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التعلم الخماسية في تدريس الرياضيات  دورة أثر استخدام إستراتيجية

 على تنمية التحصيل والتفكير الرياضي  لدى تالميذ الصف السابع باليمن 

 1وأ.د:عالل بن العزمية 1,2عمي محمد شريهد                                
 المغرب - جامعة محمد الخامس السويسي الرباط -كمية عموم التربية -1

 اليمن–جامعة عدن  –كمية التربية  -2                                  
 ممخص: 

ىدؼ البحث إلى معرفة اثر استعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في تدريس 
الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى تالميذ الصؼ السابع األساسي في محافظة 

 عينة البعدي، وتكونت االختبار ذات التجريبي الباحثاف المنيج واتبع يورية اليمنية،الجم –أبيف 

 باستخداـ ا درستتمميذً   (40)وعددىا تجريبية مجموعتيف قسموا إلى تمميذاً   (80)مف  البحث

 وتمت االعتيادية بالطريقة درست ) تمميذاً 40(وعددىا  والضابطة إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية

)  (24تكوف مف تحصيمي األوؿ اختباريف الباحثاف وأعد .الدخيمة المتغيرات في المجموعتيف افئةمك
 والتحميؿ والثبات الصدؽ لكالىما وأجري فقرة (24) تكوف مف الرياضي لمتفكير والثاني ،فقرة

 .لفقراتيما اإلحصائي
تعماؿ إستراتيجية التجريبية التي درست باس المجموعة تالميذ تفوؽ البحث نتائج مف وكاف

عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ وفي ميارات التفكير الرياضي التعميـ،  دورة التعمـ الخماسية
االستقراء، التعبير بالرموز، التفكير المنطقي، البرىاف الرياضي.وكذا في اختبار التفكير الرياضي 

 .ية والضابطة عند ميارة االستنباطككؿ في حيف لـ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف التجريب
 الكممات المفتاحية: إستراتيجية دورة التعمم الخماسية، التحصيل، التفكير الرياضي.
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Abstract: 

The study aimed to know the effect of the use of strategic learning 

cycle quintet in the teaching unit of the decision of mathematics 

achievement and mathematical thinking with students seventh grade in the 

province of Abyan - the Republic of Yemen , and the researcher followed 

the experimental  method with the pretest posttest , and the study sample 

may be formed from ( 80 ) Tksmoa pupils into two groups, experimental 

and number (40) studied using a strategy and five-year cycle of learning and 

control of ( 40) students studied in the usual way and has an equivalent in 

the two groups extraneous variables . The researcher prepared the first two 

tests of achievement to be 24) ) , paragraph , and the second athlete to be 

thinking of (24) and paragraph conducted for both validity and reliability 

and statistical analysis of Vaqrathma.                                    
The results of the research outweigh the students of the experimental 

group that studied the use of strategic learning cycle quintet to the control 

group in the collection and in the skills of mathematical thinking 

generalization, induction, expression symbols, logical thinking, 

mathematical proof . , As well as in testing mathematical thinking as a 

whole , while there was no significant difference statistically between the 

experimental and control groups at the skill of the elicitation.              
Key words: Learning syscle, Mathematical Thinking, Academic 

achievemen 
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 مقدمة: 
يتطمب تعميـ الرياضيات الفّعاؿ وفؽ وجية نظر المجمس القومي لمعممي الرياضيات في 

) 602، 6002ما أورده الشطناوي والعبيدي (بحسب  (NCTM, 2000) ةالواليات المتحدة األمريكي
ـّ توفير التحدي والدعـ الالـز مف أجؿ ا لتعّمـ الجيد فيمًا لما يعرفو الطمبة وما يحتاجوف تعّممو، ومف َث

فضاًل عف أنو يتطمب معرفة وفيـ الرياضيات، وكذلؾ فيـ الطالب كمتعمميف. زيادة عمى معرفة 
وفيـ استراتيجيات التدريس وااللتزاـ الجاد بتنمية التفكير الرياضي لدى الطالب، وألف الطالب 

أف يحدد المعّمموف التعّمـ يتعّمموف الرياضيات مف خالؿ ربط األفكار الجديدة باألفكار القديمة، ينبغي 
السابؽ لطمبتيـ فالمعّمـ الجيد يعرؼ كيؼ يطرح األسئمة، ويخطط لمدرس بيدؼ الكشؼ عف معرفة 
 .طالبو السابقة، عندئٍذ يستطيع أف يصمـ الخبرات والدروس التي تناسب التعّمـ السابؽ والبناء عميو

 فة الجديدة انطالقًا مف المعرفة السابقةوبذلؾ يتعّمـ الطمبة الرياضيات ويفيمونيا ويبنوف المعر 
لما لطريقة التدريس مف تأثيٍر بالغ في رفع مستوى التحصيؿ، وتطوير مظاىر  اً ونظر 

التفكير الرياضي، فإف االىتماـ ينصب في الكشؼ عف طرؽ تزيد التعمـ إلى الحد األعمى، و يرى 
رفة المعمميف البيداغوجية، ) بأنو ما لـ تتغير معet.al,1996 & Fennemaفينما وآخروف (
(رسمي ةكوف ىنالؾ أي تطور في تعمـ الطمبلتطوير تفكير الطمبة، فمف ي ياً ويوجيوا معرف

 ).26، 6002وخميؿ،
ىذا، وقد جرت محاوالت عديدة لبمورة استراتيجيات تنفيذية يتبعيا المعمـ في حجرة الصؼ 

ة لمنظرية البنائية، وتؤكد ىذه االستراتيجيات ليدرس تالميذه المفاىيـ العممية وفؽ المرتكزات األساسي
الدور النشط لمتالميذ في التعمـ، كما تؤكد المشاركة الفكرية الفعمية في النشاط بحيث يحدث تعمـ ذو 

) التي تعد مف Learning Cycleمعنى قائـ عمى الفيـ. ومف أبرز ىذه االستراتيجيات دورة التعمـ (
حيا لوضع عالج مناسب لصعوبات التعمـ وتحسيف مستوى فيـ الطمبة الطرؽ التدريسية التي تـ اقترا

 .)154، 6006(الخوالدة، 
    وعبابنة  زينة أبو أوضح وقد المختمفة، التفكير مجاالت أحد الرياضي التفكير يعد و

 مرتبط خبرة أو موقؼ في معنى عف البحث بيا يتـ عممية ىو الرياضي )، أف التفكير661 ،6006(

 الخبرة أو الموقؼ مكونات أو عناصر تتمثؿ حيث الرياضيات في مجاالت تفكير فيو اضي،ري بسياؽ

 وتمثيؿ نمذجة يمكف حيث التفكير أنواع أوسع يعد وىو رياضية أو مفاىيـ أشكاؿ أو رموز أو أعداد في

مف أىمية مادة  رياضية. وانطالقاً  وتمثيالت نماذج مف خالؿ والمشكالت المواقؼ مف العديد
ياضيات في تنمية ميارات مختمفة مف التفكير فقد أوليت أىمية خاصة فيما يتعمؽ بمناىجيا الر 

وطرؽ تدريسيا، ولذلؾ يرى الباحثاف أف إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية لما ليا مف مزايا في تحسيف 
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، كما ميارات التفكير الرياضي، ىي واحدة مف أفضؿ االستراتيجيات في تنمية التحصيؿ الرياضي 
 ).602،  6002أكدت عمى ذلؾ العديد مف الدراسات ومنيا (الشطناوي والعبيدي، 

 مشكمة البحث: 
عمى الرغـ مف المحاوالت المستمرة لتحسيف تعمـ الرياضيات ، كما ذكر بعض الباحثيف أف 

أبطأ مما ىذه الدراسات النظرية والعممية ال تزاؿ بعيدة عما ىو متوقع، والتقدـ في ىذه الدراسات ىو 
) ويمكف وصؼ تأثير الممارسة الحالية المتمثمة في Zekeriya, 2009, 2كاف يمكف أف يكوف (

                   تعميـ وتعمـ الرياضيات مجازًا مثؿ المد والجزر وتغيير مستوى سطح البحر.
)Galbraith 2006, 278.( 

 التعميـ ورفع مخرجات تحسيف إلى اليادفة و الشاممة التطوير جيود مف وعمى الرغـ 
المخرجات  أف يالحظ خاصة، الرياضيات ولتدريس عامة، لمتدريس المتأمؿ أف إال جودتو، مستوى
 في تتمثؿ عديدة، مشكالت يتخمميا إذ المقبوؿ؛ المستوى إلى تصؿ لـ الرياضيات في التعميمية

عطاء يانات،الب معالجة كيفية في الطمبة وضعؼ الطمبة، لدى الرياضي انخفاض التحصيؿ  وا 
والمدرسة  وحؿ المشكمة.وذلؾ يعود إلى سبب التمقيف الذي يسود المدرسة العربية عموماً  التفسيرات،

