق والجدول )

( لفحص الفرق بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين على T-Test(: نتائج اختبار "ت" )7جدول )

 مقياس التفكير الرياضي 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت" المحسوبة 

 2.05 18.71 69 الفابطة
138 4.41 - 

 3.66 22.96 71 التجريبية

( عذذن وجذذود فذذروق ذات داللذذة ةحصذذائية عنذذد 7يتفذذح مذذن المعطيذذات الذذواردة فذذي الجذذدول )

إلبة الصف السذابع األساسذي علذأ ماليذاس ( بين متوسطات درجات α<0.05مستوى الداللة )

( 22.96وبمذا أا الوسذط الحسذابي ) قالتفكير الرياضذي فذي مذادة الرياضذيات فذي المجمذوعتين

( لذذذدرجات إلبذذذة 18.71لذذذدرجات إلبذذذة المجموعذذذة التجريبيذذذة ايبذذذر مذذذن الوسذذذط الحسذذذابي )

 يذةالتجريب ةبفذوق المجموعذق أي لصالح المجموعذة التجريبيذةالمجموعة الفابطة وأا الفروق 

وهذاا  قالطلبة علأ مهارات التفكيذر الرياضذي اتدرجات علأ المجموعة الفابطة في متوسط

للتذدريس بنمذوذج دينذز أسذهمك فذي ةعذدادها  والتذي بذم التذي بتخللهذا األلعذاأاألنشطة يعني أا 

التفاعل بين الطريقة والجنس
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 ةوبتطلذب مذنهم ممارسذ إلبذة العينذة التجريبيذةإرح العديد من التساؤالت المثيرة للتفكير لذدى 

التذي  فذي األنشذطةالفاعلذة مذن زذالل المشذارية ق وايفاً مهارات عاللية علياالعاأ بحوي علأ 

ممك هم سذاعدالتذي ب هاألنشذطة وبنفيذالهذاه اعلأ الوصول ةلذأ حلذول والتنافس  المثابرة وق صص

ومع وجذود منذاخ بعليمذي  قالمفاهيم الرياضية علأ ةدراك الخصائص والعالقات المشترية بين

وبصذورة ةيجابيذة فذي مهذارات التفكيذر م في بنمية أسه اهاعب والمرح والتعاواق يل يسوده الل

( 2010التفكيذذر الرياضذذيق وهذذاا مذذا دلذذك عليذذر نتذذائج األبحذذاث مثذذل دراسذذة )الغذذانميقبنميذذة 

 (.Manual,2001(ق ودراسة )2008( ودراسة )المالاإيق2010ودراسة )البالونةق

أنر "ال بوجد فروق ذات داللة ةحصائية عند مستوى في حين ينص الفرض الرابع للبح  علأ 

( بين متوسطات درجات بنمية مهارات التفكير الرياضي بعزى ةلذأ النذون   =0.05الداللة )

 والطريالة والتفاعل بينهما".

بذذذم حسذذذاأ المتوسذذذطات الحسذذذابية واالنحرافذذذات المعياريذذذة لعالمذذذات الطلبذذذة ماليذذذاس التفكيذذذر 

 وضح ذلك حسب متغيري النون والمجموعة:الرياضي والجدول التالي ي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس التفكير الرياضي حسب النوع  (:8) جدول

 والمجموعة.

 العدد المتغير
الوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 المجموعة
 2.05 18.71 69 الفابطة

 3.66 22.96 71 التجريبية

 النون
 2.88 21.67 70 ذيور

 3.12 23.91 70 ةناث

( عن وجود فذروق ظاهريذة فذي قذيم اإلحصذاء الوصذفي المتعلالذة باليذاس 8يالحظ من الجدول )

التفكيذذر الرياضذذي بذذين المجمذذوعتين وحسذذب النذذونق ولمعرفذذة هذذاه الفذذروق بذذم اسذذتخدا  بحليذذل 

يمذا فذي الجذدول التباين الثنذائي لمعالجذة درجذات إلبذة البحذ  علذأ ماليذاس التفكيذر الرياضذي 

 التالي:

باين الثنائي علأ مالياس التفكير الرياضي حسب المجموعة والنون والتفاعل بحليل التنتائج ازتبار  (:9) جدول

 بينهما.

