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 : المستخلص

تمثل الرياضيات أساس تقدم مختلف فروع المعرفة، مما يجعلها تلقى اهتماًما عالمًيا من جميع            
الدول سواء المتقدمة أو النامية ، فالرياضيات من المواد األساسية التي يجب أن يتعلمها بل ويتقنها 

نحو دراستها ، كما  التلميذ، ولكن كثير من التالميذ يشعر بأن الرياضيات مادة جافة ال تثير اهتمامهم
أن الطريقة المتبعة في التدريس طريقة تقليدية ال تشعر التلميذ بأى دافع نحو دراسة الرياضيات، مما 
يؤدى إلى وجود اتجاهات سلبية نحو المادة ويعد تطوير قدرة المتعلم على االستدالل وحل المشكالت 

اسية المختلفة ، كما أنها وسيلة الرتقاء مستوى أهداًفا تسعى النظم التعليمية لتحقيقها في المراحل الدر 
، ليكونوا  المتناميالفرد والمجتمع ، ويعتبر من األدوات التي يجب أن يمتلكها األفراد في ظل التطور 

قادرين على االبتكار وتطبيق المعارف والمعلومات في حل المشكالت الحياتية ، كما يعد ترقية 
التالميذ على االستدالل الرياضي من األهداف الرئيسية للعمليات الرياضية التى دعا إليها المجلس 

والتحديث في مجال القومى األمريكى لمعلمى الرياضيات .  وبناء على ذلك فإن عملية التجديد 
ستراتيجياته لم تعد مجال للنقاش ، بل أصبحت من األمور المهمة بهدف إحداث  طرائق التدريس وا 
توازن بين التطورات المستمرة ، والدور الذي تقوم به هذه األنظمة التعليمية ومن أشهر تلك 

ستراتيجيات الفعالة من اإل يادلالتدريس التب واستراتيجيةالتدريس التبادلي ،  استراتيجية االستراتيجيات
وزيادة القدرة  ،ستمرارية فيهالتشجيعهم على عملية التعلم وضمان اال التالميذإثارة الدافعية لدى  يف

المهارات الالزمة  التالميذفعالة إلكساب  إستراتيجيةعلى التحصيل واإلنتاج باإلضافة إلى كونها 
 .لم داخل غرفة الصفمن خالل ممارسة حقيقية لعملية التع للتفكير

 .،دافعية اإلنجاز االستداللي،التفكير  التبادليالتدريس  استراتيجيةالكلمات المفتاحية :
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Abstract:        

Mathematics is the basis of the various disciplines knowledge progress, So it 

takes more worldwide attention from all countries, whether advanced or 

developing countries.Mathematics is one of the most important basic subjects 

which should be learnt and mastered by student   .However, many students 

feel that mathematics is an incisively subject that is not interest them in 

studying it . And its methodology is traditional and not attractive and formed 

negative attitudes toward math subject .  The educational systems seek to 

Develop the learner's ability to heuristic and solve problems in different 
stages of education. , Also it is a mean for enhancement of individual and 

society level . and it is considered from the  tools which individuals should 

own in order to be able to create and apply knowledge and information to 

solve life problems . Mathematical reasoning is one of the main objectives of 

mathematical operations which was called by the US National Council of 

Mathematics Teachers.   Therefore, the process of innovation and 

modernization in teaching methods and strategies is no longer the subject of 

discussion, but it  became an important thing  to make a balance between 

continuous developments, and the role which is played by the educational 

systems . And the Reciprocal teaching strategy is the most famous of these 

strategies and it is an Effective strategy for students motivating to encourage 

them to the learning process and ensure continuity. and increase the ability to 

achieve and production . In addition to being an effective strategy to give the 

necessary skills to students for thinking through a real practice Learning 

inside the classroom. 

Keywords: Reciprocal teaching -Deductive thinking skills - motivation of 

achievement  
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 :مقدمة
خالل المناهج فى ضوء المتغيرات المستحدثة ووسائل التعلم الحديثة تسعى التربية من 

ذاتيا عمال العقل إإلى إلى توجيه التالميذ  بوجه خاص الدراسية عامة والرياضيات

التفكير بمجاالته المتعددة  لمواجهة المشكالت الصفية والحياتية فى محاولة لتنمية

 .وتحفيز الدافع للفهم والمثابرة

منذ مئات السنين على أساس  اا عالميً الرياضات كمادة علمية أخذت بعدً و          
هتماماتها افإن  يدرس، أما الرياضيات كمنهج ينسانتحقيق التقدم اال يإسهاماتها ف

 يتعليم وتعلم المفاهيم والتعميمات والنظريات والتركيبات الرياضية ف يمازالت تنحصر ف
 (5، 2002أغلب األحيان ) مجدى عزيز إبراهيم ،

منحها اهلل لإلنسان ، فهو أرقى العمليات العقلية  يوالتفكير هو الهبة العظمى الت        
الكائنات الحية األخرى ، فالحضارات البشرية  تميز اإلنسان عن غيره من يوالنفسية الت