فإستراتيجية التدريس المستعممة تركز عمى التواصؿ المفظي الذي يتحكـ فيو المعمـ  اليمنية خصوصاً 
ار دوف النظر إلى كيفية معالجتيا والى كـ المعمومات التي يكتسبيا المتعمـ واسترجاعيا عند االختب

وتنظيميا في البنية المعرفية لممتعمـ. وفي ظؿ التطورات التربوية المعاصرة يسعى القائموف عمى 
العممية التعميمية لمرياضيات إلى البحث عف استراتيجيات حديثة في التدريس تساعد التمميذ عمى 

لنشط ، وتعتبر إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية (كما االنتقاؿ مف التعمـ المفظي التقميدي إلى التعمـ ا
كأحد النماذج التدريسية القائمة (5E's) ) يسمى أحيانا في بعض المرجعيات التربوية نموذج بايبي

عمى نظرية بياجية وليا فوائد تربوية كثير منيا تنمية التحصيؿ الرياضي وىذا ما أكدتو العديد مف 
راتيجية دورة التعمـ بأنواعيا المختمفة (الثالثية والرباعية والخماسية)، الدراسات الذي استخدمت إست

؛ مبطي، William & et.Al, 2012 ؛ SELMA، 6002؛ 6044الجوعاني،  (مثؿ دراسة كؿ مف
 القادر، ؛ عبدKhon, 2012؛ 6002؛ الكبيسي،  6002؛ الشنطاوي والعبيدي، 6002
اسات أخرى عف عدـ وجود اثر إلستراتيجية دورة كما كشفت در  ). Francis, et al,1991؛6002

 cobb,1991 ؛Catalina, 2005 ؛Elaine, 2005  التعمـ عمى التحصيؿ، منيا دراسات:( 
  ).6002، سميماف، 4221أبو القاسـ، ؛ Rutherford, 19؛
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أما بالنسبة لمدراسات التي أظيرت نتائج ايجابية في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي 
 ؛ Khan.k , 2005؛ 6040 ؛ الشيراني،6040 ؛ السوداني،6006دراسة كؿ مف: (سمطاف،فيي 
 ).6004 حسف، ؛4224 ؛ الطويؿ،Ozlem، 6002 ؛6002 العبيدي وابودامس، ؛6046سميـ،

وىكذا يتبيف مف نتائج الدراسات السابقة عف فاعمية دورة التعمـ وأثرىا في التحصيؿ كانت 
رر الحاجة إلى القياـ بمزيد مف األبحاث حوؿ جدوى استعماليا في متعارضة، إلى حد ما مما يب

حيث لـ تجر دراسة ىذا الموضوع بيذه  العممية التدريسية في الرياضيات، وخاصة في اليمف،
 حسب حدود عمـ الباحثاف. –المتغيرات 

 وعمى ىذا األساس يمكف تحديد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي:
إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في تدريس وحدة مف مقرر الرياضيات ما أثر استخداـ 

 عمى تنمية التحصيؿ لدى تالميذ الصؼ السابع األساسي في اليمف وتفكيرىـ الرياضي ؟
 ويشتؽ منو السؤاليف الفرعييف اآلتييف:

ما أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية في تدريس الرياضيات عمى تنمية تحصيؿ تالميذ  -4
 الصؼ السابع في اليمف؟ 

ما أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير  -6
 الرياضي لدى تالميذ الصؼ السابع في اليمف؟

 أهمية البحث:
 تكمف األىمية النظرية والتطبيقية لمبحث في انو نتائجو قد تساىـ في اآلتي:

 طور المتنامي في أساليب التدريس إذ يتقصى فاعمية يكتسب ىذا البحث أىميتو مف أىمية الت
إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية التي تستند إلى النظرية البنائية والتي أصبحت محور اىتماـ 
البحث التربوي المنشور في الدوريات العممية المتخصصة لما ليا مف أىمية تأكيد التفاعؿ 

 بيف المعمـ والمتعمـ.

 ى فعالية ىذه اإلستراتيجية في تدريس مادة الرياضيات، وأف تفتح تسميط الضوء عمى مد
 مجااًل لدراسات أخرى تيدؼ المساعدة في تحسيف العممية التعميمية التعممية.

  يعالج موضوعًا حيويًا يستأثر باىتماـ القائميف عمى العممية التعميمية والتربوية في وزارة
التدريس وعالقتيا بالتحصيؿ وخاصة طرؽ تدريس التربية والتعميـ باليمف، وىو موضوع طرؽ 

 الرياضيات لمرحمة التعميـ األساسي.

  قد تسيـ نتائجو في تقديـ إستراتيجية يعتمدىا مخططو المناىج في اليمف عند تطوير مناىج
 الرياضيات.
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 هدف البحث:
دريس الحالي إلى تحديد اثر استعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في ت البحثيدؼ ي

مادة الرياضيات عمى التحصيؿ وتنمية التفكير الرياضي لدى تالميذ الصؼ السابع األساسي في 
 .اليمف

 فرضيات البحث:
توجد فروؽ بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة الذيف درسوا باستعماؿ إستراتيجية دورة  -1

بالطريقة التعمـ الخماسية عف متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا 
 التقميدية في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.

يوجد فروؽ بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ إستراتيجية  -2
دورة التعمـ الخماسية عف متوسط درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة الذيف درسوا 

ة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي بالطريقة التقميدي
 -التفكير المنطقي -التعبير بالرموز –االستنباط  –االستقراء  –ككؿ وعند ميارات (التعميـ

 البرىاف الرياضي) كؿ عمى حدة.

 محددات البحث:
 اقتصر سير البحث عمى المحددات التالية:

ة "أنواع الزوايا وتطابؽ المثمثات "مف كتاب الرياضيات وحد المحددات المنهجية: -
 المقرر لتالميذ الصؼ السابع األساسي.

التعميـ، االستقراء، االستنباط،  التفكير لرياضي ويقتصر عمى المهارات التالية: -
 التعبير بالرموز، التفكير المنطقي، البرىاف الرياضي.

تيف مف الصؼ السابع األساسي مف عينة مكونو مف تالميذ شعب المحددات البشرية: -
 الجميورية اليمنية. -مدرستيف مف مدارس التعميـ األساسي بمحافظة أبيف

  6041/ 6042الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  المحددات الزمنية:

 مصطمحات البحث:
 :Strategy Learning syscle 5Eإستراتيجية دورة التعمـ الخماسية 

إستراتيجية لمتعميـ والتعمـ تقـو عمى مبادئ النظرية البنائية  بأنيا: وفعرفيا بايبي وآخر 
مرحمة االنشغاؿ، ومرحمة االستكشاؼ، ومرحمة الشرح  :لمنمو العقمي، وتتكوف مف المراحؿ ألتالية

 ).Joseph , 2001,1؛ 2004،220 والتفسير، ومرحمة التوسع، ومرحمة التقويـ. (بايبي وآخروف، 
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بإستراتيجية دورة التعمـ الخماسية بأنيا" إستراتيجية تدريسية  يقصدالتعريؼ االجرائي : 
لتنظيـ محتوى وحدة أنواع الزوايا، وتكوف محورىا التمميذ، يتـ فييا مساعدتو عمى بناء معرفتو بنفسو 
انطالقا مف خبراتو السابقة بيدؼ تنمية العديد مف الميارات الرياضية، وتتكوف مف خمس مراحؿ 

 التقويـ). –التوسع  -التفسير –االستكشاؼ  –ىي: (االنشغاؿ 

 :Mathematical Thinkingالتفكير الرياضي 
التفكير الرياضي بأنو: "التفكير المصاحب لمفرد في مواجية  )2، 4226(عرؼ غريب 

المشكالت والمسائؿ الرياضية في محاولة لحميا والذي تحدده عدة اعتبارات تتعمؽ بالعمميات العقمية، 
المنطقية التي تتكوف منيا عممية حؿ مسائؿ مختمفة األنواع والعمميات الرياضية التي والعمميات 

 يجب أف تستخدـ إلجابة سؤاؿ المشكمة أو المسألة الرياضية".
ويعرؼ التفكير الرياضي إجرائيا بأنو: "نشاط عقمي خاص في الرياضيات يقـو بو التمميذ 

ضي عند مواجية المشكالت الرياضية والتعامؿ مع اليدؼ منو استخداـ بعض مظاىر التفكير الريا
التماريف الرياضية المختمفة والذي يتمثؿ في المظاىر التالية: (التعميـ، االستقراء، االستنباط، التعبير 
بالرموز، التفكير المنطقي، البرىاف الرياضي). وتقاس بعالمة التمميذ عمى اختبار التفكير الرياضي 

 المعد ليذا الغرض".
 :Academic achievementتحصيل الدراسي ال

يعرؼ التحصيؿ في معجـ المصطمحات التربوية في المناىج وطرائؽ التدريس (المقاني 
) بأنو "مدى استيعاب التالميذ لما اكتسبوه مف خبرات معينة مف خالؿ مقررات 4222،52والجمؿ،