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.04 4.04 1 292.92 292.92 قبلي

 0.06 2.38 1 171.95 171.95 النون

 *0.00 64.30 1 4641.23 4641.23 المجموعة

 *0.00 5.60 3 404.47 1213.42 التفاعل
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 134 71.13 9531.20 الخطط
 

 140 113.22 15850.72 المجمون

 (  =0.05دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) *

( واا مسذتوى 2.38لمتغير النذون هذي )( أا قيمة )ف( المحسوبة 9يالحظ من زالل الجدول )

(ق وهذاا يعنذي عذن عذد  وجذود فذروق دالذة   =0.05( وهي ايبر مذن )0.06الداللة يساوي )

ةحصذائيا فذي بنميذة مهذارات التفكيذر الرياضذي بذذين الذايور واإلنذاثق وربمذا يعذود ةلذأ إبيعذذة 

الجنسين وبنايي العالذول األنشطة المالدمة لهم عن إريق األلعاأ بعمل علأ بنمية التفكير لدى 

 بغض النظر عن النون.

ويبين الجدول السابق ايفاً عن وجود فروق دالة ةحصائيا في بنمية مهارات التفكير الرياضي 

( 64.30بين إلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الفابطةق فالد يانك قيمة )ف( المحسوبة )

ا يعنذذي وجذذود فذذروق ذات داللذذة (ق وهذذاα=0.05وهذذي دالذذة ةحصذذائيا عنذذد مسذذتوى الداللذذة )

ةحصائية بين متوسطات درجات إلبة الصف السابع األساسذي علذأ ماليذاس التفكيذر الرياضذي 

 ةبفذذوق المجموعذذق أي لصذذالح المجموعذذة التجريبيذذةفذذي مذذادة الرياضذذيات فذذي المجمذذوعتين 

الطلبذذة علذذأ مهذذارات التفكيذذر  اتدرجذذات علذذأ المجموعذذة الفذذابطة فذذي متوسذذط يذذةالتجريب

 وهاا يعني يدعم نتيجة الفرض الثال . قياضيالر

( وهذي دالذذة 5.60أمذا بالنسذبة ةلذذأ التفاعذل بذين الطريالذذة والنذون فالذذد ببذين أا قيمذة )ف( هذذي )

(ق وهاا يعنذي وجذود فذروق للتفاعذل بذين الطريالذة والنذون فذي بنميذة   =0.05ةحصائيا عند )

وهذذاا يعذذود بطبيذذق )بذذدريس( مهذذارات التفكيذذر الرياضذذي لذذدى عينذذة البحذذ  فذذي الرياضذذياتق 

بإجراء  الطلبة المواقف التعليمية المختلفة من زالل قيا  يفطالب نشاإ وفاعلية ال دينزنموذج أ

بتذذيح فرصذذة الاليذذا  بممارسذذة المهذذارات العالليذذة  يالتذذ أوراق العمذذل والمهذذا وااللعذذاأ التعليميذذة 

التعبيذذر  –لبرهذذاا الرياضذذيا –االسذذتنتاج  –سذذتالراء)االالتفكيذذر الرياضذذي  يمهذذاراتق العليذذا

وهذو مذا  المهذا ( للتوصل ةلأ نتذائج صذحيحة ودقيالذة لهذاه التفكير المنطالي –التنبؤ  – بالرموز

 مهارات التفكير الرياضي هاه.بحسين مستوى  يأسهم بدرجة يبيرة ف

العذذاأ شذكل  يتم بتالذديم المفذذاهيم والمعلومذات فذيهذ دينذزمذذوذج أنةجذراءات التذدريس وفذق واا 

بعليمية وأنشطة حسية ومها  مخطط لها بطريالة بتناسب والبصنأ العالليذة والفذروق الفرديذةق يذل 

هاا يؤدي ةلأ بكوين بصنأ معرفية عاللية بسهم في بنمية مهارات التفكير الرياضيق وأيفا ربما 

مجموعذات  ضذمنريز علأ ةيجابية المتعلم الاي ي دينزنموذج أجراءات التدريس وفق يكوا إل

بعلمي وبالك يعمل علأ بنمية مناخ بعليمي بشاريية أثناء اللعب الاي يعمل علأ وجود  ةيبعاون

مهارات التفكير الرياضيق وأيفا فذاا اسذتخدا  األلعذاأ بثيذر التنذافس بذين الطذالأ ممذا أسذهم 

بشكل فاعل في رفع مستوى الطموح وةثارة الريبة في االنجاز والعصف الذاهني ممذا يذاا لذر 

