
 

  

 

311 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 عيل حسني سعيد. د.أ  

 معر غالب هتاين
 3172( اكنون ال ول 71العدد )

 حتصيل يف( شارك. زاوج, فكر) اسرتاتيجية أ ثر

 ةماد يف املتوسط الثاين الصف طالبات

الاس تداليل وتفكريهن الرايضيات  

شارك( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط , زاوج , )فكر استراتيجيةأثر 
 مادة الرياضيات وتفكيرهن االستدالليفي 

 تهاني غالب عمر            حسين علي الثالبسعيد  أ.د.
 كلية التربية / جامعة تكريت    تكريتجامعة / كلية التربية 

 ملخص البحث
في تحصيل طالبات  زاوج . شارك( إستراتيجية )فكر.يهدف البحث الحالي الى معرفة أثر   

 الصف الثاني المتوسط لمادة الرياضيات وتفكيرهن االستداللي( .
( طالبة، 22، موزعة على شعبتين في كل شعبة  ) طالبة (44تم آختيار عينة مكونة من)   

إحداهما تمثل المجموعة التجريبية التي تدرس حسب إستراتيجية )فكر.زاوج .شارك( واألخرى 
 وقد تطلب البحث توفير أداتين: تي تدرس حسب الطريقة االعتيادية،تمثل المجموعة الضابطة ال

 بطرس إختبار التفكير االستداللي الذي أعدته ،واعتماد (فقرة22مكون من ) آختبار تحصيليبناء 
وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيًا باستخدام االختبار . (فقرة00مكون من ) (2004)

تفوق المجموعة التجريبية التي تدرس  :أظهرت النتائج ما يأتي لعينتين مستقلتين (t-testالتائي)
 .في التحصيل والتفكير االستدالليحسب إستراتيجية )فكر.زاوج .شارك(على المجموعة الضابطة 

 

 مشكلة البحث
شهدت المناهج الدراسية تطورات سريعة في السنوات األخيرة في جميع دول العالم ومنها       

العراق،وحظيت الرياضيات بنصيب وافر من تلك التطورات وذلك إلعادة النظر في مناهج 
الرياضيات،ونظرًا لما تتمتع به الرياضيات من أهمية وتداخلها في كافة األنشطة الحياتية ،وسعت 

الرياضيات على أساس نشاط المتعلمين ومشاركتهم  المتقدمة إلى بناء المناهج الحديثة في الدول
 (.0: 8991في اكتشاف مفاهيمها بأنفسهم.)عبيد وآخرون،

الرياضيات علم تراكمي يعتمد التعلم الالحق فيه على التعلم السابق،فإذا لم يتقن الطلبه التعلم ف 
الفهم ما يبنى عليه من موضوعات جديدة ،فالمعرفة  السابق، فانهم سيواجهون صعوبات في

الرياضية واإللمام بأساسياتها وتطبيقاتها مطلب ضروري لكل فرد من أفراد المجتمع، فضال عن 
كونها مادة فكرية تسهم في تنمية أساليب متنوعة في التفكير، والدقة في التعبير والقدرة على 

المشكالت، وقد يكون من أحد األسباب الكامنة وراء تنظيم  واستخدام أساليب التخطيط في حل 
بطرائق تدريسية  للطلبة حيث تقدم أحيانا الصورة غير المرضية للرياضيات هو طريقة تدريسها
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فتبدو كأنها شيء مصطنع ال عالقة له بالواقع، وهذا ما  تقليدية تركز على التلقين والحفظ ،
 (80: 2001يجعل الطلبه يستصعبونها)الكبيسي،

و نظرًا لخصوصية مادة الرياضيات وأهدافها الشاملة في بناء الشخصية األنسانية المتكاملة      
المعرفية والمهارية والوجدانية ومتطلبات تدريسها فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى إستراتيجيات 

الحالي في تدريسية جديدة تعتمد على أفكار النظرية البنائية الحديثة إذ اليمكن لمنهج الرياضيات 
مدارسنا القائم على الطرائق التدريسية من تحقيق تلك اآلهداف الشامله وعليه أصبح جديًا التفكير  
إليجاد الحلول لهذه المشاكل من خالل تدريس الرياضيات لتعلم أفضل وتنمية مهارات التفكير 

من نفسهم  االستداللي ، وتدريب الطلبه على حل مشكالتهم  وكيف يكونون ناجحين وواثقين
 (.22:  2001)الكبيسي ، 

ومن بين االستراتيجيات المنبثقة عن النظرية البنائية استراتيجيات التعلم النشط القائمة على      
 هذه إذ تتميز شارك( – زاوج – إستراتيجية)فكر:  مبادىء التعلم  التعاوني ومن بينها

 زمالءه( والتفكير وخارجيًا مع نفسه مع )داخلياً  للتأمل فرصة الطالب تعطي بأنها اإلستراتيجية
: 2002 ، والحل تعاونيا .)زيتون األفكار في والمشاركة التعاون ثم ومن اإلجابة قبل والمراجعة

( إذ ان هذه الممارسات واالنشطة في هذه االستراتيجية تساعد الطلبه على تحصيل المادة 221
عن تكوين بيئة تعليمية نشطة .ومن هذا العلمية الرياضية وتنمية تفكيرهم الرياضي فضاًل 

المنطلق ترى الباحثة أنة يمكن تحقيق أهداجل أكساب طالبات الصف الثاني متوسط  المعلومات 
 الرياضية المتمثلة بالتحصيل وتنمية تفكيرهن االستداللي .

 :ومن هنا تحدد الباحثة مشكلة بحثها بالسؤال اآلتي    
 

مادة في )فكر. زاوج . شارك( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط  ما أثر إستراتيجية
 . الرياضيات وتفكيرهن االستداللي ؟

 همية البحث:أ
يتسم العصر الذي نعيشه  بالثورة العلمية والتكنولوجيا، الذي يحمل في طياته تغيرات          

عديدة في جميع مناحي الحياة،  لعل من أبرزها: االعتماد على العقل البشري أكثر من ذي قبل، 
ونتيجة لهذه التغيرات كان من الضروري االستجابة لها من خالل تطوير مؤسسات المجتمع 

فة أنواعها وأشكالها وأحجامها، على أن مؤسسات التربية في أي مجتمع هي األولى المكلفة بكا
باالهتمام وبالتطوير لمواكبة طبيعة العصر واالستجابة للتحوالت التي تشمل مختلف مجاالت 
الحياة ،وعقدت العديد من المؤتمرات العالمية والعربية لتطوير الكتاب المدرسي وأساليب تدريسه ، 
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عداد مدرسه ليقوم بأدواره المتعددة المتجددة في ضوء التطورات المعاصرة، لكي تالئم طالب  وا 
 ( .82: 2088عشرين )الهاشمي،وعطية،القرن الواحد وال

ومماااا الشاااك فياااه أن هاااذه التغيااارات والتطاااورات العلمياااة قاااد أثااارت وماااا تااازال علاااى العملياااة        
اليوم أن تواجاه بشاكل أو با خر هاذا الكام الهائال المتفجار  التعليمية فأصبح على األنظمة التعليمية