ات التحصيمية المعدة ليذا دراسية، ويقاس بالدرجات التي يتحصؿ عمييا التالميذ في االختبار 
  .الغرض

ويعرؼ الباحثاف التحصيؿ إجرائيا بأنو: مقدار ما اكتسبو التمميذ مف أصناؼ المعرفة 
الرياضية المتضمنة في وحدة  أنواع الزوايا بعد مروره بخبرة تعميمية تعممية مقدرة بالدرجات التي 

لغرض في كال المجموعتيف التجريبية يتحصؿ عمييا التمميذ في االختبار التحصيمي المعد ليذا ا
 والضابطة.
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 الخمفية النظرية ودراسات سابقة:
 إستراتيجية دورة التعمم الخماسية -4

 الخمفية النظرية إلستراتيجية دورة التعمم الخماسية

سيتـ تقديـ الخمفية النظرية إلستراتيجية دورة التعمـ في محوريف، يتضمف المحور األوؿ 
اريخي ألىـ النماذج التعميمية المعاصرة التي أثرت في تطور إستراتيجية دورة التعمـ االستعراض الت

 الخماسية، بينما يتضمف المحور الثاني الخمفية السيكولوجية.
 أصول ومراحل تطور إستراتيجية دورة التعمم الخماسية

ثرت في نستعرض ىنا لمحة تاريخية موجزة ألىـ النماذج التعميمية والسيما تمؾ التي أ
)  نموذجَا Herbart, 1900قدـ ىربرت ( 4200، ففي العاـ E5تطور إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية 

 et.al، 6002 ,6تعميميَا، يتكوف مف أربع مراحؿ، وىي: اإلعداد، والعرض، والتعميـ، والتطبيؽ (
&Bybee.(  4220وأوائؿ  4250وفي أواخر ) صمـ كاربمسKarplus ومايروف اتكف ()Mayron 

atken  ًعممياً  ) في جامعة الينوي في الواليات المتحدة األمريكية نموذج تعميمي وىو يعد تطبيقا 
)، Bybee & et. al،31 ,2006لنظرية بياجيو في النمو العقمي وتكوف في حينة مف ثالث مراحؿ، (

، ومرحمة تطبيؽ المفيـو  ، (Adams, 2006, 3)ىي: مرحمة االستكشاؼ، ومرحمة استخالص المفيـو
) Improvement study scenic curriculum) (Scisوادخؿ كجزء مف مشروع تطوير مناىج العمـو (

 & Atkenالذي قامت بو جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية. واصؿ اتكف وزميمو كاربمس (

Karplus استخدما الشروط ـ 4226) في صقؿ وتطوير إستراتيجية دورة التعمـ الثالثية وبحموؿ
األصمية لييربرت وتكونت دورة التعمـ في حينيا مف ثالث مراحؿ ىي: االستكشاؼ التمييدي، 

) وقامت برامج ومشاريع عمى دورة Scis) (Ncta, 2010, 4واالختراع، واالستكشاؼ وسميت بنموذج (
) حيث 4266كاسا ()، ومنيا المشروع التي قامت بو جامعة نبراScisالتعمـ المعرفية باسـ نموذج (
قاـ فريؽ تطوير مناىج العمـو  4220مناىج مختمفة. وفي منتصؼ عاـ  صيغت وحدات دراسية في

) المدير التنفيذي لممشروع بدراسة مف اجؿ الوصوؿ إلى bybee Roger( ) برئاسةBscsالبيولوجية (
بتدائية ومف بيف إستراتيجية أو (نموذج ) مف شأنيا تطوير منيج العمـو الصحية في المدارس اال

، وذلؾ بإضافة  5E) المعروؼ باسـBscsاالبتكارات التي نتجت عف ىذه الدراسة ىو تعميـ نموذج (
مرحمتيف جديدتيف إلى دورة التعمـ الثالثية وىي مرحمة االنشغاؿ، ومرحمة التقويـ. وأصبحت 

والتفسير، والتوسيع،  إستراتيجية دورة التعمـ تتكوف مف خمس مراحؿ، ىي: االنشغاؿ، واالستكشاؼ،
نموذجَا تعميميَا سمة أساسية  E5، كانت 4220)، ومنذ أواخر Bybee &et.al، 32 ,2006والتقويـ. (
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البرامج في المرحمة األساسية ومنيا: برنامج عمـ يعيش مدى  ) وخصوصاً Bscsفي معظـ برامج (
 ) . Bybee,2006,11)، (Science for life and living) (2-46الحياة لمصفوؼ (

 الخمفية السيكولوجية إلستراتيجية دورة التعمم الخماسية
بنى بياجيو نظريتو في التعمـ عمى أساس النمو العقمي لألطفاؿ، وبالتالي عمى نمو 
المفاىيـ الذي يتوقؼ عمى النضج والخبرة والمواقؼ التعميمية التي يقدميا المعمـ ويمكف أف تسرع نمو 

نو مف أنشطة جديدة تؤدي إلى استثارة المتعمـ معرفيا بدرجة تؤثر عمى المفاىيـ مف خالؿ ما تتضم
، بواسطة ما يقدمو Accommodationاتزانو االنفعالي مف خالؿ عممية ذىنية تسمى بالتمثيؿ 

المعمـ مف معمومات أو يتوصؿ إلييا المتعمـ بنفسو تعينو عمى استعادة االتزاف المعرفي 
Equilibrium نية أخرى تسمى الموائمة عف طريؽ عممية ذىAccommodation  وتعد عمميتي

، وتكتمؿ دائرة التعمـ self organizationالتمثيؿ والموائمة ركيزتيف أساسيتيف لعممية التنظيـ الذاتي 
دخاليا ضمف بنيتو المعرفية الخاصة وتطبيقيا أثنا األنشطة اإلضافية  بتنظيـ المعمومات المكتسبة وا 

شؼ والتي يواجو فييا المتعمـ خبرات جديدة تستدعي قيامة بعممية التمثيؿ مرة المماثمة ألنشطة الك
 ).12 -15، 6001؛ حناوي، 6002،426أخرى وىكذا تبدأ حمقة جديدة مف دائرة التعمـ (سعد، 

 مراحل إستراتيجية دورة التعمم الخماسية:

ه المراحؿ منفصمة، ويتناوؿ الباحثاف ىذ وال خطية تتكوف مف خمس مراحؿ وىي ليست
 بشيء مف االختصار، وىي:

: يتعرؼ فييا التالميذ عمى المياـ التعميمية Engagement phaseمرحمة االنشغاؿ -4
التي يقوموف بدراستيا وذلؾ مف خالؿ تقديـ سؤاؿ، أو عرض مشكمة معينة عمييـ كي يحاولوف ربط 

ىيـ وأثارتيـ نحو المياـ التعميمية الخبرات التعميمية الحالية بالخبرات السابقة، ومف ثمة جذب انتبا
 ) Bybee , et.al,2006,11التي سيكمفوف بيا. (

 مع الطالب يتفاعؿ المرحمة ىذه : فيExploration Phaseمرحمة االستكشاؼ  -6

القياـ  خالؿ ومف عنيا، اإلجابة عمييـ قد يصعب النياية مفتوحة تساؤالت تثير التي الخبرات المباشرة
 يقوموف بو، وتتركز ىذه المرحمة حوؿ المتعمـ ويقتصر دور المعمـ عمى التوجيو. يةالجماع باألنشطة

: يقـو فييا المعمـ بتييئة الصؼ بطريقة Explain phaseمرحمة الشرح أو التفسير  -2
تمكف المتعمـ مف بناء المفاىيـ بطريقة تعاونية، ويطمب منيـ تزويده بالمعمومات التي توصموا إلييا، 

شتيا ومعالجتيا وتنظيميا، ثـ يقـو بتقديميا بالصورة العممية المناسبة إذا لـ يتوصؿ ويتـ مناق
 )22، 6001المتعمموف إلييا. (حناوي، 
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: يكوف فييا التمركز حوؿ المتعمـ ومساعدتو عمى Extend phaseمرحمة التوسيع  -1
في مواقؼ أخرى جديدة، أي  التنظيـ العقمي لمخبرات الحالية مع الخبرات السابقة واالستفادة مف ذلؾ

 )224، 6001(بايبي وآخروف،قؼ الجديدة التي يتعرض ليا.تطبيؽ ما تعممو في إيجاد الحموؿ لمموا

: وتيدؼ إلى التغمب عمى الصعوبات التي تقابؿ Evaluation phaseمرحمة التقويـ  -5
ال يقتصر عمى نياية الوحدة التمميذ في أي مرحمة مف مراحؿ التعميـ السابقة ويكوف التقويـ مستمرا. و 

 ). (Bybee , et.al,2006,12 بؿ يجري في كؿ مرحمة مف مراحؿ دائرة التعمـ.