منذ أقدم العصور وحتى اآلن دليل على تفكير اإلنسان المميز للوصول إلى األفضل ، 
نفس ، فكما أن التنفس عملية الزمة لحياة اإلنسان ، تكما يعد التفكير لإلنسان بمثابة ال

ة اإلنسان اليومية. )رعد حيا يال غنى عنه ف يفإن التفكير أشبه ما يكون بنشاط طبيع
 (. 19 ،2015مهدي رزوقي، سهى إبراهيم عبد الكريم ،

ومهاراته وهو نوع من أنواع التفكير يعتبر من  يستداللكما أن التفكير اال
توافق الفرد مع البيئة المحيطة به، فهو  يف اأساسيً  اتلعب دورً  يالعمليات المهمة الت

للوصول إلى نتائج مفيدة  تتعلق بحياتنا اليومية ستنتاجات ايمكننا من الوصول إلى 
 (.367 ،2011.)سناء محمد سليمان،

 ىتسع ااالستدالل وحل المشكالت أهدافً  ىويعد تطوير قدرة المتعلم عل
 ىالنظم التعليمية لتحقيقها في المراحل الدراسية المختلفة ، كما أنها وسيلة الرتقاء مستو 
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األدوات التي يجب أن يمتلكها األفراد في ظل التطور الفرد والمجتمع ، ويعتبر من 
االبتكار وتطبيق المعارف والمعلومات في حل  ى، ليكونوا قادرين عل ىالمتنام

االستدالل الرياضي ى ية التالميذ علبالمشكالت الحياتية ، كما يعد تر 
Mathematical deductive   دعا ىمن األهداف الرئيسية للعمليات الرياضية الت 

إليها المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات . ) ياسر عبد الرحيم بيومي ، 
2017  ، 114 ) 

ووجود دافع عند الفرد شئ أساسى فى عملية التعلم ال يمكن أن تتم بدونه ، وعليه 
فأفضل المواقف التعليمية هى تلك التى تعمل على تكوين دوافع عند المتعلمين ، 

على إستثارة دوافع  المعلمس التعلم والتى تقتضى بأن يعمل فالدافعية من أهم أس
المتعلمين وأن يوفر لهم فى الدروس المختلفة خبرات تثير دوافعهم الحالية وتشبع 

 (.  448 ،2003حاجاتهم ورغباتهم .)كمال عبد الحميد زيتون،

إثارة الدافعية لدى  يستراتيجيات الفعالة فمن اإل يالتدريس التبادل ستراتيجيةإ كما أن
وزيادة القدرة على  ،ستمرارية فيهالتشجيعهم على عملية التعلم وضمان اال التالميذ

المهارات  التالميذفعالة إلكساب  ستراتيجيةإالتحصيل واإلنتاج باإلضافة إلى كونها 
حيث تعتبر .من خالل ممارسة حقيقية لعملية التعلم داخل غرفة الصف للتفكيرالالزمة 

إحدى اإلستراتيجيات التدريسية Reciprocal teaching اتيجية التدريس التبادلى إستر 
تجاهً  يقوم على تصميم مواقف تعليمية  امعاصرً  اتربويً  االحديثة على الساحة التربوية ، وا 

رشاده  فى صورة مجموعات تعاونية متفاعلة فيما بينها ، وبين المعلم وتحت إشرافه وا 
لهم ، وتسهم فى تفعيل عملية التعليم والتعلم المتبادلة بين المعلم والمتعلم ، بحيث 

أشرف فى البحث عن حلول للمشكالت بصورة موجهة .) اومندمجً  ايصبح المتعلم مفكرً 
 (.114  ،2010راشد على ،
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على هيئة  ىالتبادلي: عبارة عن أنشطة تعليمية تأت التدريسستراتيجية ا  و 
بحيث يتبادلون األدوار القيادية في  أنفسهم، التالميذ، أو بين والتالميذحوار بين المعلم 

 ابتولي دور المعلم المساعد لفترة زمنية قصيرة طبقً  للتلميذالتعليم، والسماح 

األسئلة والتلخيص( بهدف  ستراتيجيات الفرعية المتضمنة )التنبؤ والتوضيح وطرحإلل
 (  243،  2017والده ، ج) فؤاد عيد ال.  فهم وحل المسائل الرياضية

 : كلة البحث مشأوالً: 

لدى تالميذ  يستداللعلى الرغم من أهمية تنمية مهارات التفكير اال
تستثير تفكيرهم ودافعيتهم  ىوالتمارين المتنوعة التبتدائية من خالل األنشطة إلالمرحلة ا

عمليات التفكير بشكل  يقصور ف يوجدعلى اإلنجاز إال أن الواقع ال يعكس ذلك حيث 
ضعف الدافعية للتعلم واإلنجاز  ىباإلضافة إل،بشكل خاص  يستداللعام والتفكير اال

ات وطرق حديثة تعمل يستراتيجإمما حدا بكثير من الباحثين إلى محاولة التعرف على 
 على إثارة التفكير والدافعية لإلنجاز . 