ماان المعااارف والحقااائق والمعلومااات وأن تعيااد النظاار ماارات وماارات فااي مناهجهااا وطرائااق تدريسااها 
ووسائلها التعليمية وأساليبها التقويمية وأنشطتها العلمية في إطار شامل متكامل مستمر بما يؤهلها 

 (88:  2002هذا العالم المتغير.) مازن ، لمواجهة الجديد والمتطور في 
 الحالي القرن في بحوثهم في التدريس وطرائق المناهج مجال في المتخصصون وركز           

 في الطالب لدى فيها مرغوب تعليمية مخرجات في وفوائدها المختلفة على إستراتيجيات التدريس
 الناجح المدرس بأن القول إلى التدريس بطرائق االهتمام هذا أدى وقد ، مختلف المراحل التعليمية

ناجح ، وينطبق هذا القول على أي مادة دراسية ، فلكل مادة  تدريسي أسلوب أو إال طريقة هو ما
 (.22: 2000الرحمن،  وعبد أهدافها وأغراضها وطرائق تدريسها .)الخرب

صر الحديث بسبب فقد شهدت إستراتيجيات  تدريس الرياضيات تطورا ملحوظا في الع     
الزيادة الكبيرة في المعرفة الرياضية وتغيير استراتيجيات تدريسها ،ونتيجة لذلك أصبح الطلبة 
يواجهون تزايدا سريعا في المعرفة وظروفا اجتماعية واقتصادية متغيرة بشكل متسارع ودائم ،أدت 

التكنولوجيا إلى التغير في الرياضيات التي يجب إن يدرسها الطلبة لتتالءم مع عصر 
والمعلومات وأساليب اإلنتاج الجديدة التي تتطلب أفرادًا مؤهلين وعلى قدر عال من الكفاءة 
والتكنولوجيا ،لذلك أصبحت معايير الرياضيات الحديثة تؤكد على تعزيز وتوظيف استراتيجيات 

سبر في عمق  التفكير والتبرير  والتركيز على العالقات والروابط الرياضية وما يتطلبه ذلك من
الرياضيات لتوظيفها في مهام حياتية متنوعة لمواكبة حركة التطور العالمية التي تعكس حاجات 
المجتمع في عصر االقتصاد والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات وتحفز الطلبة على التفكير لحل 

 .(202: 2001المشكالت. )القيسي،
 التعلم أحد إستراتيجيات وهي ( شارك -زاوج – )فكر إستراتيجية اإلستراتيجيات هذه ومن      

 أو ، التعليمي سابقة للموقف معرفة من الطلبه  لدى ما لتنشيط تستخدم حيث النشط التعاوني
 لبعض والتفكير التأمل –فردي بشكل – يتم أن فبعد ، ما رياضية مشكلة حول فعل رد إلحداث
 من آخر زوج يشاركا ثم معًا، المشكلة لحل أفكارهما بمناقشة الطالب   من زوج كل يقوم الوقت

 واحداً  فكراً  ليمثل إليه جميعاً  توصلوا ما وتسجيل الفكرة نفس حول مناقشتهما في التالميذ
 (280: 2000المثارة .)نصر، المشكلة حل في للمجموعة
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(ذات تسلسل منطقي متتالي ومتتابع ، و تعتمد هذه  شارك -زاوج – )فكر تعد إستراتيجية    
إلستراتيجية على عدة مراحل بحيث ال تبدأ خطوة إال بانتهاء الخطوة التي تسبقها، فال تبدأ ا

الخطوة الثانية)المزاوجة ( إال عندما تنتهي الخطوة األولى )التفكير(، وال تبدأ الخطوة 
الثالثة)المشاركة( إال عندما تنهي الخطوة الثانية) المزاوجة( ، وهذه اإلستراتيجية من ضمن 

ستراتيجيات التي تعتمد على الطالب، والذي يكون هو محور العملية التعليمية ، وهي إحدى اإل
استراتيجيات التعلم النشط بتوفيرها فرصا عديدة أمام المتعلمين الكتساب واختبار ما يحيط بهم ، 

ركهم وهم يتبعون التكرار والتقليد والتجربة والخطأ ، من أجل أن يفهموا عالمهم ، ويوسعوا مدا
 (804: 2088عر والصراعات.)شاهين ،والتعامل مع المشاعلموا مهارات االتصال والتفاوض،،فيت
 :مية هذا البحث في النقاط االتية وفي ضوء ماتقدم يمكن إجمال أه  
من خالل تجريب استخدام استراتيجيه تدريسية حديثة في العملية التعليمية لتدريس الرياضيات     

  -:للمرحله المتوسطه
 مسايرة لالتجاهات التربوية المعاصرة . -8
إطالع مدرسي الرياضيات على استراتيجيه تدريسية حديثة وكيفية تطبيقها ودور كل من  -2

 المدرس والطالب  فيها سعيًا لتطوير أساليب التدريس لديهم .
 لدورات التطويرية لمدرسي ومدرساتعند إقامة ا التدريسية هذه االستراتيجيه تمادأع -0
 اضيات في المرحلة المتوسطة.الري
قد تفيد نتائج البحث الحالي  مدرسي  ومدرسات الرياضيات بأهمية التفكير االستداللي  -4

والتعرف على مهاراته و السيما في المرحلة المتوسطة لما لهذه المرحلة من أهمية في نمو 
 القدرات العقلية لدى الطلبة.

يا في أجراء دراسات مشابهه أو استكمااًل يعد انطالقه للباحثين وطلبة الدراسات العل -2
 لمقترحاته.
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 -ثالثا: هدفا البحث:
 :الىالتعرف الحالي الى يهدف البحث 

 في مادةشارك( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط ، زاوج، إستراتيجية )فكر أثر -8
 الرياضيات .

أثر إستراتيجية )فكر.زاوج.شارك( في التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط  -2
 .الرياضيات في مادة

 
 -رابعًا: فرضيات البحث:

( بين متوسط درجات تحصيل 0002داللة إحصائية عند مستوى داللة) اتق ذو وجد فر تال  -8
إستراتيجية  بأستعمال درسنن طالبات المجموعة التجريبية اللواتي مادة الرياضيات بي

 الطريقة التقليدية. اللواتي درسن باستعمال )فكر.زاوج.شارك( وطالبات المجموعة الضابطة
( في متوسط درجات  التفكير 0002داللة إحصائية عند مستوى داللة) اتق ذو وجد فر تال  -2

ستراتيجية إ باستعمالن طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن االستداللي بمادة الرياضيات بي
 الطريقة التقليدية .ك( وطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستعمال )فكر.زاوج.شار 

 
 يقتصر البحث الحالي على: -خامسًا: حدود البحث:

طالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس الصباحية في مدينة تكريت للعام الدراسي  -8
 (م.2080 -2082)
 (م. 2080-2082ول من العام الدراسي )الفصل الدراسي األ -2
الفصلين )األول والثاني( من كتاب مادة الرياضيات المقرر تدريسه لطلبة الصف الثاني  -0