 دورة التعمم:  استراتيجيةمميزات 
 تمتاز إستراتيجية دورة التعمـ عف نظيرتيا التقميدية في اآلتي: 
 يرىـ ويجذب توضح لمتالميذ المياـ التي سيقوموف بيا في مرحمة االنشغاؿ مما يثير تفك

 انتباىيـ ويدفعيـ لتحقيؽ ىذه المياـ.

  في مرحمة االستكشاؼ يتـ استخداـ الحواس المباشرة مما يحوؿ المفاىيـ مف مفاىيـ مجردة
إلى مفاىيـ محسوسة وينمي استيعابيـ ليذه المفاىيـ بطريقة تعاونية مف خالؿ تبادؿ 

ح الفرصة لمواجية أنظمة مفاىيمية األفكار المختمفة والتي ينتج عنيا صراع معرفي مما يتي
 ).426، 6002بديمة (سعد، 

  تساعد التالميذ عمى التنظيـ العقمي لمخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة لالستفادة منيا في
 مواقؼ جديدة أثناء مرحمة التوسيع.

 تفيد عممية النقاش بيف التالميذ في تطوير أساليب تفكيرىـ مف خالؿ التعمؽ في األفكار 
 واآلراء المتعددة مما ينمي تفكيرىـ الرياضي عمى المستويات المختمفة.

 التفكير الرياضي -2

 مفهوم التفكير الرياضي:
كؿ  التفكير الرياضي ىو مصطمح واسع يحتوي عمى العديد مف وجيات النظر والمعاني،

فقد عرفو باحث يتعامؿ مع تعميـ الرياضيات لديو وجية نظر الخاصة بو حوؿ ىذا الموضوع .
دوبانسكي وآخروف بأنو "ذلؾ النوع مف االستنتاج لألفكار الرياضية التي ال يمكف إدراكيا مف خالؿ 

 (Dubinsky & Others, 2005, 17)حواسنا الخمس" 
وىناؾ مف يرى بأنو عبارة عف"المسارات التي يتبعيا التمميذ أثناء حؿ المشكالت الرياضية 

لحؿ مسائؿ بأنماط مختمفة، ومف استراتيجياتو: الحدس والعمؿ  ويتطمب استراتيجيات محددة توظؼ
بشكؿ نظامي، وتقديـ المتغيرات والتعميـ، والبحث عف أمثمة محددة لمتوضيح، والعمؿ بطريقة 
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                          عكسية، وتمثيؿ المعمومات مف خالؿ األشكاؿ والجداوؿ، وفحص واختيار األشكاؿ".
 )Guy,2012,60 .( 

كما فضؿ معظـ الباحثيف والرياضييف والمربييف تعريؼ التفكير الرياضي بأنو "عممية عقمية، 
ات مثؿ: المنطؽ، التمخيص، ويحتوي عمى األقؿ احد األنشطة العقمية  ذات الصمة بالرياضي

 Harell.et.al.200( استنتاج، وتحميؿ وتركيب، والربط والتعميـ...)الحدس،تمثيالت مختمفة،تصور،

 )Zekeriya,2009,13؛21,
 في تصب بؿ الرياضي التفكير معنى عف مدلوليا في تختمؼ ال التعاريؼ ىذه أف ويبدو

معرفي في  عقمي نشاط أنو عمى الرياضي  التفكير تعريؼ يمكننا ذلؾ أساس وعمى مصب واحد
 األخيرة وىذه. ومشكالت رياضية مواقؼ مف الفرد يواجو عما تعبر الرمز والعدد التي الرياضيات أدواتو

تمقاىا  التي المعمومات وتحميؿ معالجة عمى الفرد قدرة تعكس وبالتالي حدوثو، في بدورىا السبب تعتبر
 ليذه معنى وداللة يعطي أف ومحاوال السابقة المعرفية بحصيمتو ذلؾ في مستعينا حواسو طريؽ عف

 تواجيو. التي ويحؿ المشكالت فيو يعيش الذي المحيط مع والتالـؤ التكيؼ يحقؽ أف أجؿ مف المواقؼ
 تحسين التفكير الرياضي:

مف المتفؽ عميو أف المزيد مف التركيز ينبغي أف يعطى لمتفكير الرياضي في تعميـ 
في  الرياضيات، ألف التفكير الرياضي لو قيمة وقوة ليس فقط مف حيث البينية الرياضية، ولكف أيضاً 

، التركيز عمى التفكير . وبشكؿ أكثر تحديداً (Goldenberg, 2003)مجاالت أخرى خارج الرياضيات 
الرياضي في المدارس يوفر التعمـ أفضؿ لممحتويات الرياضية، وكذلؾ الثقة بطرؽ منيجية وقدرات 

 .)Zekeriya، 6002، 42(متعددة في التفكير والمنطؽ 
ز ونتفػؽ كػذلؾ عمػى أنػو مػػف الصػعب إيجػاد تعريػؼ عممػػي لمتفكيػر الرياضػي ونفضػؿ التركيػػ

عمى التعاوف مع المعمميف في تحسيف مياراتيـ وأساليب تعميميـ، ألنيا تخمؽ معايير لتحسيف التفكيػر 
لتبػػػػادؿ األفكػػػػار مػػػػع  الرياضػػػػي، مثػػػػؿ أف يكػػػػوف المعمػػػػـ أكثػػػػر نشػػػػاطا فػػػػي الصػػػػؼ، وأكثػػػػر اسػػػػتعداداً 

لخاصػة، وربػط مثػؿ "اختيػار التقنيػات المناسػبة، وعمػؿ التحقيقػات ا قائمػة باألنشػطة  المتعمميف، وبنػاء
يجػػاد أوجػػو التشػػابو أو االختالفػػات، والعمػػؿ  عطػػاء األسػػباب، وا  المعرفػػة الحاليػػة مػػع معرفػػة مسػػبقة، وا 
عمى المياـ الموسعة مع مرور الوقت، تعميـ ىياكؿ مف الرسـو التوضيحية أو األمثمة، طرح األسػئمة 

            ).(Watson &   Geest, 2005, 223الخاصة" 
ترابطات بيف األفكار الرياضية لموصوؿ إلى فكرة جديدة يعد مكونًا ضروريًا ونرى أف عمؿ ال

ومف االستراتيجيات التي ،لتعميـ الرياضيات الفعاؿ، ويجب عمى المعمـ أف يحاوؿ فيـ أفكار تالميذه
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حيث تيدؼ تمؾ المسائؿ إلى تطوير ض استخداـ مسائؿ مفتوحة النياية،يمكف أف تؤدي ىذا الغر 
 .   (NCTM, 2000, 55-56)اعتمادا عمى األفكار الخاصة لدى الطمبة حموؿ متنوعة 

أورد األدب التربوي العديد مف ميارات التفكير الرياضي، ومنيا ما ذكره أبو زينة وعباينة 
أف التفكير الرياضي يتحدد بعدة مظاىر منيا: التعميـ، االستقراء، االستنباط،  )661-662، 6006(

كير المنطقي، البرىاف الرياضي. وىذه المظاىر ىي مظاىر التفكير الرياضي التعبير بالرموز، التف
 في ىذا البحث.

 الخمفية النظرية لتنمية التفكير الرياضي:
اليدؼ الرئيس ليذه الخمفية ىو بناء إطار نظري لمتنمية المعرفية والتفكير الرياضي كإطار 

مف خالؿ مجموعة مف النظريات  التي شامؿ ومتعدد المسارات، حدود ىذا الموضوع ىو التفكير 
كاف ليا التأثير المباشر في تعميـ وتعمـ الرياضيات، ويعد جاف بياجيو رائد المقاربة المعرفية مف 

) وىي تصؼ عممية Piaget Development stagesخالؿ نظريتو (النظرية التطورية لبياجيو) (
ليست ثابتة عند جميع البشر، وتميؿ إلى  التعمـ وتكويف المعرفة وتتكوف مف عدد مف المراحؿ وىي

التداخؿ فيما بينيا، لذلؾ نجد مدى واسعَا مف المستويات في مرحمة التعميـ األساسي، كما أف ىذه 
 المراحؿ ال تتـ بشكؿ متجانس لمختمؼ فروع العمـ كالجبر واليندسة مثال. 