بنميذة التفكيذر الرياضذيق وةا اعتمذاد هذاا األسذلوأ علذأ نشذاإ الطالذب الذاي  أثر واضح علأ

يعتبره محور العملية التعليمية والالفاء علأ الملل أثناء الموقف التعليمي في جو ملذيء ومفعذم 
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بالحيويذذة والنشذذاإ الذذاي بذذدوره يكسذذبهم زبذذرات سذذارة جديذذدةق فذذي حذذين أا إلبذذة المجموعذذة 

ابهم ضمن إريالة التدريس التالليدية بنفس المستوى الاي بعرضك لذر الفابطة لم بتم ةثارة قدر

 المجموعة التجريبية.

 استنتاجات:

يؤيذد فاعليذة المذتعلم دازذل  دينزا التدريس بنموذج أيد مدرسي المجموعة التجريبية أ .1

األنشذطةق والتعذاوا فذي التفكيذرق األلعذاأ والموقف التعليمي مذن زذالل المشذارية فذي 

هذاه وأوراق العمل والمها  التي ويلوا بهاق  الوصول ةلأ حلول لألنشطةالمثابرة علأ 

السلوييات بسهم فذي بنميذة واسذتيعاأ المفذاهيم يمذا بذؤثر وبصذورة ةيجابيذة فذي بنميذة 

 عادابر العاللية.

نوه مدرسي المجموعة التجريبية أا أيلبية الطلبة من يال النوعين يانوا فذي حالذة مذن  .2

التعليمي في جو بسوده الراحة النفسية واإلثارة والمساندة من جميع التشارك والتعاوا 

أفذذراد المجموعذذة ممذذا أسذذهم فذذي زيذذادة الدافعيذذة واإلقبذذال علذذأ الذذتعلم بكذذل جذذد ونشذذاإ 

 ومنافسة.

 التوصيات والمقترحات:

 في ضوء النتائج التي بم التوصل ةليها يوصي الباح  بما يلي:

كالت رياضذية وأنشذطة بثيذر بفكيذرهم بشذكل عذا  ةثراء منهاج الرياضيات بمهذا  ومشذ .1

 وبنمي مهارات التفكير الرياضيق وبمكنهم من استخدا  قدرابهم العاللية المتنوعة.

ةدراج يتيبذذات ومجذذالت بربويذذة بتفذذمن نمذذاذج بذذدريس مختلفذذة مثذذل أنمذذوذج دينذذز  .2

 وبوزيعها علأ المعلمين من أجل التثاليف أوال ومحاولة استخدامها ثانيا.

يز علأ النماذج واألساليب التذي بسذهم وبشذكل فاعذل فذي بنميذة قذدرات ومهذارات التري .3

 الطلبة المختلفة زصوصا في مادة الرياضيات.

 ويالترح الباح  ما يلي:

دراسذة اثذر أنمذوذج دينذز علذأ متغيذرات أزذرى مثذل التفكيذر التذطملي وبعذديل المفذاهيم  .1

 الخاإئة والدافعية واالبجاه نحو الرياضيات وييرها.

 دراسة اثر نماذج بدريسية أزرى في بنمية مهارات التفكير الرياضي. .2

3.  
 المراجع:

(: قياس فاعلية بذدريس وحذدة فذي الرياضذيات باسذتخدا  نمذوذج دينذز لتنميذة 2011ق محمدق )ةبراهيم .1

ق جامعة قناة السويسق دراسة ماجستيربعض المهارات العليا للتفكير لدى بالميا المرحلة اإلعداديةق 

 مصر.

ق دار المسيرة مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى(: 2007بو زينةق فريد وعبابنةق عبد هللا )أ .2

 للنشر والتوزيعق عمااق األردا. 

ق دار أسذذامة للنشذذر نظريااات واسااتراتيجيات فااي تاادريس الرياضاايات(: 2014أبذذو عاليذذلق ةبذذراهيم ) .3

 والتوزيعق عمااق األردا.