 . 2080لسنة  ،8، طالمتوسط في العراق
 

 -سادسًا: مصطلحات البحث:
 أواًل: اإلستراتيجية عرفها كل من:

والممارسات التي يتبعها المدرس مجموعة من اإلجراءات (: "8002الهاشمي والدليمي )-1
داخل الصف للوصول إلى مخرجات في ضوء األهداف التي وضعها، وهي تتضمن مجموعة 
من األساليب والوسائل واألنشطة وأساليب التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف". )الهاشمي 

 (89: 2001والدليمي، 
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إلى هدف واضح ومحدد بما يقنع أو مجموعة األفعال أو التحركات للوصول (: "8000عبيد )-2
 (.840: 2080يدفع الطالب للتعلم وتحقيق أهداف الدرس". )عبيد،

 
 التعريف اإلجرائي لإلستراتيجية:

مجموعة من اإلجراءات واألنشطة واألساليب التي تختارها المدرسة أو تخطط إلتباعها الواحدة   
تلو األخرى، وبشكل متسلسل مستخدمه اإلمكانات المتاحة، لمساعدة الطلبة في إتقان األهداف 

 المتوخاة من التدريس.
 

 ثانيًا: إستراتيجية )فكر.زاوج.شارك( عرفها كل من: 
أحد اإلستراتيجيات التي تؤيد تنويع التدريس والتعلم النشط في "  (:8002)كوجك وآخرون  .8

آن واحد وتعتمد على استثارة التالميذ كي يفكروا كاًل على حدة ، ثم يشترك كل تلميذين في 
مناقشة أفكار كل منهما وذلك من خالل توجيه سؤال يستدعي تفكير التالميذ ، واعطاءهم 

 (.840:  2001ويات مختلفة" .)كوجك وآخرون ،الفرصة كي يفكروا على مست
"استراتيجيه مكونة من ثالث خطوات : التفكير الذي يطرح فيها المعلم :  (8000عبيد ) .8

مسألة ما ثم شرحه من معلومات المتعلمين ويطلب منهم أن يفكر كاٌل منهم بالسؤال بمفرده ثم 
ويفكروا معٌا في السؤال المطروح وعدا يطلب منهم أن ينقسموا غالى أزواج ويناقشوا فيما بينهم 

ذلك يطلب منهم ان يعرضوا ما تم التوصل إليه من حلول وأفكار حول السؤال المطروح" .)عبيد 
2080 ،820 – 828 .) 

  التعريف اإلجرائي إلستراتيجية )فكر.زاوج.شارك(:
طالبات الصف هي مجموعة الخطوات المنظمة التي تقوم بها مدرسة الرياضيات من توزيع     

الثاني المتوسط في المجموعة التجريبية إلى أزواج وتطلب منهن في البداية التفكير في حل 
المسألة ذات عالقة بخبراتهن السابقة وبشكل فردي ثم تطلب منهن مناقشة الحل بشكل زوجي 
 بعدها تطلب من كل المجموعات المشاركة في طرح األفكار ومناقشة الحلول التي تم التوصل

 إليها من قبلهن.
 

  ثالثًا: التحصيل عرفه كل من:
النتيجة العامة التي يحصل عليها الطالب نهاية العام الدراسي والتي : "(8000نصر هللا ) -1

تضم جميع النتائج التي حصل عليها في كل يوم وفي كل شهر وكل فصل ونهاية السنة في كل 
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الواحد مستوى الطالب في هذا موضوع وموضوع حيث يحدد التحصيل الدراسي للموضوع 
 .   (408: 2080الموضوع نقاط  الضعف والقوة لدية".)نصر هللا 

 
 التعريف اإلجرائي للتحصيل :

مقدار ما حققته طالبة الصف الثاني المتوسط من أهداف تعليمية في مواضيع ) العمليات      
الرياضية ومن ثم أستيعابها ووصواًل على المجموعات والعالقات( في القدرة على تذكر المعلومات 

إلى تطبيق القوانيين والمبادىء الرياضية وتقاس من خالل أستجابتها على الفقرات 
االختبارالتحصيلي المعد ألغراض البحث  ؤمقاسًا بدرجات التحصيلي الذي أعدته الباحثة لهذا 

 .الغرض
 

 رابعًا: التفكير عرفُه كل من:
قلية يستطيع الطالب عن طريقها عمل شيء ذي معنى من عملية ع"(:8000العياصرة ) -1

 (.21: 2088خالل الخبرة التي يمر بها". )العياصرة، 
"عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ  (:8008العفون وعبد الصاحب )

 )العفون وعبدالخمس". عند تعرضة لمثير استقبله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس
 (.20: 2082الصاحب ، 

 
 :خامسًا: التفكير االستداللي عرفُه كل من

بأنه عملية ذهنيه تتضمن وضع المعلومات أو المواقف أو الخبرات (: "8002سعيد ) -1
بطريقة منظمة بحيث يؤدي إلى استنتاج منطقي أو يؤدي إلى قرار أو حل مشكلة".) سعيد، 

2002  :898.) 
 ص قضية من قضية أو عدة قضايا أخرى والوصول (:"عملية استخال8000أبو زينة )  -2

 (.02: 2080إلى نتيجة ما من نتيجة أو عدة نتائج أخرى".)أبو زينة، 
 

 التعريف النظري للتفكير االستداللي: 
قدرة طالبة الصف الثاني متوسط على ممارسة أنشطة عقلية تستهدف حل مسألة رياضية "      

مقدمتين)كبرى ، وصغرى( واستنتاج منها نتيجة ويقاس أو موقف رياضي  يتطلب الربط بين 
 .بالدرجة التي تحصل عليها الطالبه  على فقرات األختبار المعتمد في هذا البحث
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 الفصل الثاني
 -شارك(:, زاوج , )فكر باستراتيجيةالدراسة المتعلقة  المحور االول :

فاعلية إستراتيجية أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى (:8000دراسة خاجي ) -0
)فكر.زاوج.شارك( في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية االتجاة نحو مسائل الفيزياء لدى طالبات 

(طالبة موزعين إلى مجموعتين تجريبية 22الصف األول المتوسط .تكونت عينة البحث من )
يجية (طالبة درست بإسترات22وضابطة حيث ان المجموعة األولى تجريبية تكونت من )
( طالبة درست بالطريقة 22)فكر.زاوج.شارك( والثانية المجموعة الضابطة تكونت من )

( فقرة 00ولتحقيق أهدافها تم أعداد أختبارًا الكتساب المفاهيم الرياضية مكون من ).االعتيادية
 (والمتكون2000واعتماد الباحث  مقياس االتجاه نحو حل المسائل الفيزيائية الذي أعدة )السيد 

(فقرة وبعد تطبيق الدراسة وتحليل نتائجها بالوسائل اإلحصائية المناسبة كاالختبار التائي 00من )
 لعينتين مستقلتين والمقارنات البعدية  تم التوصل إلى النتائج منها :