د :تجريبية مع التركيز ) نظرية ثالثية التجري Piagetian، 4225لقد كانت نظرية بياجيو (
عمى كيؼ يبني الطفؿ معنى لخصائص األشياء، وشبو تجريبية مع التركيز عمى بناء معنى 

عمى فكرة كيؼ' اإلجراءات والعمميات عمى  لخصائص اإلجراءات عمى األشياء، والتجريد العاكسة
ختمؼ إلى حد ما ). وفي اتجاه م(Tall,2004,284الكائنات تصبح (سكيما) الفيـ أو االستيعاب " 

)عمى ثالث طرؽ مختمفة يترجـ بيا الفرد خبرتو مف العالـ Bruner, 1966ركزت نظرية برونر(
 Iconic)، والتمثيؿ االيقوني (Enactive Represntationالحركي ( –وىي: التمثيؿ الحسي 

Repersentation) الرمز أو التمثيؿ الرمزي ،(Symbolic Ropresentation ويمكف ، (
رىا باستخداـ المغة كأداة تفكيرية مع اثنيف مف أنظمة رمزية ذات أىمية خاصة في الرياضيات تطوي

 ).(Tall,2004,285 ىما:العدد والمنطؽ
) أف التفكير الرياضي لو ثالثة جوانب متميزة: البديييات Fischbeinيرى فيشبف (و 

يات التي تعطينا القوة في األساسية التي رأى أنو يجري استخداميا عمى نطاؽ واسع، والخوارزم
الحساب والبراعة في معالجة الرموز، وعمى الجانب األساسي مف البديييات التعاريؼ الرسمية 

 ).Fischbein، 1987والبرىاف.(
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النظرية العامة لتعميـ اإلنساف تري وجود مستقبالت الفرد لتمقي المعمومات مف البيئة 
الذي يشار إليو عمى أنو "دلتا واحد" ينعكس مستوى نظاـ والمستجيبات لمعمؿ عمى بيئة تشكؿ النظاـ 

ويدمج نظاـ ىذا  أعمى مف المستقبالت العقمية والمستجيبات (دلتا اثنيف) عمى عمميات الدلتا واحد.
المستوى ثالثة أنواع متميزة مف النشاط: التصور (المدخالت)، والعمؿ (اإلنتاج) والتفكير، الذي 

 ).(Skemp, 1979 عمى مف اإلدراؾ والعمؿ ينطوي نفسو عمى مستويات أ
وينصب التركيز في ىذه التفسيرات السابقة في اتجاه النمو المعرفي وىي مختمفة جدا، 
ولكف يوجد بينيا روابط داخمية وغير مباشرة. كيؼ يتـ بناء األفكار الرياضية، ثـ ىناؾ الطرؽ 

)، والتمثيالت Real worldـ الحقيقي (المختمفة التي تطور ىذا البناء، لمتصور والعمؿ مف العال
الحسية وااليقونية، البديييات األساسية التي تبدو أنيا تكوف مشتركة، عف طريؽ التطور النامي لمغة 
لدعـ المزيد مف المفاىيـ المجردة بما في ذلؾ الرمز والعدد، والتعقيد المتزايد لموصؼ والتعريفات، 

 األساسية لبناء النظريات.واالستنتاجات المنطقية مف البديييات 
إلى بناء نظرية "التفكير الرياضي مف ) Tallإلى ما سبؽ ربما ىذا ما دفع  توؿ ( تناداً واس

خالؿ ثالثة مف عوالـ الرياضيات" الذي قدميا إلى المؤتمر الدولي الثامف والعشروف لمجموعة عمـ 
ناًء عمى المدى الطويؿ مف المعرفة )، ب6001نفس تعميـ وتعمـ الرياضيات المنعقد في النرويج عاـ (

الرياضية يستخدـ قوة الدماغ البيولوجية، مع المدخالت مف خالؿ التصور، والمخرجات مف خالؿ 
العمؿ واإلنتاج، وعمى الطاقة الداخمية لمتفكير في إعادة تجميع األفكار في اليياكؿ العقمية، افترض 

ي ينمو مف خالؿ  ثالثة عوالـ عقمية مرتبطة لتفكير الرياض( ان ا Tall،  2004،  2008توؿ (،
 بالرياضيات ولكؿ فرد طريقتو الخاصة بو التطور والنمو، وىي: 

العمـ الفكري الذي ينمو مف تصوراتنا لمعالـ وليس فقط في العالـ المادي،  األوؿ: العالـ 
غة عمى نحو وبواسطة التأمؿ وعف طريؽ استخداـ الم ولكف مف معنى العالـ العقمي في داخمنا.

متطور، يمكننا التركيز عمى جوانب تجربتنا الحسية التي تمكننا مف تصور المفاىيـ التي لـ تعد 
أف مصطمح ىذا العالـ  يسمى العالـ  موجودة في العالـ الخارجي، مثؿ "خط" يمثؿ "مستقيـ تماما".

  Tall)  ، 6001، 62-625(  "المفاىيمي".
التي نستخدميا لمحساب كما تستخدـ ببراعة في الجبر، العالـ الثاني: ىو عالـ الرموز 

،...)، والعدد، ثـ تحؿ -تبدأ ىذه التطبيقات باإلشارة مثؿ (+،  وحساب التفاضؿ والتكامؿ... وىكذا.
؛   6002،  6-60الرموز محؿ المفاىيـ التي تسمح لنا مف القياـ بالعمميات الرياضية بجيد أقؿ ( 

622-626   ،6001 ،Tall(. 
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لعالـ الثالث: العالـ البدييي الرسمي (عمى أساس التعاريؼ الرسمية والبرىاف) الذي يستند ا 
عمػى الخصػػائص، بحيػث يمكػػف التعبيػػر عنيػا مػػف خػالؿ اسػػتخداـ التعػػاريؼ الرسػمية والبػػديييات وبيػػا 
يمكػػػػػػف تحديػػػػػػد اليياكػػػػػػؿ الرياضػػػػػػية مثػػػػػػؿ ("المجموعػػػػػػة"، "الحقؿ"،"المتجػػػػػػة" ، "الفضػػػػػػاء التبولػػػػػػوجي"، 

وأخيرًا مف خصائص النظاـ البدييي والتعريفات األساسية لممفاىيـ وعف طريؽ البرىاف يمكػف  ذا).وىك
 اسػػتنتاج مفػػاىيـ جديػػدة وتعريفيػػا وباسػػتخداـ المنطػػؽ والبرىػػاف يمكػػف بنػػاء نظريػػة متماسػػكة منطقيػػا 

Tall,2004,283-289)(؛) (  Tall  ,  2008 ,8-20  . 
 دراسات سابقة:

 ات تناولت دورة التعمم الخماسية والتحصيل الدراسيالمحور األول: دراس
أشارت العديد مف الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطيو بيف استعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ 

) معرفة تأثير 6044الخماسية بالتدريس والتحصيؿ الدراسي. فقد استيدفت دراسة الجوعاني (
التحصيؿ الدراسي ومستوى الطموح لدى طالب الصؼ في (7E'S) إستراتيجية دورة التعمـ السباعية 

الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
) في التحصيؿ ومستوى الطموح. 7E'Sطالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا المحتوى باستخداـ (

دفت إلى التعرؼ عمى أثر التدريس وفؽ نموذجيف ) فقد ى6002أما دراسة الشطناوي والعبيدي (
المعروؼ باسـ  Bybeeوالنموذج الذي طوره بايبي  (Cst.-model)لمتعمـ البنائي ىما استراتيجي 

(5E'S) في تحصيؿ طالب الصؼ التاسع األساسي في الرياضيات مقارنة بالطريقة التقميدية، وقد ،
تيف عمى نظرائيـ في المجموعتيف الضابطتيف ويعزى كشفت النتائج إلى تفوؽ المجموعتيف التجريبي

، كما توصمت بأنو ال يوجد فرؽ بيف (5E'S)و (cst- model)ذلؾ إلى التدريس باستخداـ 
) دراستيا والتي استيدفت 6002الطريقتيف وىذا يعني عدـ اختالؼ النموذجيف. كما أجرت مبطي (

ثية في تحصيؿ الرياضيات وتنمية ميارات التفكير التعرؼ عمى مدى فاعمية استخداـ دورة التعمـ الثال
الناقد لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة، وقد أظيرت نتائج الدراسة فروؽ بيف 
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في كؿ مف التحصيؿ والتفكير الناقد لصالح 

) إلى تعرؼ فاعمية دورة التعمـ الخماسية في Selma،2009المجموعة التجريبية. وىدفت دراسة (
تنمية التحصيؿ الرياضي لطالب الصؼ السادس واالتجاه نحو دراسة الرياضيات في منطقة 

 األناضوؿ التركية  وقد توصمت الدراسة إلى فعالية دورة التعمـ في التحصيؿ الدراسي واالتجاه. 
فعالية دورة التعمـ الخماسية في  عمى تعرؼال) فقد استيدفت Khon، 2012أما دراسة (

التحصيؿ الدراسي والتفكير ما وراء المعرفي عند حؿ المشكالت الرياضية في تايالند وأظيرت 
النتائج فعالية دورة التعمـ في تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عف نظرائيـ في المجموعة الضابطة 
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) إلى Francis et.al، 4224ت دراسة (في كؿ مف التحصيؿ والتفكير ما وراء المعرفي. وىدف
معرفة اثر دورة التعمـ في تدريس العمـو والرياضيات عمى التحصيؿ لدى طالب جامعة استراليا، 
وكاف مف أىـ نتائجيا أف دورة التعمـ قد أحدثت نوع مف التكامؿ بيف العمـو والرياضيات لدى الطالب 

حصيؿ الدراسي لدى عينة الدراسة مقارنة بالطريقة في ثالثة مقررات، وكذلؾ فعاليتيا في تنمية الت
 التقميدية.