  -:أهمية ذلكشير العديد من الدراسات إلى ي و
ستراتيجية إستخدام ا( إلى معرفة أثر 2013حمد رجب إبراهيم )حيث أشارت دراسة  -

 ي( الرياضيات لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسk-w-lبناء المعنى تدريس )
لديهم وأوضحت أن األهداف من  يستداللعلى التحصيل وتنمية مهارات التفكير اال

تدريب التالميذ على التفكير السليم مما يجعلهم يستطيعون  يتدريس الرياضيات ه
 مواجهة المشكالت الحياتية بسهولة ويسر

هدفت إلى معرفة فاعلية  ي( والت2008) يدراسة سمير السيد عبد اللطيف  النيل -
والتفكير  يتنمية مهارات التواصل الرياض يستراتيجيات حل المشكلة فإستخدام بعض ا

أن دور الرياضيات ال يجب  المرحلة اإلعدادية كما أوضحت تالميذ لدى  يستداللاال
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هو تعليم التفكير األهم أن يقتصر على تعليم بعض المهارات والمعارف بل الدور 
ستدالل وحل المشكالت كتشاف واالة على االبطريقة رياضية صحيحة تكسبهم القدر 

متغيرات مع وذلك لكى يتمكنوا من التعامل بفاعلية  اغير الروتينية والتواصل رياضيً 
 العصر ومتطلباته.

ستخدام نظرية اأشارت إلى فاعلية  ىالتو ( 2005دراسة هويدا محمود سيد سيد) -
وبقاء أثر التعلم لدى  يستداللتنمية التفكير اال يريجلوث التوسعية لتدريس الهندسة ف

تالميذ المرحلة اإلعدادية ، وقد أوصت الدراسة بضرورة ممارسة المتعلم ألنشطة مثيرة 
ستنتاج " ستنباط واالستقراء واالللتفكير تدفعه إلى ممارسة مهارات التفكير العليا " اال

 مما يجعله منتجا للمعرفة.
سلوب أهدفت إلى معرفة مدى فاعلية  ىت( وال2003دراسة عبد الناصر عبد الكريم ) -

الرياضيات  يوالتحصيل ف يستداللتنمية التفكير اال يف يسلوب تدريسأدورة التعلم ك
لعينة من تالميذ  يوالمنهج التجريب يالتحليل يستخدم الباحث المنهج الوصفاوقد 

من مدرسة رملة بوالق اإلعدادية وتم تقسيمهم لمجموعتين  ياإلعداد يالصف الثان
ا لنموذج دورة التعلم والثانية بالطريقة المعتادة وقد توصل البحث إلى درست إحداهما وفقً 

 يدرجات المجموعة التجريبية والضابطة ف ىداللة إحصائية بين متوسط ىوجود فرق ذ
كما كان هناك  ،لح المجموعة التجريبيةلصا يستداللختبار التفكير االال يالتطبيق البعد

 أثر للطريقة المتبعة على التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.
هدفت إلى تنمية التفكير   ي( والت2010ودراسة والء السيد عبد الحميد السيد ) - 
تجاه نحو المادة من خالل تدريس وحدة مقترحة تكامل بين الرياضيات واال يستداللاال

قتصرت مجموعة البحث احيث  ييا والمجتمع لطالبات الصف األول اإلعدادوالتكنولوج
 يبإدارة المعاد –بمدرسة اإلسراء اإلعدادية بنات  يالصف األول اإلعداد تلميذاتعلى 

 تلميذة( 49مجموعة تجريبية و) تلميذة(50) تلميذة 99التعليمية وكانت مكونة من 
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تجاه وتطبيق ومقياس اال يستداللاالختبار التفكير امجموعة ضابطة وتم إعداد 
ستنباط اال –ستقراء بمهاراته ) االي ستدالللقياس القدرة على التفكير اال يختبار القبلاال
 تجاه نحو المادة .ستنتاج( واالاال –
ستراتيجية إستخدام اهدفت إلى معرفة أثر  ي( والت2001دراسة أشرف راشد على ) - 

بتدائية على التحصيل والتفكير إلة المرحلة اتدريس هندس يالتدريس المعملي ف
من  يتجاه نحو الهندسة وقد أوضحت الدراسة أن التدريس المعملستداللي واالاال

من  ىاألونة األخيرة والت يأثبتت فاعليتها ف ىاألساليب الحديثة لتدريس الرياضيات والت
 داخل الفصل  وفعااًل  اخاللها أصبح التلميذ عنصرا نشطً 

( إلى التعرف على فاعلية برنامج  2014هدفت دراسة أرزاق رجب محمد على )كما -
الرياضيات قائم على نموذج أبعاد التعلم على تحصيل تالميذ الصف  يمقترح ف