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي اكتساب المفاهيم الفيزيائية للمجموعة التجريبية  -8
 طة ولصالح المجموعة الضابطة .والمجموعة الضاب

 .(2080.)خاجي ،يوجد فرق ذو داللة إحصائية لصالح أي من المجموعتين في نمو االتجاه -2
كلية التربية ابن –أجريت الدراسة في العراق في جامعة بغداد (:8000الشمري والدليمي )-8

مادة التاريخ رشد  وهدفت إلى التعرف على أثر  إستراتيجية )فكر.زاوج.شارك( في تحصيل 
(طالب 02(طالبًا بواقع )24واالحتفاظ بها لطالب الصف الرابع االدبي.تكونت عينة البحث من )

(طالب في المجموعة الضابطة.ولتحقيق أهدافها تم أعداد أختبارًا 02في المجموعة التجريبية و)
وتحليل نتائجها ( فقرة من نوع االختيار من متعدد.وبعد تطبيق الدراسة 40تحصيليًا  مكون من )

 بالوسائل اإلحصائية المناسبة كاالختبار التائي لعينتين مستقلتين  تم التوصل إلى النتائج منها :
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل مادة تاريخ الحضارة العربية  -8

وج االسالمية بين طرب المجموعة التجريبية التي درست باستعمال إستراتيجية )فكر.زا
 .شارك(وطالب المجموعة الضابطة التي درست باستعمال الطريقة االعتيادية .

يوجد فرق ذو داللة إحصائية في االحتفاظ بالتحصيل في مادة تاريخ الحضارة العربية  -8
االسالمية بين طالب المجموعة التجريبية التي درست باستعمال إستراتيجية 

)الشمري والدليمي التي درست بالطريقة االعتيادية.)فكر.زاوج.شارك(وطالب المجموعة الضابطة 
,8000 :080). 
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 -الدراسة المتعلقة بالتفكير االستداللي: :المحور الثاني 
كلية التربية. وهدفت  -أجريت الدراسة في جامعة الموصل (:8002دراسة النعيمي )   -8

التعرف على: أثر استخدام نمطين تعليميين، وفق انموذج برونر في اكتساب المفاهيم الفيزيائية 
لدى طلبة الصف الرابع العام وتنمية تفكيرهم االستداللي وميلهم نحو الفيزياء.وتكونت عينتها من 

( للبنين، 2( للبنات و)8( مدارس )0تيروا عشوائيا من )( طالبة، اخ822( طالبا و)829)
( مجموعات متكافئة. التجريبيتان من الذكور واإلناث درستا بالنمطين 2وتقسمت العينة إلى )

االستقبالي واالختباري، والضابطتان من الجنسين درستا بالطريقة االعتيادية.ولتحقيق أهدافها تم 
( فقرة من اختيار من متعدد والمطابقة، 40لفيزيائية المتكون من )أعد اختبارًا تحصيليا للمفاهيم ا

( فقرة من اختيار من متعدد، أعتمد مقياس الميل 28واختبارا للتفكير االستداللي وتكونت من )
( فقرة.وبعد تطبيق الدراسة وتحليل 04( والمتكون من )2008للفيزياء الذي أعدتُه الموسوي )

ة المناسبة، كاالختبار الفائي العاملي باتجاهين، اختبار شيفيه نتائجها بالوسائل اإلحصائي
 والمقارنات البعدية، تم التوصل إلى النتائج منها: 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط اكتساب المفاهيم الفيزيائية ألفراد مجموعات البحث -0
 عند متغيري طريقة التدريس ولصالح النمطين. 

إحصائية بين متوسط نمو التفكير االستداللي بين افراد مجموعات البحث يوجد فرق ذو داللة -8
عند متغير طريقة التدريس ولصالح المجموعات التجريبية التي درست بالنمطين موازنة بالطريقة 

 .(2002االعتيادية. )النعيمي ،
كلية التربية. وهدفت التعرف  -أجريت الدراسة في جامعة الموصل(:8002) الوتار   -2
تينسون وجانيه في إكساب طالبات معهد إعداد المعلمات  -أثر استخدام انموذجي ميرل ى:عل

( طالبة من طالبات 22وتكونت عينتها من )المفاهيم الرياضية وتنمية تفكيرهن االستداللي.
الصف الثاني في معهد إعداد المعلمات/ الموصل، قسموا إلى ثالث مجموعات: األولى تجريبية 

تينسون االستنتاجي وفق النمط االستجوابي،  –( طالبة درست بأنموذج ميرل22تكونت من )
( طالبة لكل من التجريبية الثانية درست بأنموذج جانيه االستقرائي، والثالثة ضابطة درست 22و)

( 89اختبارًا الكتساب المفاهيم الرياضية مكون من )بالطريقة االعتيادية.ولتحقيق أهدافها تم أعد 
بعد تطبيق ( فقرة من االختيار من متعدد.و 82مكون من )بارًا للتفكير االستداللي ، واختفقرة

الدراسة وتحليل نتائجها بالوسائل اإلحصائية المناسبة، تحليل التباين االحادي والمقارنات البعدية 
 تم التوصل إلى النتائج منها:
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لمجموعتين التجريبية يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط نمو التفكير االستداللي ل-0
 األولى والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط نمو التفكير االستداللي للمجموعتين التجريبية -8
 الثانية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.

األولى  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط اكتساب أفراد المجموعتين التجريبية-3
 .(2002، الوتار)  والضابطة في اكتساب المفاهيم الرياضية.

                                  
  :أجراءات البحث

 
التصميم التجريبي الذي يطلق علية تصميم المجموعات  الباحثان أعتمد :أواًل.التصميم التجريبي

المتكافئة ذات االختبار البعدي كونة يناسب هذا البحث ويحقق اهدافه إذ يتضمن هذا التصميم 
مجموعتين متكافئتين في عدد من المتغيرات ،وقد أتخذت االولى بوصفها مجموعة تجريبية تدرس 

 األخرى تدرس وفق الطريقة االعتيادية.و على وفق إستراتيجية )فكر. زاوج .شارك (
 

يتكون مجتمع البحث من طالبات الصف الثاني المتوسط في -ثانيًا.تحديد مجتمع البحث:
مدينة تكريت للعام -المدارس المتوسطة النهارية للبنات في محافظة صالح الدين 

 (م .2080-2082الدراسي)
 

صادقًا بالدرجة التي يمكن أن يعزى فيها كي يكون البحث  -:تكافؤ مجموعتي البحث : ثالثاً 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أو  الفرق بين

عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات من  ي الباحثانعوامل دخيلة أخرى ،فقد أجر 
الذكاء ،التحصيل الدراسي السابق لمادة ) ذات أثر كبير في نتائج البحث وهي:الممكن أن تكون 

،وبعد أستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات (الرياضيات ، العمر الزمني ،التفكير االستداللي
االختبار التائي المعيارية لهذه المتغيرات لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة ومن ثم تطبيق 

 ( أدناه.2جدول)لعينتين مستقلتين أدرجت النتائج في ال
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الاس تداليل وتفكريهن الرايضيات  