ق دار األيذذا  للنشذذر والتوزيذذعق اس والتقااويم المدرسااي والتربااويالقياا(: 2016أبذذو عاليذذلق ةبذذراهيم ) .4

 عماا ق األردا.
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 .الالاهرة قدار الفكر العربي قطرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات :(2001األمينق ةسماعيل) .5

(: اثذذر ةسذذترابيجية التالذذويم الالذذائم علذذأ األداء فذذي بنميذذة التفكيذذر الرياضذذي 2010البالونذذةق فهمذذي ) .6

(ق 8) 24ق مجلاة جامعاة النجااأل لابحااثوالالدرة علأ حذل المشذكالت لذدى إلبذة المرحلذة الثانويذةق 

 . 2234 - 2228ص  

ف التفكير الرياضي وعالقتر باالبجاهات نحو الرياضيات لدى إلبذة الصذ( :2016حرز هللاق حسا  ) .7

مجلاااة جامعاااة القااادس المفتوحاااة لابحااااث والدراساااات التربوياااة ق العاشذذذر فذذذي محافظذذذة إذذذولكر 

 .82 -45( ق ص  15(ق)4ق )والنفسية

(: فاعليذذة اسذذتخدا  قطذذع دينذذز والعذذرض بذذالكمبيوبر فذذي بنميذذة التحصذذيل 2007) ةسذذماعيلحنفذذيق  .8

الجمعيذذة المصذذرية لتربويذذات  والتفكيذذر الرياضذذي لذذدى التالميذذا بطيئذذي الذذتعلم بالمرحلذذة االبتدائيذذةق

 ق مصر.(9مجلد )ق مجلة تربوياتالرياضيات 

 قتعلايم وتعلام الرياضايات فاي القارن الحاادي والعشارين :(2001) روفائيلق عصا  ويوسفق محمذد .9

 الالاهرة.ق مكتبة األنجلو المصرية

 فذذيمذذا دينذذز وألذذن هذذوفر وأثره نمذذوذجي(: فاعليذذة بذذدريس الهندسذذة باسذذتخدا  2006زنالذذورق مذذاهر ) .10

 الثذذانيلذذدى بالميذذا الصذذف  الهندسذذيوزفذذض قلذذق البرهذذاا  اإلبتكذذاريبنميذذة التحصذذيل والتفكيذذر 

 ق جامعة أسيوإق مصر.، دراسة دكتوراةاإلعدادي

(: بالدير الحاجة لوسيلة دينز التعليمية فذي ضذوء يتذب الرياضذيات للمرحلذة 2002السامرائيق فايق ) .11

 .39 – 23(ق ص  2ق ن )مجلة الفتحاالبتدائيةق 

 قدار الفكذذر للنشذذر والتوزيذذع قاالتجاهااات المعاصاارة فااي تعلاايم الرياضاايات :(2006) صذذالحق ماجذذدة .12

 ق األردا.عماا

(: مظذاهر التفكيذر الرياضذي السذائدة لذدى إلبذة الصذف الثالذ  األساسذي فذي 2008العبسيق محمذد ) .13

 .  897 - 890(ق ص  3) 22ق  مجلة جامعة النجاأل لابحاثاألرداق 

 قتعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلباات المعاايير وثقافاة التفكيار : (2004) وليمعبيدق  .14

 .ق األرداعماا قالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة دار

(: اثر استخدا  أنموذج دينز في التحصيل والتفكيذر العلمذي واالسذتبالاء فذي مذادة 2009عوادق زينب ) .15

 .113 – 90(ق ص  1(ق )34ق )لوم اإلنسانيةمجلة أبحاث البصرة للعالرياضياتق 

فاعليذذة برنذذامج بذذدريبي قذذائم علذذأ هندسذذة الفرايتذذال لتنميذذة مهذذارات حذذل (:  2010الغذذانميق وئذذا  ) .16

المشذذكالت الهندسذذية والتفكيذذر الرياضذذي واإلبذذداعي لذذدى معلمذذات الرياضذذيات بالمرحذذ لة المتوسذذطة 

 ق جدة. ق يلية التربية للبناترسالة ماجستيرق بمدينة جدة

الذذدار ق الجذذزء الثذذانيق برجمذذة محمذذد المفتذذي قطاارق تاادريس الرياضاايات :(1986فريذذدريك هذذ  بذذلق) .17

 .الالاهرة قالعربية للنشر والتوزيع

ق دار الشذذروق للنشذذر والتوزيذذعق ساايكولوجية الااتعلم والتعلاايم الصاافي(: 1998الالطذذاميق يوسذذف ) .18

 عمااق األردا. 

 األول الصذف إالبذات رياضذيات الالزمذة الرياضذي التكفيذر (: مهذارات2008المالذاإيق بتذول ) .19

 ق يلية التربيةق جامعة أ  الالرىق السعودية. رسالة ماجستيرمتوسطق 
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