ودافعيتهم لإلنجاز،  وكان من  يبتدائي المتأخرين دراسيا وتفكيرهم الرياضالسادس اإل
 يالقائم على نموذج أبعاد التعلم المعد ف ستخدام البرنامج المقترحاأهم توصيات البحث 

) المعادالت والمتباينات ، الهندسة والقياس ( لتالميذ الصف  يتدريس وحدت يالبحث ف
تحسين التحصيل وزيادة  يبتدائي المتأخرين دراسيا لما له من فاعلية فالسادس اإل

 والدافعية لإلنجاز لديهم  يالتفكير الرياض
هدفت إلى الكشف عن فعالية  ى( والت2011الحميد محمد )دراسة رشا هاشم عبد  - 

تدريس الرياضيات على تنمية القوة الرياضية والدافعية لإلنجاز  يف يالمدخل اإلنسان
: أدوات تجريب ) دليل ي ، وتمثلت أدوات البحث ف بتدائيةإللدى تالميذ المرحلة ا
ضوء المدخل  يالقياس والتحويالت الهندسية التجريبيتين ف يالمعلم لتدريس وحدت

( : أدوات قياس )  يضوء المدخل اإلنسان يأوراق عمل التالميذ المعدة ف – ياإلنسان
مقياس  –القياس والتحويالت الهندسية التجريبيتين  يوحدت يختبار القوة الرياضية فا

وتلميذة  اتلميذً  80نة البحث من الدافعية لإلنجاز نحو مادة الرياضيات ( وتكونت عي
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وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  يبتدائإلمن تالميذ الصف الخامس ا
كان له تأثير كبير  ينسانإلضوء المدخل ا يوأوضحت نتائج البحث أن التدريس ف

وفعالية على تنمية القوة الرياضية والدافعية لإلنجاز نحو دراسة مادة الرياضيات لدى 
 ميذ المجموعة التجريبية مما أدى إلى تفوقهم على المجموعة الضابطة . تال
هدفت إلى معرفة أثر التعلم  ي( والت2007فاروق عبد العزيز عطية ) يدراسة هان -

بمساعدة األقران على تنمية مهارات حل المشكالت ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ 
برنامج لخطوات التعلم بمساعدة األقران ا إلى إعداد بتدائية ، وهدفت أيضً إلالمرحلة ا

 ستخدام التعلم بمساعدة األقران .ايمكن للمعلم الرجوع إليه عند 
هدفت إلى الكشف عن فاعلية  ي( والت  2010) يدراسة أميرة محمد أحمد القناو  -

والميل إلى مادة الجغرافيا لدى تلميذات  يتنمية التحصيل المعرف يف يالتدريس التبادل
قتصر البحث على مجموعة من تلميذات الصف األول احيث  يالصف األول اإلعداد

اإلعدادي بمدرسة صالح سالم اإلعدادية بنات بمحافظة البحيرة.وقد أسفرت نتائج 
س كثر فاعلية وكفاءة من التدريأ يستخدام التدريس التبادلاالبحث على أن التدريس ب

بمستوياته الستة والميل إلى   يبالطريقة المعتادة السائدة فى تنمية التحصيل  المعرف
 .مادة الجغرافيا

هدفت إلى التعرف على فاعلية  ى( والت2014دراسة يوسف جميل عزيز عبد اهلل ) -
تدريس الرياضيات على تحصيل تالميذ الصف الثالث  يف يستخدام التدريس التبادلا

ختيار عينة البحث من تالميذ الصف ا، حيث تم يية تفكيرهم الرياضاإلعدادي وتنم
بمدرسة الرحمانية اإلعدادية التابعة إلدارة ديرمواس التعليمية وتكونت  يالثالث اإلعداد

وأثبتت نتائج البحث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين ،وتلميذة  ا( تلميذً 72من )
ختبار ال يالتطبيق البعد يوالضابطة فدرجات تالميذ المجموعة التجريبية  يمتوسط

 يالتحصيل لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط
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  يختبار التفكير الرياضال يالتطبيق البعد يدرجات المجموعة الضابطة والتجريبية  ف
لصالح المجموعة التجريبية ،وقد أوصى الباحث بضرورة إعادة صياغة محتوى منهج 

الذى  يالرياضيات بالمراحل التعليمية المختلفة بما يتماشى مع إجراءات التدريس التبادل
يمكن التالميذ من القدرة على التساؤل والتنبؤ بما يمكن تعلمه ، وأيضا تنامى مهارات 

 معالجة مشكالتهم الحياتية . يستفادة من ذلك فاال التفكير لديهم وكيفية
ستخدام اكشفت عن بيان أثر  ي( والت2011دراسة نادر رجب محمد صالح ) - 
تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية بعض  يستراتيجية التدريس التبادلي فإ

وفى ضوء ،   يلدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس يمهارات التفكير اإلبداع
نتائج البحث أوصى الباحث بضرورة تدريب المعلمين على إتباع طرق التدريس الحديثة 