 (8الجدول)
 نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في متغيرات التكافؤ             

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

تحصيل 
 الرياضيات

 80094 24022 22 تجريبية
0004 20020 

 82040 22002 22 ضابطة
العمر 
 باألشهر

 80042 820081 22 تجريبية
0022 20020 

 80042 828 22 ضابطة

 درجة الذكاء
 4029 02081 22 تجريبية

8004 20020 
 2028 02 22 ضابطة

القيمااة يتضااح ماان الجاادول أن القاايم التائيااة المحسااوبة عاان المتغياارات الثالثااة كاناات أقاال ماان     
( و هاااذا يعنااي أناااه ال 42( و درجااة حريااة )0002( عناااد مسااتوى داللاااة )20020جدوليااة)ال التائيااة

يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين متوسااطي المجمااوعتين عنااد كاال متغياار ماان متغياارات التكااافؤ  
 المجموعتان متكافئتين في هذه  المتغيرات.وبذلك عدت 

 -: مستلزمات البحث : رابعاً 
 تهيئة عدد من المستلزمات وهي : ذلكلغرض تحقيق أهداف البحث وفرضياتة تطلب من 

 تحديد المادة العلمية  -0
تم تحديد المادة الدراسية التي تدرس في أثناء التجربة،من كتاب الرياضيات المقرر للصف    

 ( في الفصل الدراسي األول والمتضمنة فصلين هي:2080-الثاني المتوسط )الطبعه االولى 
 العمليات على المجموعات . :الفصل األول -8
 .العالقات :الفصل الثاني -2

 صياغة األغراض السلوكية:-8
وفي ضوء االهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط ومحتوى الفصلين     

إن إعداد إغراض سلوكية ذات قيمة للمدرس في تنفيذ خطوات عملية التدريس التي يقوم بها في 
غرفة الصف بحيث يستعين بها في توضيح مدى االنجازات التي تمت بعد عملية التدريس 

( غرضًا سلوكيًا 42(.المقرر تدريسها تم القيام بصياغة )22، 2000)عقيالن، بالنسبة للمتعلم. 
للمجال المعرفي التي تغطي المادة العلمية خالل فترة التجربة فضآل عن شمولها لمستويات بلوم 
الثالثة )تذكر،فهم ،تطبيق( والتي تناسب مع مستوى الطالبات في هذه المرحلة الدراسية وللتأكد 



 

  

 

322 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 عيل حسني سعيد. د.أ  

 معر غالب هتاين
 3172( اكنون ال ول 71العدد )

 حتصيل يف( شارك. زاوج, فكر) اسرتاتيجية أ ثر

 ةماد يف املتوسط الثاين الصف طالبات
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عرضتها الباحثة على لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصا ص في مجال  من صالحيتها
طرائق تدريس الرياضيات والعلوم والتربية وعلم النفس التربوي ومدرسي ومدرسات مادة 

( فأكثر  %10(واعتمدت نسبة االتفاق في اراء الخبراء) 0الرياضيات في تلك المرحلة ملحق)
ة وقد حصلت جميع هذه االغراض على هذه النسبة فضاًل معيارًالقبول الغرض السلوكي من عدم

 عن تعديل صياغة عدد منها وتعديل المستوى الذي تقيسه .
 
 إعداد الخطط التدريسية   -3

تعد الخطط التدريسية عملية أجرائية تسبق مرحلة التنفيذ أذ من خاللها يحدد المدرس       
 (24: 8999،التي يريد أكسابها لطالبه.)صالح  المفاهيم

في ضوء المحتوى المقرر واالهداف العامة واالغراض السلوكية أعدت الباحثة الخطط التدريسية 
اليومية للمجموعتين التجريبية والضابطة لضمان سير التدريس بأستعمال أستراتيجية )فكر ،زاوج 

من الخبراء ،شارك( والطريقة االعتيادية ثم عرضت أنموذجًا من كل خطة تدريسية على مجموعة 
والمحكمين في طرائق التدريس ومدرسي ومدرسات مادة الرياضيات واختصا ص علم النفس 
التربوي وعدلت وفقًا لما اقرة  واقترحة والمحكمون وبناء على آرائهم تم وضع الصيغة النهائية 

 (.4للخطط وكما يوضحها ملحق )
 

 أألدوات اآلتية : تطلب تحقيق أهداف البحث وفرضياته -: أدوات البحث:خامساً 
 أختبار تحصيلي في مادة الرياضيات . -8
 أختبارالتفكير االستداللي .  -2

 وفيما يأتي توضيح لمراحل اعداد األداتين:
 
 االختبار ألتحصيلي: -أ

من متطلبات البحث الحالي إعداد أختبار تحصيلي يستخدم لقياس تحصيل الطالبات في      
مادة الرياضيات لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لمعرفة تأثير كل من 

لذلك قامت الباحثة باعداد  إستراتيجية)فكر. زاوج .شارك( والطريقة االعتيادية في التحصيل .
التي تم إعدادها مسبقًا  مع محتوى المادة العلمية واالغراض السلوكيةيتالئم إختبار تحصيلي بما 

،تطبيق ،أستيعاب(.وقد أعد جدول  تذكرمستويات ) تصنيف بلوم في مجال المعرفي الذيوفقًا ل
المواصفات وذلك في ضوء االغراض السلوكية بحيث كان عدد فقرات االختبار بصيغتة االولية 
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وتشمل )االختبار من متعدد(، إذ تتميز أعدت من االختبارات الموضوعية ( فقرة أختبارية 22)
 هذه االختبارات بالشمول وبسهولة إجرائها وتصحيحها .

للتحقق من صدق االختبار تم عرضة بصيغتة األولية مع قائمة  -صدق االختبار: -
المواصفات باألغراض السلوكية والكتاب المنهجي المقرر لمادة الرياضيات فضاًل عن جدول 

على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال القياس والتقويم وطرائق تدريس الرياضيات 
( لقبول الفقرة من عدمها %10والعلوم ومدرسي ومدرسات الرياضيات وتم اعتماد نسبة إتفاق)

وفي ضوء ذلك حصلت جميع الفقرات على هذه النسبة واكثر فضاًل عن اجراء تعديل صياغة 
ا وبذلك تم التحقق من صدق المحتوى لالختبار واصبح االختبار بصيغتة االولية عدد منه

 (.2المقدمة ملحق)
لغرض التحقق من الخصائ ص السيكومترية  التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيلي : -

لفقرات االختبارالتحصيلي وللتعرف على وضوح التعليمات وكذلك لحساب الوقت المستغرق 
( طالبة 21الطالبات، تم تطبيق االختبار على عينه استطالعية مكونة  من )لألجابة من قبل 

( و 22/88/2082من طالبات الصف الثاني المتوسط في مدرسة )الخنساء( للبنات يوم االحد )
قد اتضح من التطبيق االستطالعي إن جميع الفقرات واضحة ومفهومة من الطالبات وان متوسط 