 دائرة أنموذج أثر استخداـ عمى التعرؼ إلى فقد ىدفت ) 6002( أما دراسة الكبيسي 
 دافعيتيـ وزيادة المتوسط الثاني الصؼ الرياضيات لطالب في المفاىيـ اكتساب في المعدلة التعمـ

لدورة التعمـ  في اكتساب المفاىيـ في الرياضيات وزيادة الدافعية نحو دراستيا، وأظيرت النتائج تأثير 
 الرياضيات في المرحمة المتوسطة. تدريس في عممياً  توظيفيما أىمية إلى يدعو نحو دراستيا، ما

) فقد استيدفت فعالية استخداـ دورة التعمـ البنائي في تدريس 6002أما دراسة عبد القادر (
التفكير الناقد لدى طالب الصؼ األوؿ ثانوي، وكاف مف أىـ النتائج الرياضيات عمى التحصيؿ و 

التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي طالب المجموعتيف 
التجريبية والضابطة في كؿ مف اختبار التحصيؿ والتفكير الناقد ولصالح طالب المجموعة 

موجبة بيف زيادة التحصيؿ وارتفاع مستوى قدرة  ارتباطيوة التجريبية، كما أوضحت إلى وجود عالق
 الطالب عمى التفكير الناقد.

 يالخماسية وتنمية التفكير الرياض المحور الثاني: دراسات تناولت دورة التعمم
أظيرت الدراسات والبحوث وجود عالقة بيف إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية وتنمية 

إلى التعرؼ عمى فاعمية نموذج دورة التعمـ في  )6040(دراسة الشيراني  التفكير الرياضي، فقد ىدفت
تنمية التفكير الرياضي والتحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثاني ثانوي بالمرحمة المتوسطة وأظيرت 
نتائج الدراسة إلى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية في التفكير الرياضي والتحصيؿ. أما دراسة 

ىدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ دورة التعمـ الثالثية كأحد نماذج التعمـ البنائي  فقد )6006(سمطاف 
عمى التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طالب الصؼ األوؿ ثانوي مقارنة بالطريقة التقميدية وتوصمت 
الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 

تحصيؿ والتفكير الرياضي ككؿ ولصالح المجموعة التجريبية، بينما كانت الفروؽ غير اختباري ال
تحديد أثر استخداـ  )6046(دالة إحصائيًا بالنسبة لمظير االستنباط.واستيدفت دراسة سميـ 

إستراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات 
مف األساسي في محافظة غزة، وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الصؼ الثا

متوسطي طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي الختبار ميارات التفكير 
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فقد ىدفت  )6002(الرياضي يعزى إلى إستراتيجية الخطوات السبع. أما دراسة العبيدي وابو دامس 
ة تدريس اليندسة باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ الرباعية في تحصيؿ طالب إلى تقصي فعالي

الصؼ السابع ومستويات تفكيرىـ اليندسي، وأظيرت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 
) في التحصيؿ الكمي ومستويات التفكير اليندسي ولصالح المجموعة التجريبية. واستيدفت 0.5(

إلى تعرؼ فعالية إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في التفكير اليندسي  )6040(دراسة السوداني 
والتحصيؿ لطالبات المرحمة المتوسطة في مادة الرياضيات، وأشارت الدراسة إلى تفوؽ طالبات 
المجموعة التجريبية في اختبار التفكير اليندسي ككؿ وفي االختبار التحصيمي. وىدفت دراسة 

)6002 ،Ozlem( لى معرفة أثر دورة التعمـ السباعية في تحسيف ميارات التفكير الرياضي لدى إ
أفضؿ بكثير مف  طالب الصؼ الخامس وأظيرت النتائج أف المجموعة التجريبية حققت تحسناً 

المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي، ومف ناحية أخرى ال يوجد اثر لمتغير 
إلى معرفة اثر دورة التعمـ عمى تنمية التفكير الرياضي  )4224(الطويؿ  الجنس. واستيدفت دراسة

واالتجاه والتحصيؿ لدى عينة مف طالب الصؼ األوؿ ثانوي، وأظيرت نتائج الدراسة إلى تفوؽ 
المجموعة التجريبية في اختباري التحصيؿ والتفكير الرياضي واالتجاه نحو مادة 

) تحديد أثر استخداـ إستراتيجية دورة التعمـ في تنمية (Khan,2005الرياضيات.واستيدفت دراسة 
بعض ميارات التفكير الرياضي لدى طالب مدرسة خاصة في كراتشي في باكستاف، وتوصمت 
الدراسة إلى أف دورة التعمـ كاف ليا اثر كبير في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي. أما دراسة 

استخداـ نموذج دورة التعمـ في تدريس المفاىيـ الرياضية  فقد استيدفت تحديد فعالية )6004(حسف 
عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ وتنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي وقد 
أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي واستبقاء المادة واالحتفاظ بيا وفي 

 بعدي.اختبار التفكير الرياضي ال
 إجراءات البحث:

 لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف فرضياتو اتبع الباحثاف اإلجراءات اآلتية:
 منهج البحث:

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لتحديد اثر التدريس باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ 
 –ي بمحافظة ابيف الخماسية في التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى تالميذ الصؼ السابع األساس

الجميورية اليمنية في مادة الرياضيات ، وذلؾ لمناسبتو لمشكمة البحث وىدفو وىو معرفة أثر 
  المتغير المستقؿ عمى المتغيرات التابعة.
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 متغيرات البحث:
المتغير المستقؿ ولو مستوياف: استخداـ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في تدريس 

 والطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة.المجموعة التجريبية، 
 .المتغيرات التابعة: التحصيؿ الدراسي، والتفكير الرياضي

 : البحثعينة 
مف تالميذ الصؼ السابع األساسي بمدرستي األنصار  ) تمميذاً 20شممت عينة البحث (

، وقسمت العينة إلى 6041/ 6042بالفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  أبيفوالوحدة بمحافظة 
 ا.) تمميذً 10مجموعتيف،مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية قواـ كؿ مجموعة (

 اختيار المادة التعميمية: 

تـ اختيار وحدة أنواع الزوايا مف الكتاب المقرر دراستو لتالميذ الصؼ السابع األساسي 
 ب، منيا:كمادة بحث وذلؾ لعدة أسبا

 احتوى الوحدة عمى المفاىيـ األساسية في تشكيؿ البنية األساسية لمادة اليندسة. -

 ترابط الوحدة وتراكميا مف الناحية المعرفية.

موضوعات الوحدة تتضمف عدد مف المفاىيـ التي تسمح بإجراء تطبيقات متعددة، كما  -
ي تعمـ التالميذ ليا أنيا تتضمف عدد مف المفاىيـ المتداخمة، مما يشكؿ صعوبات ف

 مف خالؿ الطريقة المعتادة.
 إعداد دليل المعمم:

قاـ الباحثاف بإعداد دليؿ المعمـ، يتضمف الخطط التدريسية باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ 
رشادات  الخماسية وتضمف الدليؿ مقدمة عامة، وفمسفة إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية، وأىميتيا، وا 

تساعده في تدريس الوحدة، وتـ تقسيـ الوحدة إلى موضوعات، وتحديد األىداؼ الخاصة  عامة لممعمـ
لكؿ موضوع والتوزيع الزمني لمموضوعات، وتحديد المواد ووسائؿ التدريس، وخطوات سير التدريس 
وفؽ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية، وتـ عرض الدليؿ عمى مجموعة مف االختصاصييف في 

ئؽ التدريس وعمـ النفس التربوي ومدرسي مادة الرياضيات لمتأكد صالحيتو، وقدـ المناىج وطرا
 المحكموف بعض المالحظات تـ االستفادة منيا في إعادة صياغة الدليؿ.

 أوراق عمل التمميذ:

طبيعة وفمسفة إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية، قاـ الباحثاف بإعداد أوراؽ عمؿ ضوء في 
قة عمؿ لكؿ درس، وقد قسمت كؿ ورقة إلى خمسة أجزاء، يختص كؿ جزء منيا التمميذ، بواقع ور 
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بمرحمة مف مراحؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد 
 مف صالحيتيا وفي ضوء مالحظاتيـ تـ إعادة صياغتيا وأصبحت جاىزة لالستعماؿ .