تدريس الرياضيات  بما يجعل التلميذ  يبصفة خاصة ف يبصفة عامة والتدريس التبادل
من  يكتساب بعض مهارات التفكير اإلبداعايكتسب المعلومة بنفسه وبما يمكنه من 

 ستظهار.تركز على الحفظ واال يدية التالتركيز على الطرق التقلي
 Pinxcn , M ., Marsh . H ., De frainc , B., Van Denدراسة   -

Noorrgatc , W ., and Van Darnrnc, J . ( 2014 )  

هدفت إلى اكتشاف تأثير التدريس التبادلي على االستمتاع بالرياضيات والشعور 
بالكفاءة ، باإلضافة إلى زيادة التحصيل العلمي في مادة الرياضيات ، وكانت البيانات 
التي تم تحليلها في هذه الدراسة جزءًا من مشروع بحثي طويل تم علي نطاق واسع ، 

يم محاور  أساسية وهي : التمتع بالرياضيات حيث جمعت البيانات عن طريق تصم
تلميذًا  4724واالعتقاد الشخصي بالكفاءة فى الرياضيات ، وتكونت عينة الدراسة من 

من تالميذ المرحلة الدراسية من الصف الثالث إلى السابع ، وأظهرت النتائج أن نموذج 
بالرياضيات ،  ( من العوامل المنفصلة لالستماع  CFAتحليل العامل التأكيدي ) 
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واالعتقاد بالكفاءة أفضل بكثير من النماذج دون هذه العوامل ، باإلضافة إلى ذلك فقد 
لوحظ أن هناك فروًقا فى العالقة بين اثنين من النتائج التعليمية ، وقد أظهر االعتقاد 
بالكفاءة في الرياضيات عالقة إيجابية مع التحصيل العلمي في الرياضيات واستمرارية 

 .ائه ، وعالقة سلبية مع حجم المجهود المبذولبق
 :    Collen , M. ( 2011)دراسة  -

 لتالميذحل المسألة الرياضية  ىاستخدام التدريس التبادلي ف أثر علىالتعرف إلي هدفت 
عينة الدراسة  مدينة نيويورك، تكونت ىالخامس في ضوء مستويات تحصيلهم ف الصف

وضابطة. استخدمت الباحثة اختبارا  مجموعتين تجريبية موزعين إلىتلميذاً (  85 (  من
الرياضية لكال المجموعتين. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق  ا لحل المسألةا وبعديً قبليً 
والضابطة الختبار  المجموعتين التجريبية ىداللة إحصائية بين األوساط الحسابية ف ذات

وللتفاعل بين طريقة التدريس ومستوى  حل المسألة الرياضية يعزى لطريقة التدريس
 . التحصيل

ومن خالل إجراء بعض ، كمعلمةومن خالل عمل الباحثة ،باإلضافة إلى ما سبق  
مهارات الرياضيات بهدف التعرف على  يالمقابالت  الشخصية مع  بعض معلم

بعض  وبتطبيقودافعيتهم لإلنجاز، ، التالميذلدى فى الرياضيات   يستداللالتفكير اال
 -: يأثناء الدراسة تبين اآلت التالميذداء أستطالعية ومالحظة ختبارات االاال
 عملية التعلم داخل الفصل . يف النشطة قلة المشاركات -1
 التمارين بطريقة ذاتية. يعدم إعمال العقل والتفكير ف -2
 هتمام بمادة الرياضيات وعزوف الكثيرين عنها لصعوبتها.قلة اال -3
 .للتالميذيتم من خاللها التدريس  يالطرق الت يف الجمود -4
 المادة. يف التالميذقلة اإلبداعات المقدمة من  -5
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 بتكار .األنشطة المصاحبة وعدم القدرة على االندرة  -6
ستراتيجية إلعدم وجود دراسة سابقة )على حد علم الباحثة ( تربط بين  ونظراً  ،مما سبق

بتدائية  الرياضيات بالنسبة للمرحلة اإل يف يالتفكير االستداللومهارات  يالتدريس التبادل
 مهارات التفكير يوجود تدنى ف يمشكلة البحث ف تحددنحوها ت دافعية اإلنجازو 
لرياضيات لدى تالميذ المرحلة ا نحو مادة نجازإلاوضعف فى دافعية الستداللى ا

،ولبحث لى هذه المشكلة التغلب عي ف يستراتيجية التدريس التبادلإ، وقد تسهم بتدائيةاإل
                                            : ذلك تمت صياغة السؤالين اآلتيين

 :  البحث سؤالى

  يستداللمهارات التفكير االتنمية على  يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام ا ما أثر-1
 بتدائية ؟مادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإل يف

مادة  فى دافعية اإلنجازعلى تنمية   يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام اما أثر  -2
 بتدائية ؟إلالرياضيات لدى تالميذ المرحلة ا