( دقيقة وعلية 21-02( دقيقة متراوحة بين األولى واألخيرة )42) الزمن المستغرق لإلجابة هو
سيتم أعتماد هذا الزمن في التطبيق الحقًا على أفراد العينة االساسية في االختبار التحصيلي 

 (.9ملحق ) 
تحقق من ثبات االختبارالتحصيلي للفقرات الموضوعية أعتمدت لل-ثبات االختبار التحصيلي : -

-اردسون تشري-الطريقة االحصائية لالتساق الداخلي من خالل معادلة  )كيودرالباحثة استخدام 
( وهي نسبة مقبولة 0010(وقد بلغت نسبة الثبات )800(  كون فقرات االختبار ذات إجابة )20

( فأكثر وباالمكان االعتماد عليها )الكبيسي 0012 -0020في االختبارات اذا كانت معامالتها )
،2002 :200 -208. ) 

 اختبار التفكير االستداللي: -ب
من اهداف البحث الحالي هو التعرف على أثر أستخدام أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك(في         

التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ومن متطلبات البحث أعتماده على 
أختبار التفكير االستداللي وقد أطلعت الباحثة على عدد من االختبارات والدراسات السابقة 

 بقياس التفكير االستداللي لدى الطلبه ولمختلف المراحل الدراسية . وبعد االطالع أراءالخاصة 
عدد من ذوي الخبره واالختصا ص في مجال طرائق تدريس الرياضيات والقياس والتقويم ،أرتأت 
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البحث ألنه يناسب  (عند دراستها لمادة 2004بطرس ) الباحثة أعتماد االختبار الذي أعدته
المرحلة الدراسية ويخدم أغراض البحث الحالي .حيث أن فقراتة عبارة عن أسئلة ذات طبيعة 

به من خبرات علمية طيلة فترة دراستها  الطالبات في مادة الرياضيات وما مر’عالقة بما درسته
 . السابقة

ألجل التحقق من صدق االختبار الظاهري  تم عرضه على مجموعة من -صدق االختبار: -
مختصين في مجال القياس والتقويم وطرائق تدريس الرياضيات وعلم النفس ومدرسي الخبراء وال

( فأكثر معيارًا لقبول الفقرة من 0010(وتم أعتماد نسبة االتفاق )2ومدرسات الرياضيات ملحق) 
عدمها .وفي ضوء ماأبدوه من مالحظات  حصلت جميع فقرات االختبار على هذه النسبة وأكثر 

 من الصدق الظاهري لألختبار. ،وبهذا تم التحقق
( ذلك 20 -اردسونتشري-لحساب ثبات االختبار تم أستخدام معادلة)كيودر -ثبات االختبار : -

( طالبة وقد بلغ معامل الثبات لألختبار 21بعد تطبيقها على عينه استطالعية مكونة من )
للتطبيق على  (وبذالك أصبح االختبار جاهزاً 809: 2009(وهي نسبة مقبولة )الشايب،0012)

 (.80أفراد العينة االساسية بصيغته النهائية ملحق )
من خالل العينة االستطالعية ذاتها تبين أن تعليمات االختبار  كانت  -حساب زمن االجابة: -

واضحة لدى الطالبات وقد تم حساب الزمن المستغرق لألجابة عن اختبار التفكير االستداللي 
( دقيقة وعد هذا الزمن المناسب لوقت االجابة على أختبار 20للعينة االستطالعية وبلغ حوالي )

ليه سيتم أعتماد هذا الزمن في التطبيق الحقًا على أفراد العينة االساسية التفكير االستداللي وع
 (.2بار التفكير االستداللي ملحق )في أخت

بعد التأكد من صدق وثبات االختبارأصبح أختبار التفكير  -الصيغة النهائية لألختبار: -
 (.2النهائية ملحق) االستداللي جاهزًا للتطبيق بصيغته

من أجل أعطاء الصفة الرقمية الستجابة افراد عينة البحث على ي البحث::تصحيح أداتسادساً 
فقرات االختبارين أعطت الباحثة درجة )واحد(لالجابة الصحيحة و)صفر( لالجابة الخاطئة أو 
          المتروكة أو االجابة على أكثر من بديل .وبذلك تراوحت درجة االختبار التحصيلي 

 (.00-0االستداللي من )(والتفكير 0-22)
 

تحققت الباحثة من السالمتين الداخلية والخارجية  أجراءات سالمة التصميم التجريبي: :سابعاً 
 ؤثراتها.للتصميم التجريبي من خالل السيطرة على م
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بعد ان تم أختيار العينة واعداد الخطط التدريسية وا عداد االختبار  : تطبيق التجربة :ثامناً 
عداد اختبار التفكير االستداللي فضاًل عن تنظيم جدول الحص ص على مجموعتي ألتحصيلي  وا 

 ( على النحو اآلتي:8/80/2082البحث بدأت التجربة بتاريخ )
بدأ التدريس الفعلي للمجموعتين التجريبية والضابطة بالوقت نفسه بدأت بتاريخ  -8
 (.2)يوم االثنين الجدول22/88/2082يوم االثنين وانتهت  8/80/2082
 م .2080-2082درست المجموعتين الفصل الدراسي االول من العام الدراسي  -2
 استعملت الوسائل التعليمية نفسها لمجموعتي البحث لتدريس الموضوعات الدراسية المقررة. -0
(،وأختبار التفكير االستداللي 21/88/2082طبق االختبار التحصيلي البعدي يوم االربعاء)  -4

 (،بعد ان تم اخبار الطالبات قبل مدة كافية من موعد االختبارين .29/88/2082)في الخميس 
 

 -: الوسائل اإلحصائية:تاسعاً 
 اعتمدت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 ( لعينتين مستقلتين:t-testاالختبار التائي ) -0
 (222: 2004)البلداوي،  لتحقيق تكافؤ مجموعتي البحث واختبار الفرضيات. 

 معامل التمييز للفقرات الموضوعية: -8
: 2009)عالم ، حصيلي و التفكيراال ستداللي . القوة التميزية لفقرات االختبارين ألت يجادال

224) 
:اليجاد مستوى صعوبة االختبار التحصيلي.)عودة، معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية-3

8991 :291). 
 (Kuder- Rechardson 20: )80ريتشاردسون  -معادلة كودر-4

تم استخدام هذه المعادلة الستخراج الثبات لكل من االختبارين التحصيلي والتفكير        
 .(Ferguson, 1981, 243) .االستداللي
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 عرض النتائج وتفسيرها:
 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: -أ

( 0,02مستوى داللة ) )) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عندجاء في الفرضية االولى      
بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي يدرسن على وفق أستراتيجية)فكر,زاوج,شارك( والطالبات 

 ((.اللواتي يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات
لتحصااايل و للتحقاااق مااان هاااذه الفرضاااية تااام احتسااااب  المتوساااط الحساااابي و االنحاااراف المعيااااري 

طالباات المجمااوعتين التجريبيااة و تحصاايل طالبااات المجموعاة الضااابطة فااي مااادة الرياضاايات. ثاام 
( و اساتخراج النتيجاة وادرجات وكماا موضاح فاي t-testطباق االختباار التاائي لعينتاين مساتقلتين )