 :إعداد أدوات البحث
اتبع الباحثاف الخطوات التالية في عممية اإلعداد : 4ختبار التحصيل الدراسيإعداد ا-4 

 والضبط لالختبار:
 :ييدؼ االختبار إلى قياس تحصيؿ تالميذ الصؼ السابع األساسي  الهدف من االختبار

 -إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية عمى مستويات التذكر في وحدة أنواع الزوايا باستعماؿ
 تطبيؽ.ال –الفيـ 

  تمت صياغة مفردات االختبار مف نوع االختبارات الموضوعية صياغة مفردات االختبار
) مفردة وروعي توزيع 61(االختيار مف متعدد، وأسئمة التكميؿ)، وكاف عدد المفردات (

المفردات بحيث تغطي موضوعات الوحدة مع وضع التعميمات لكيفية اإلجابة عف بنود 
 االختبار.

 لتحديد الصدؽ الظاىري لالختبار تـ عرضة عمى مجموعة مف المحكميف  ر:صدق االختبا
واالختصاصييف في المناىج وطرؽ تدريس ومعممي مادة الرياضيات، لطرح آرائيـ حولو 
مف حيث الصياغة وصالحيتو لقياس األىداؼ المحددة لكؿ فقرة وفي ضوء آرائيـ، قاـ 

 .الباحثاف بإعادة صياغة بعض المفردات
 تمميذًا مف تالميذ  10بعد التحكيـ طبؽ االختبار عمى ( ب االستطالعي لالختبار:التجري (

 60/40/6042وبالتحديد في  6041/ 6042الصؼ السابع في بداية العاـ الدراسي 
في مدرستي األنصار والوحدة مديرية زنجبار محافظة أبيف،  بغرض: حساب ثبات 

ار باستعماؿ معادلة كودر ريتشارد سوف االختبار: قاـ الباحثاف بحساب ثبات االختب
) وىي قيمة عالية مما يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف 0.21) وبمغ (64(

 .الثبات
 جد أف الزمف الالـز النتياء جميع التالميذ مف اإلجابة عمى : و زمن االختبار حساب

 ) دقيقة.20االختبار ىو(
) ومعامالت 0.61 -0.65ت السيولة بيف (: تراوحت معامالمعامالت السهولة والصعوبة

 .) وىي قيـ مقبولة ومناسبة0.65 -0.65الصعوبة (

                                                           
1

 االختبار التحصيلي مه إعذاد الباحثان موجود في كلية علوم التربية _ جامعة محمذ الخامس السويسي. - 
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بعد إجراء التحكيـ والتجربة االستطالعية بمغ عدد فقرات الصورة النيائية لالختبار: 
) فقرة، وأعطى لكؿ فقرة أجاب عمييا التمميذ درجة 61االختبار بعد إدخاؿ التعديالت المناسبة (

) درجة. ويبيف 61فر إذا كانت اإلجابة خاطئة وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لالختبار (واحدة وص
 ) توزيع األسئمة عمى المستويات الثالثة.4جدوؿ (

 ( أسئمة االختبار التحصيمي موزعة عمى المستويات المعرفية الثالثة1جدول)
 تطبيق فهم تذكر

17.16.15.14.13.12.11.1 24.19.18.10.9.6.4.2 23. 21.20.22.7.8.5.3 

 :2إعداد اختبار التفكير الرياضي
 قاـ الباحثاف بإعداد اختبار التفكير الرياضي وأجرى عميو إجراءات التقنيف كافة:

(التعميـ، س تنمية التفكير الرياضي بميارتو: ييدؼ إلى قياالهدف من االختبار -
لتفكير المنطقي، البرىاف الرياضي) لدى تالميذ الصؼ االستقراء، االستنباط، التعبير بالرموز، ا

 .السابع األساسي باستعماؿ دورة التعمـ الخماسية
: تمت صياغة مفردات االختبار في ضوء التحميؿ النظري صياغة مفردات االختبار -

؛ دراسة السوداني، 6006والدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير الرياضي ومنيا: دراسة سمطاف،
. وتـ االستفادة منيا في بناء فقرات االختبار، 6046؛ دراسة سميـ، 6040؛ دراسة الشيراني، 6040

) سؤاؿ موزعة عمى ستة اختبارات فرعية تتضمف الميارات 61وتكوف االختبار بصورتو المبدئية مف(
لرياضي) التالية (التعميـ، االستقراء، االستنباط، التعبير بالرموز، التفكير المنطقي، البرىاف ا

 ) مفردات وتشمؿ نوعيف مف االختبارات:1ويتضمف كؿ ميارة (
 .أسئمة موضوعية: تشمؿ نمط االختيار مف متعدد، ونمط اإلكماؿ بإجابات دقيقة ومحددة 

 . أسئمة مقالية قصيرة تتطمب مف التمميذ إنشاء إجابات مختصرة ومحددة 

ة واحدة إذا كانت اإلجابة وقد خصص لكؿ مف أسئمة االختبار (موضوعي أو مقالي) درج
) درجة، مع 61صحيحة، وتعطى اإلجابة الخاطئة صفرًا، ليكوف المجموع الكمي لدرجات االختبار(

إعداد صفحة لمتعميمات وقد اشتممت عمى البيانات الشخصية لمطالب، وتوضيح كيفية اإلجابة عف 
 بنود االختبار مف خالؿ مثاؿ.

ار الظاىري تـ عرضة عمى مجموعة مف : لتحديد صدؽ االختبصدق االختبار -
المحكميف واالختصاصييف في المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس التربوي وموجيي ومعممي مادة 

                                                           
1
 الخامس السويسي. اختبار التفكير الرياضي من إعداد الباحثان موجود في كلية علوم التربية _ جامعة محمد - 
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الرياضيات، لطرح آرائيـ حوؿ االختبار، مف حيث صياغة فقراتو، وصالحيتو لقياس كؿ ميارة مف 
مي لتالميذ الصؼ السابع األساسي، وفي الميارات الست المحددة لكؿ فقرة، ومناسبتيا لممستوى العق

عادة صياغة بعض العبارات .  ضوء آرائيـ واقتراحاتيـ قاـ الباحثاف بإجراء التعديالت المناسبة، وا 
بعد تحكيـ االختبار تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية : التطبيق االستطالعي لالختبار -

س عينة التحصيؿ) في بداية العاـ ) تمميذا مف تالميذ الصؼ السابع األساسي (نف10بمغت (
وىي نفس عينة االختبار التحصيمي  6042/40/60وبالتحديد بتاريخ    6041/ 6042الدراسي 
 بغرض:

حساب ثبات االختبار: نظرا الف االختبار يتضمف أسئمة موضوعية وأسئمة مقالية فقد تـ 
المناسبة في مثؿ ىذه الحالة، وبمغ  حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة الفاكرونباخ، ألنيا الطريقة

 ) ويعد معامؿ ثبات مقبوؿ.0.20(

حساب زمف االختبار: وجد أف الزمف الالـز النتياء جميع التالميذ مف اإلجابة عمى 
 ) دقيقة.10االختبار ىو (

جراء التعديالت الصورة النهائية لالختبار - : بعد إجراء التحكيـ والتجربة االستطالعية وا 
) ميارات التفكير 6) فقرة، ويوضح جدوؿ (61بمغت عدد فقرات اختبار التفكير الرياضي ( المناسبة

 الرياضي وأرقاـ األسئمة التي تقيس كؿ ميارة.
( أسئمة التفكير الرياضي موزعة عمى مهارات )التعميم، االستقراء، االستنباط، 2) جدول

 البرهان الرياضي( التعبير بالرموز، التفكير المنطقي،
 عددها أرقام األسئمة التي تقيسها مهارةال

 4 1,2,3,4 التعميـ
 4 5,6,7,8 االستقراء
 4 9,10,11,12 االستنباط

 4 ,13,14,15,16 التعبير بالرموز
 4 17,18,19,20 التفكير المنطقي
 4 21,22,23,24 البرىاف الرياضي

 24 المجموع

والضابطة في العمر الزمني والتحصيؿ تـ تكافؤ المجموعتيف التجريبية  تكافؤ عين البحث:
 الدراسي لمعاـ السابؽ، باإلضافة إلى االختبار القبمي.



 حبث حمكم                                                                                                              جملة حبوث ودراسات تربوية             

111 
 

  العمر الزمني تـ جمع البيانات الخاصة بأعمار التالميذ لممجموعتيف التجريبية
 6004و 6000والضابطة ووجد أف أعمارىـ متقاربة جدا إذ تتراوح سنوات مولدىـ بيف 

 وتـ استبعاد الراسبيف.

  نتائج التحصيؿ الدراسي السابؽ لمادة الرياضيات. تـ جمع الدرجات الخاصة بيـ وتـ
والنتائج  إدخاليا في الحاسوب واستعمؿ االختبار التائي لمعرفة الفروؽ بيف المتوسطيف.