 : حدود البحث  : ثانياً 

 الحالي على : بحثقتصر الي

إحدى مدارس وهى  الشعلة االبتدائية مدرسة تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى ب  -1
حيث أنها تضم مستويات مختلفة من األنماط  التعليمية بمحافظة قناإدارة الوقف 
براز  اً تتطلب تحفيز  يوالنماذج الت  ..للقدرات المختلفة  اً وا 

المساحة ووحداتها من كتاب الرياضيات للصف الخامس  –الوحدة الثالثة  -32
 .اإلبتدائى
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 : ثالثًا: إجراءات  البحث

جراءات البحث ف تتحدد ختبار صحة االبحث و  سؤالىاإلجابة عن  يخطوات وا 
 :يالفروض على النحو التال

الدراسات السابقة العربية األدبيات و بعض  من خالل دراسة يإعداد إطار نظر  -1
بمهاراته  يستدالل،والتفكير اال يستراتيجية التدريس التبادلإ واألجنبية التى تناولت

 ودافعية اإلنجاز.

ستخالص المهارات الالزمة إلعداد المواد التجريبية ال القياستحليل محتوى وحدة  -2
.ثم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين فى مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات إلجراء التعديالت الالزمة.

 صياغة مجموعة من األهداف السلوكية التى تناسب المحتوى التدريسى. -3

ضوء آراء مجموعة من السادة  يف يستداللإعداد قائمة بمهارات التفكير اال -4
 مناهج وطرق تدريس الرياضات. يالمحكمين والمتخصصين ف

 .يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام اإعداد كتيب التلميذ لكيفية  -5

 .يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام اإعداد دليل المعلم لكيفية -6

وعة من السادة المحكمين من أساتذة عرض دليل المعلم وكتيب التلميذ على مجم-7
 ا ثم إجراء التعديالت الالزمة.المناهج وطرق تدريس الرياضيات لضبطهما موضوعيً 

 إعداد أدوات القياس وتشتمل على : -8

 مادة الرياضيات )من إعداد الباحثة(. يف يستداللمهارات التفكير االختبار ا -أ

 الباحثة(.)من إعداد   دافعية اإلنجازمقياس  -ب
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عرض أدوات القياس على مجموعة من السادة المحكمين من أساتذة المناهج وطرق -9
 تدريس الرياضيات بهدف ضبطهما موضوعيا ثم إجراء التعديالت الالزمة.

ختيار مجموعة البحث بالطريقة العشوائية وتقسيمهما إلى مجموعتين إحداهما ا -10
 تجريبية واألخرى ضابطة.

مقياس  – يستداللختبار مهارات التفكير االاألدوات القياس ) يلقبلالتطبيق ا -11
لى االستدالعلى مهارات التفكير للتعرف بحث ال ي( على مجموعتدافعية اإلنجاز

دراسة بعض الموضوعات  يف أمجموعة قبل البد كلتالميذ   اإلنجاز لدى ودافعية
 للمجموعة التجريبية. يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام اب

بتدائية لمجموعة البحث تدريس بعض موضوعات الرياضيات بالمرحلة اإل -12
وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة  يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام االتجريبية ب

 المعتادة وبنفس الفترة الزمنية.

مقياس  – يستداللاالختبار مهارات التفكير ا ألدوات القياس )ي التطبيق البعد -13
 البحث وذلك بعد دراسة بعض الموضوعات. ي( على مجموعتدافعية اإلنجاز

عطاء التفسيرات  -14 إجراء المعالجة اإلحصائية ليتم تحليل النتائج ومناقشتها وا 
 المناسبة لها.

 تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء نتائج البحث. -15

 

 :ث ائج البحرابعًا : نت
 : تمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي 
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  ( بين متوسطي درجات تالميذ  0٫05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي )
التفكير مهارات ختبار الوالضابطة في التطبيق البعدي ريبية التج المجموعة 

( واالختبار  االستنتاج،  االستقراء، االستنباطكل مهارة علي حدة )  الستدالليا
 ككل لصالح المجموعة التجريبية .  

  ( بين متوسطي درجات تالميذ  0٫05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي )
التفكير مهارات  الختبارالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

ختبار ( واال االستنتاج ،  االستقراء،  االستنباطكل مهارة علي حدة )  االستداللي
  .  ككل لصالح التطبيق البعدي

  ( بين متوسطي درجات تالميذ  0٫05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي )
 نجاز نحوإلمقياس دافعية اوالضابطة في التطبيق البعدي في  التجريبية المجموعة

الطموح األكاديمي ، االتجاه نحو العمل ، علي حدة  ) بعدالرياضيات في كل 
، التقبل االجتماعي ،  اإلرتقاء بالذات، التنافس ، الحاجة إلي المعرفة ، المثابرة 

( واالختبار ككل لصالح المجموعة الثقة بالنفس ، المرونة ، التوجه للتحصيل 
 التجريبية