 (.9الجدول)
 (9جدول)

الضابطة في يبين نتائج االختبار التائي لمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية و 
 االختبارالتحصيلي

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدالة     القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة أإلحصائية

 2002120 2002222 22 التجريبية
00222 20028 

 
دال    

 8102181 22 الضابطة إحصائياً 
2082122 

 
 

( وهي أكبر من القيمة التائية 00222يتضح من الجدول أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )     
( وهذا يعني أنه يوجد فرق ذو 42( و درجة حرية )0002( عند مستوى داللة )20028الجدولية )

داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، و عليه ترفض الفرضية الصفرية و هذا يعني تفوق 
مجموعة التجريبية للطالبات الالتي درسن بأستخدام أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( على طالبات ال

المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية .واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة 
( التي أظهرت تفوق إستراتيجية )فكر. زاوج .شارك( على 2088دراسة الشمري والدليمي )

قة االعتيادية في التحصيل.وقد يعزى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في الطري
التحصيل على ان أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( أذ تتيح هذه االستراتيجية الفرصة للطالبة لكي 
تسأل وتناقش وتتبادل االفكار كما تتيح لها تلقي المساعدة واستكشاف المواقف والعمل الزوجي 
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طالبتين معًا وبالتالي تزداد الفاعلية وتأتي أهميتها من المشاركة مع باقي  حيث تعمل كل
المتعلمين باألفكار والتعليقات فضآل عن أتاحتها للطالبة طرق وأساليب مختلفة لحل المسألة 

 الرياضية .
 :النتيجة المتعلقة بالفرضية الثانية -ب
( 0,02داللة إحصائية عند مستوى داللة ))) ال يوجد فرق ذو جاء في الفرضية الثانية        

بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي يدرسن على وفق أستراتيجية)فكر,زاوج,شارك( والطالبات 
 ((.اللواتي يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي لمادة الرياضيات

سابي و االنحراف المعياري و للتحقق من هذه الفرضية تم احتساب المتوسط الح 
لتحصيل طالبات المجموعتين التجريبية و الضابطة في مادة الرياضيات. ثم طبق االختبار 

 ( يوضح تفاصيل ذلك .80و استخراج النتيجة والجدول ) (t-testالتائي لعينتين مستقلتين )
 (00جدول)

 ة و الضابطة في اختباريوضح نتائج االختبار التائي لمتوسطي درجات المجموعتين التجريبي
 التفكير االستداللي

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدالة     القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة أإلحصائية

 0022021 2208181 22 التجريبية
00841 20028 

 
دال    

 2024222 8900202 22 الضابطة إحصائياً 

 
( وهي أكبر من القيمة التائية 00841يتضح من الجدول أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )      

( وهذا يعني أنه يوجد فرق 42( و درجة حرية )0002( عند مستوى داللة )20028الجدولية )
دال إحصائيًا لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية في أختبار التفكير االستداللي وبهذا 

ض الفرضية الصفرية واتفقت نتيجة هذه الدراسة الحاليه مع نتيجة دراسة كل من دراسة ترف
( في 2009( والحسني)2002( والوتار)2002( والنعيمي )2004و بطرس ) (2002صبري)

 التفكير االستداللي.
وقد يعزى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في اختبار التفكير االستداللي ككل إلى     

فاعلية أستراتيجية )فكر،زاوج ،شارك( أذ توفر هذه أالستراتيجية للمتعلمين ممارسة التفكير 
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بمفردهم أو بشكل مجاميع وتشجع على طرح مزيد من االفكار في حل المشكالت المعروضة 
دراك العالقات والقيام بعمليات التصنيف  عليهم وتوفر بيئة تعاونية وممارسة المهارات االساسية وا 

بحث عن أوجه التشابه واالختالف وأجراء المقارنات والتعرف على الخصائ ص أو السمات، وال
كما تتيح هذه االستراتيجية إطالق أكبر عدد من األفكار،كما تجعل المتعلمين أكثر فاعلية وتنمي 
( لديهم المهارات التي تساعدهم على التفكير ومن النتائج االيجابية ألستراتيجية )فكر،زاوج ،شارك

تعلم الرياضيات في صورة نشطة وفعالة عن طريق أستخدام الطريقة العلمية في التفكير ،كما أن 
خلق المناخ النفسي داخل الفصل من :كالشعور باألمن النفسي وتوفير الثقة ودفء العالقات 

 ،والسعادة اثناء عملية التعلم .
  



 

  

 

329 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 عيل حسني سعيد. د.أ  

 معر غالب هتاين
 3172( اكنون ال ول 71العدد )

 حتصيل يف( شارك. زاوج, فكر) اسرتاتيجية أ ثر

 ةماد يف املتوسط الثاين الصف طالبات

الاس تداليل وتفكريهن الرايضيات  

 االستنتاجات:
 الحالية يمكن استنتاج مايأتي:في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة 

إمكانية تطبيق أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( في تدريس مادة الرياضيات المقررة لطالبات  -8
 الصف الثاني المتوسط.

فاعلية أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( في تحسين مستوى تحصيل طالبات الصف الثاني  -2
 المتوسط لمادة الرياضيات 

شارك( التفكير الرياضي بصورة عامة ومهارة التفكير االستداللي تنمي أستراتيجية )فكر،زاوج، -0
 بصورة خاصة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط.

تساعد البيئة التعليمية النشطة والفعالة الطالبات على تحمل المسؤولية وانجاز المهام  -4
 التعليمية الموكلة اليهم .

 
 التوصيات:

 بالتوصيات اآلتية:وفي وضوء النتائج أوصت الباحثة 
قيام وحدة اإلعداد و التدريب في المديرية العامة لمحافظة صالح الدين  على تدريب معلمي  -8

 و معلمات الرياضيات للمرحلة المتوسطة على أستراتيجية)فكر،زاوج ،شارك(.
تدريب وتشجيع المدرسين على اتباع طرائق تدريسية يكون الطالب فيها محور العملية  -2

 التعليمية 
 أستخدام أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( في تدريس المفاهيم الرياضية في مراحل أخرى. -0
تدريب مدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة من خالل الدورات التدريبية على كيفية أستخدام  -4

 أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك(.
التفكير تضمين كتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط تمارين ومسائل ومواقف تنمي  -2

 االستداللي لدى الطلبة.
االيعاز الى لجنة المناهج في وزارة التربية بتضمين منهج الرياضيات للصف الثاني المتوسط  -2

 .استراتيجية )فكر.زاوج .شارك(
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 المقترحات.
 استكمااًل للبحث الحالي تقترح الباحثة أجراء الدراسات  اآلتية: 
 مراحل تعليمية مختلفة .إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في  -8
إجراء دراسة لمعرفة فاعلية أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( على متغيرات أخرى مثل االتجاه  -2

 ،الدافعية ،التفكير الناقد ،التفكير الهندسي .
أثر أستراتيجية )فكر،زاوج ،شارك( في أكتساب مهارة حل المسألة الرياضية لدى طالبات  -0

 فكيرهم الرياضي .الصف الرابع العلمي وتنمية ت
مقارنة أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك( واستراتيجية التفكير بصوت مرتفع من التعلم النشط في  -4

 تحصيل طالبات الصف االول متوسط لمادة الرياضيات وتنمية أتجاههم نحو المادة .
أثر استخدام أستراتيجية )فكر،زاوج،شارك(في أكتساب تالميذ الصف الخامس االبتدائي  -2

 ات حل المسألة الرياضية.مهار 
 

 المصادر العربية
، دار 8، طتطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(. 2080أبو زينة، فريد كامل ) -8

 .وائل للنشر والتوزيع، عمان
اثر استخدام انموذجي دورة التعلم والعرض المباشر على (. 2004بطارس، نضاال متاي ) -2

، جامعة بغدادكلية التربية/ أبن الهيثم،  ،في الرياضياتالتحصيل وتنمية التفكير االستداللي 
 منشورة(. )أطروحة دكتوراه غير

، دار الشروق للنشر 8، طاالساليب االحصائية والتطبيقية(. 2004البلداوي، عبدالحميد ) -0
 والتوزيع، رام هللا المنارة.

اكتساب شارك( في  -زاوج  -فاعلية إستراتيجية )فكر(. 2080خاجي ،ثاني حسين) -4
الصف األول  طالبات  المفاهيم الفيزيائية وتنمية االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء لدى

 ،نيسان.44،مجلة الفتح ،العدد المتوسط
 العامة طرق التدريس(.2000) سعد الفتاح عبد ، الرحمن وعبد العزيز عبد حمد ، الخرب -2

 ،المملكة العربية السعودية. الرياض ، الرشد مكتبة ، 8ط ، الرشد مكتبة ،والتجديد التقليد بين
، مكتبة 8، طالتدريس العام وتدريس اللغة العربية(. 8999صالح، الرشيدي وآخرون ) -2

 .الفالح للنشر والتوزيع، الكويت
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 ،الطبعة االولى ،دار الثقافة ، عمان. تعلم التفكير ومهاراته(.2002سعيد ،عبد العزيز ) -2
أثر إستراتيجية (.2088،غازي كريم شرموط )الشمري ،هناء خضير جالب،الدليمي  -1

،مجلة األدبي )فكر.زاوج .شارك( في تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ بها لطالب الصف الرابع
 ،جامعة بغداد ،كلية التربية )ابن رشد(.00البحوث التربوية والنفسية ،العدد 

 .لتوزيع، عمان، دار وائل للنشر واأسس البحث التربوي(.2009الشايب، عبد الحافظ ) -9
،مكتبة  تعليم وتعلم الرياضيات في المرحلة االبتدائية(.8991عبيد ،وليم وآخرون ) -80

 الفالح ،الكويت.
المعايير  تعليم الرياضيات لجميع االطفال في ضوء متطلبات(. 2080عبيد، وليم ) -88

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.8، طوثقافة التفكير
دار  ،ةالتدريسي القياس والتقويم التربوي في العملية(.2009الدين محمود)عالم ،صالح  -82

 المسيرة ،كلية التربية جامعة االزهر.
، دار األمل 4، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 8991عودة، أحمد سليمان) -80

 األردن.-للنشر والتوزيع،عمان
، دار أسامة 8، طالتفكير ومهاراته استراتيجيات تعليم(. 2088العياصرة، وليد رفيق ) -04

 للنشر والتوزيع، عمان.
ونظرياته  التفكير:انماطه(.2088العفون ،نادية حسين وعبد الصاحب ،منتهى مطشر) -02

 .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع, واساليب تعليمه وتعلمه
 اثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الرياضي في التحصيل(.2001القيسي،تيسير خليل) -02

 22المجلد -12التربوية العدد ،المجلةطلبة المرحلة االساسية في االردن والتفكير الرياضي لدى
 .جامعة الكويت–المجلس العلمي 

لتحسين  تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم(. 2001كوجك واخرون ،كوثر حسين ) -82
،مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول  طرق التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي

 بيروت.–العربية 
،مكتبة المجتمع طرق تدريس الرياضيات وأساليبه(. 2001الكبيسي،عبدالواحد حميد ) -81

 العربي، عمان ،األردن.
، دار الفجر  8، ط اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم(. 2002مازن، حسام محمد ) -89

 .للنشر والتوزيع ، القاهرة 
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 أستراتيجية التدريس المتقدمة(.2088شاهين ،عبد الحميد حسين عبد الحميد) -20
 ،جامعة االسكندرية،كلية التربية.واستراتيجيات التعلم وانماط التعلم

اسبابه  المدرسي تدني مستوى التحصيل واالنجاز(. 2080نصرهللا،عمر عبدالرحيم ) -28
 ، دار وائل للنشر واإلعالن ، عمان ، األردن.وعالجه

أثر نمطين تعليميين وفق أنموذج برونر (. 2002النعيمي، عصام محمود علي محمد ) -22
، كلية نحو الفيزياء تفكيرهم االستداللي وميلهم في تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزيائية وتنمية

 التربية، جامعة الموصل، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(.
في تعليم العلوم في ضوء المعايير اتجاهات حديثة (. 2002النجدي، أحمد وآخرون ) -20

 ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة.8، طالعالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية
تحليل مضمون المناهج (.2088الهاشمي،عبدالرحمن،وعطية،محسن علي ) -84

 ،دار صفا للنشر والتوزيع،عمان األردن.المدرسية
، 8، طاستراتيجيات حديثة في التدريس(. 2001الهاشمي، عبد الرحمن، وطه الدليمي ) -22

 دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.
تينسون وجانيه في  -أثـر استخدام أنموذجي ميرل(. 2002الوتار، غراء محمد بشير ) -22

 كلية ،االستداللي الرياضية وتنمية تفكيرهن إكساب طالبات معهد إعداد المعلمات المفاهيم
 دكتوراه غير منشورة(. جامعة الموصل، )أطروحة التربية،
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The Effect of (Think – Pair – Share) Strategy on the 

Achievement of Second Grade Intermediate Female 

Students in Mathematics and Their Reasoning Thinking 
 

Abstract: 

The current research aims at knowing the impact of (think – pair – share) 

strategy on the achievement of second grade intermediate female students 

in mathematics and their reasoning thinking. A sample of (44) female 

students has been chosen and distributed to two classes consisting each of 

(22) female students. The first class represents the experimental group 

which studies according to the (think – pair – share) strategy and the 

second is the control group which studies according to the traditional 

method. The study required two tools: the first is an acquisitive test 

consisting of (25) items whereas the second tool is the reasoning thinking 

test prepared by Butrus (2004) which consists of   (30) test items. After 

collecting and statistically analyzing the data by using the t-test for two 

independent samples, the results have revealed the following: the 

superiority of the experimental group who studied according to (think – 

pair – share) strategy to the control group in achievement and reasoning 

thinkin 