  ( بين متوسطي درجات تالميذ  0٫05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي )
 نجاز نحوإلمقياس دافعية االمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في 

الطموح األكاديمي ، االتجاه نحو العمل ، علي حدة  ) بعدالرياضيات في كل 
 التنافس ، التقبل االجتماعي ، الثقة بالنفس ، المرونة ، التوجه للتحصيل المثابرة ، 

 ككل لصالح التطبيق البعدي . المقياسو  ( 
 : خامسًا: توصيات البحث

 : الحالي بما يلي  البحثوصي يعنه النتائج السابقة  في ضوء ما أسفرت
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 :  توصيات خاصة بالمعلمين -1

  توجيه نظر معلمي الرياضيات إلي التدريس التبادلي وكيفية االستفادة منه في
 التدريس لتنمية مهارات التفكير االستداللي  ودافعية اإلنجاز نحو الرياضيات .  

   توجيه نظر معلمي الرياضيات إلي استنباط واستقراء المعلومات الرياضية
سهيل استيعاب التالميذ لمادة والتمارين من أجل تيسير الفهم واالستنتاج وت

 الرياضيات .  
  توجيه نظر معلمي الرياضيات إلي توفير جو من حرية التعبير والثقة بالنفس

 عن التهديد واالرتباك واالحباط .   اوالطموح األكاديمي والتنافس بعيدً 
  توجيه نظر معلمي الرياضيات إلي إعطاء أمثلة متنوعة تزيد من قدرات التالميذ

 العقلية في البحث واالكتشاف والمنافسة وتنمية دافعيتهم لإلنجاز  . 
  توجيه نظر معلمي الرياضيات إلي ضرورة إعطاء فرص مناسبة للتالميذ الستنباط

ددة لتنمية مهارات التفكير واستقراء واستنتاج التمارين الرياضية من زوايا متع
 االستداللي  . 

  خلق نوع من التفاهم بين المعلم والتلميذ يزيد من التفاعل في الموقف التعليمي
 وتزيد من ثقة المتعلم بنفسه والشعور بالدافعية في التواصل الرياضي . 

 :   توصيات خاصة بمخططي المناهج -2

     التبادلي لتنمية مهارات التفكير تطوير المناهج الدراسية باستخدام التدريس
 المختلفة 

 . تدريب المعلمين حول  استخدام  أسئلة التفكير االستداللي أثناء التدريس 
  تعزيز مناهج الرياضيات بدليل المعلم الذي يتناول أفضل الطرق والوسائل

 . نجاز نحو الرياضياتالتعليمية التي تثير مهارات التفكير االستداللي ودافعية اإل
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 نجاز نحو الرياضيات تدريب المعلمين علي استخدام األسئلة التي تنمي دافعية اإل
 وتزيد من القدرة علي التفاعل في المواقف التعليمية المختلفة .

 : ث سادسًا : مقرتحات البح
 : الحالي يمكن اقتراح المزيد من الدراسات والبحوث كما يلي  البحثفي ضوء نتائج 

  في  التدريس التبادليالرياضيات في ضوء  تدريسإجراء العديد من الدراسات حول
تنمية متغيرات تابعة أخري مثل : التفكير الناقد والرياضي واالتجاه نحو 

 الرياضيات 

 التدريس بتدائية  في ضوء تصور مقترح لتطوير منهج الرياضيات في المرحلة اإل
 في تنمية التفكير البصري والمشاعر األكاديمية نحوها  التبادلي

  في  استخدام التدريس التبادليتقويم مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء
 تنمية التفكير الرياضي وعادات العقل واالتجاه نحو الرياضيات . 

  ريس استخدام التدتقويم برامج إعداد معلمي الرياضيات بكليات التربية في ضوء
  التبادلي 

  لدي  التفكير االستداللي في تنمية مهارات الحس الرياضيبرنامج مقترح قائم علي
 اإلعدادية . طالب المرحلة 

 التدريس التبادلي في الرياضيات ىإجراء دراسة حول أثر استخدام التعلم القائم عل 
 في تنمية مهارات الرياضيات الحياتية واالتجاه نحوها . 

 

 المراجع العربية : 

قائم  علية برنامج مقترح  فى الرياضياتفا :( 2014أرزاق رجب محمد على البلى ) 

بتدائية المتأخرين على نموذج أبعاد التعلم على تحصيل تالميذ المرحلة اإل
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، كلية التربية ،  (رسالة دكتوراه) ودافعيتهم لإلنجاز ، يدراسيا وتفكيرهم الرياض

 .جامعة المنيا 

ستراتيجية التدريس المعملي في تدريس إ( : أثر استخدام 2001أشرف راشد على )

بتدائية على التحصيل والتفكير االستداللي واالتجاه نحو الهندسة ، إلهندسة المرحلة ا

 أسيوط ،كلية التربية ، جامعة(رسالة دكتوراه )

( : أثر استخدام التدريس التبادلي في تدريس الهندسة على 2010أشرف راشد على )

تنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو الهندسة لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

، الجمعية المصرية  مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسوبقاء أثر تعلمهم ، 

 173-111(، 154) ، التدريس للمناهج وطرق

تنمية  يف يستخدام التدريس التبادلافاعلية : (  2010) أميرة محمد أحمد القناوى

 ،والميل إلى مادة الجغرافية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  يالتحصيل المعرف

 ، ، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس(رسالة ماجستير )

 القاهرة.

-kستراتيجية بناء المعنى تدريس )إستخدام اأثر  : (2013رمضان )حمد رجب إبراهيم 

w-lعلى التحصيل  ي( الرياضيات لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس

،كلية التربية ،  (رسالة ماجستير)لديهم ،  يستداللوتنمية مهارات التفكير اال

 جامعة الفيوم.
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فعالية المدخل اإلنساني فى تدريس  (:2011) رشا هاشم عبد الحميد محمد

الرياضيات على تنمية القوة الرياضية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة 

، جامعة عين لآلداب والعلوم والتربية ، كلية البنات (رسالة دكتوراه )بتدائية ، اإل

 القاهرة.  ،شمس 

التفكير  –وأنماطه  التفكير : (2015رعد مهدي رزوقي ، سهى إبراهيم عبد الكريم )

عمان  ، ،التفكير البصري -التفكير المنظومي -التفكير اإلبداعي –االستداللي 

 .  دار المسيرة: 

ستراتيجيات إستخدام بعض امدى فاعلية  : (2008سمير السيد عبد اللطيف النيلى )

لدى  يستداللالوالتفكير ا يتنمية مهارات التواصل الرياض يحل المشكلة ف

 كلية التربية ، جامعة طنطا. ، (رسالة ماجستير)،  طالب المرحلة اإلعدادية

،   التفكير أساسياته وأنواعه ..تعليمه وتنمية مهاراته : ( 2011سناء محمد سليمان )

 عالم الكتب : القاهرة 

تنمية التفكير  يفعالية نموذج دورة التعلم ف:(2003عبد الناصر عبد الكريم سيد )

رسالة )الرياضيات ،  يوالتحصيل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ف يستداللاال

 القاهرة. ، ، كلية التربية ،جامعة حلوان(ماجستير

التعليم  استراتيجيةبناء برنامج تعليمي مستند إلى ( :  2017والده ) خفؤاد عيد ال

لم في المفاهيم الرياضية لطلبة صعوبات التع التبادلي وقياس أثره في تنمية
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 ( 1 ) 44 ،الجامعة األردنية  ، مجلة دراسات في العلوم التربوية،  األردن

241- 257  . 

 : عالم الكتبالقاهرة ، التدريس نماذجه ومهاراته : (2003) كمال عبد الحميد زيتون

،   فاعليات تدريس الرياضيات في عصر المعلوماتية:  (2002) مجدى عزيز إبراهيم

 الكتب.القاهرة :عالم 

 يف يستراتيجية التدريس التبادلإستخدام اأثر  : (2011محمد صالح )نادر رجب 

لدى  يتدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير اإلبداع

، كلية التربية  (رسالة ماجستير)، يتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساس

 ،جامعة الفيوم.

تنمية  يفاعلية التعلم بمساعدة األقران ف :  (2007طية )فاروق عبد العزيز ع يهان

رسالة )بتدائية ، مهارات حل المشكالت ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإل

 جامعة القاهرة. ،، معهد الدراسات التربوية  (ماجستير

ستخدام نظرية ريجلوث التوسعية لتدريس الهندسة افاعلية  :( 2005هويدا محمود سيد )

وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،  يستداللتنمية التفكير اال يف

 جامعة أسيوط.كلية التربية ، ،  (رسالة ماجستير)

فاعلية وحدة مقرحة تكامل بين  :(2010) والء عبد الحميد السيد عبد الحميد

اه نحو تجواال يستداللالرياضيات والتكنولوجيا والمجتمع فى تنمية التفكير اال
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،كلية التربية ،جامعة  (رسالة ماجستير)المادة لدى طالب المرحلة اإلعدادية ، 

 .القاهرة  ،عين شمس 

ستراتيجية عظم إعالية ( :ف 2017ومي ، حسن عوض الجندي ) ياسر عبد الرحيم بي

وحل المشكالت  االستدالليالتفكير  تنمية التحصيل ومهارات في السمكة

الجمعية ، مجلة تربويات الرياضيات،  بتدائيةالمرحلة اإل الرياضية لدى تالميذ

 . 170 -110  ، (6 )  ،20 المصرية لتربويات الرياضيات

تدريس  يف يستخدام التدريس التبادلافاعلية :  (2014يوسف جميل عزيز عبد اهلل )

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،  يالرياضيات على التحصيل والتفكير الرياض

 ، كلية التربية ،جامعة المنيا.(رسالة ماجستير )
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