 ).2في الجدوؿ (

( يبين قيمة )ت( لفروق المتوسطات لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية 3) جدول
 ي اختبار التحصيل السابقوالضابطة ف

عدد  المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة)ت( 
 المحسوبة

قيمة)ت(  
 الجدولية

نوع الداللة 
 (5...عند)

 9.05 61.87 40 التجريبية
غير دالة  1.99 0 76.

 9.11  60.33 40 الضابطة إحصائياً 
بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  t)( يشير التحميؿ اإلحصائي لالختبار التائي

المحسوبة اقؿ مف قيمتيا الجدولية مما يدؿ عمى تكافؤ  t)المتوسطات، حيث كانت قيمة (
 المجموعتيف.

 التطبيق القبمي ألدوات التجربة:
االختبار التحصيمي: تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي قبؿ بدء التجربة في الفصؿ الدراسي 

عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة لمعرفة مستوى التحصيؿ  62/40/6042يخ األوؿ بتار 
 ).1الدراسي لمحتوى أنواع الزوايا كما يبيف ذلؾ الجدوؿ (

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمقارنة المتوسطات 4) جدول
 ميالمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي القب

 المجموعة
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة)ت( 
 المحسوبة

قيمة)ت(  
 الجدولية

نوع الداللة 
 (5...عند)

 5.54 15.93 40 التجريبية
.85. 1.99 

غير دالة 
 5.52 14.88 40 الضابطة إحصائياً 

بيف المجموعتيف  ) أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية1ويتضح مف بيانات الجدوؿ(
 التجريبية والضابطة مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في التحصيؿ.

: تـ تطبيؽ اختبار التفكير الرياضي قبؿ بدء التجربة في الفصؿ اختبار التفكير الرياضي
) يبيف 5عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة. والجدوؿ( 20/40/6042الدراسي األوؿ في تاريخ 
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ابية واالنحرافات المعيارية وقيمة(ت) لمقارنة المتوسطات المجموعتيف التجريبية المتوسطات الحس
 .والضابطة في اختبار التفكير الرياضي القبمي 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمقارنة المتوسطات 5) جدول
 بميالمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي الق

 المجموعة
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة)ت( 
 المحسوبة

قيمة)ت(  
 الجدولية

نوع الداللة 
 (5...عند)

 5.90 12.68 40 التجريبية
0.73 1.99 

غير دالة 
 3.65 8 11.8 40 الضابطة إحصائياً 

ف المجموعتيف التجريبية ) بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بي5يتبيف مف الجدوؿ (
 والضابطة في اختبار التفكير الرياضي القبمي.

: قاـ الباحثاف بتدريب معمـ الرياضيات الذي سيقـو بتدريس المجموعة تدريس المحتوى
التجريبية عمى كيفية التدريس باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية بصفة عامة، ثـ تدريس 

خاصة) باستخداـ ىذه اإلستراتيجية، وقد أعد الباحثاف دليؿ المعمـ حتى  وحدة أنواع الزوايا (بصفة
يستخدمو المعمـ أثناء عممية التدريس لممجموعة التجريبية وقد قاـ نفس المعمـ بتدريس المجموعة 

ستة أسابيع خالؿ عممية التدريس أكثر مف الضابطة  باستخداـ الطريقة المعتادة، وقد استغرقت 
 .60/46/6042وحتى  4/44/6042الفترة مف 

الوحدة مباشرة، تـ تطبيؽ أدوات البحث  تدريس مف االنتياء : وبعداألدوات بعدياً  تطبيق
 66/46/6042واختبار التفكير الرياضي في تاريخ  64/46/6042اختبار التحصيؿ الدراسي في

 عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة.
ة البيانات إحصائيا مف خالؿ برنامج المعالجة اإلحصائية: تـ التصحيح ومعالج

)Spss20:مستخدما ( 

 )إليجاد معامؿ ثبات اختبار التحصيؿ. 64معادلة كودر ريتشارد سوف ( 

 المتوسطات لمجموعتيف مستقمتيف. بيف الفروؽ لمقارنة التائي االختبار 

 ) مقياس كوىيف لقياس حجـ األثرd( Cohen   لمجموعتيف مستقمتيف، ويتحدد حجـ
 ر وما إذا كاف كبيرًا أـ صغيرًا أـ متوسطَا كاآلتي:التأثي

 حجـ التأثير صغير d =(0.6قيمة (
 حجـ التأثير متوسط  d =(0.5قيمة (
 حجـ التأثير كبير d =(0.2قيمة (
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 وتفسيرها ومناقشتها النتائج عرض
لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف لإلجابة عف أسئمة  : فيما يأتي عرضاً عرض النتائج

 لبحث ولمتحقؽ مف فرضياتو.ا
والتي تنص عمى أنو " توجد فروؽ بيف متوسط درجات : اختبار صحة الفرضية األولى-4

تالميذ المجموعة الذيف درسوا باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية عف متوسط درجات تالميذ 
الختبار التحصيؿ لصالح  المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدي

 المجموعة التجريبية". 
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 وقيمة (ت) الختبار التحصيؿ كما يوضحو الجدوؿ التالي:
ألثر لمعرفة ا، وحجم واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ( المتوسطات الحسابية6جدول)

 بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي الفروق

عدد  المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة)ت( 
 المحسوبة

قيمة)ت(  
 الجدولية

نوع الداللة 
 (5...عند)

 حجم
 األثر

مقدار 
حجم 
 األثر

 1.85 20.15 40 التجريبية
 كبير 1.26 دال إحصائياً  1.99 5.08 78

 4.53 16.23 40 الضابطة
) أف متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي 2يتضح مف الجدوؿ(

البعدي اكبر مف متوسط درجات المجموعة الضابطة وىي دالة إحصائيا، حيث بمغت القيمة التائية 
) ودرجات 0.05)عند مستوى الداللة (4.22ولية () وىي أكبر مف القيمة الجد5.02المحسوبة (

) ولصالح المجموعة التجريبية، وبيذا تقبؿ الفرضية األولى. كما يتضح مف الجدوؿ أف 62حرية(
) عمى المتغير التابع (التحصيؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسيةحجـ تأثير العامؿ المستقؿ (

 . 0.2مى مفأع d)الدراسي) كاف كبيرَا نظرَا الف قيمة (
والتي تنص عمى أنو" يوجد فروؽ بيف متوسط درجات : اختبار صحة الفرضية الثانية-6

تالميذ المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية عف متوسط 
تجريبية في درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية لصالح المجموعة ال

 –االستنباط  –االستقراء  –التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي ككؿ وعند ميارات (التعميـ
 البرىاف الرياضي) كؿ عمى حده. -التفكير المنطقي -التعبير بالرموز

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 ت التفكير الرياضي ، واالختبار الكمي كما يوضحو الجدوؿ التالي:وقيمة (ت) لميارا
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) المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت)، وحجـ األثر لمقارنة 6جدوؿ (
متوسطات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي البعدي عند ميارات 

البرىاف الرياضي) والمجموع  -التفكير المنطقي -عبير بالرموزالت –االستنباط  –االستقراء –(التعميـ
 الكمي.

اختبار 
التفكير 
 –الرياضي 
 مهاراته

عدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

داللة الطرفين 
 (5...عند )

 حجم
 األثر

مقدار 
حجم 
 األثر

 التعميم
 . 88. 3.13 40 تجريبية

 متوسط 0.69 دال إحصائيا 3.05
 1.09 2.45 40 ضابطة

 االستقراء
 1 03. 3.35 40 تجريبية

 كبير 1.08 دال إحصائيا 4.77
 1.17 2.18 40 ضابطة

 االستنباط
 1.22 2.20 40 تجريبية

0.76 
غير دال 
 إحصائيا

0.17 
 صغير 

 1 13. 2.00 40 ضابطة

التعبير 
 بالرموز

 0.84 3.25 40 تجريبية
 كبير 1.24 دال إحصائيا 5.46

 1.03 2.36 40 ضابطة

التفكير 
 المنطقي

 .91. 3.44 40 تجريبية
 كبير 1.11 دال إحصائيا 4.90

 9 1.2 2.18 40 ضابطة
البرهان 
 الرياضي

 1.0 2 2.9 40 تجريبية
 كبير 0.90 دال إحصائيا 3.98

 1.23 2.20 40 ضابطة
االختبار 

 ككل
 2.39 18.48 40 بيةتجري

 كبير 1.86 دال إحصائيا 8.18
 3.10 13.00 40 ضابطة

) أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات 6يتضح مف الجدوؿ(
) ودرجات حرية 0.05المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة(

) في كؿ مف التعميـ، االستقراء، 4.22قيـ (ت) الجدولية ( ) قيـ (ت) المحسوبة اكبر مف62(
التعبير بالرموز، التفكير المنطقي، البرىاف الرياضي حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة عمى التوالي 

)، بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند ميارة االستنباط 3.98، .204، 6 5.4، 7 4.7، .053(
) وىي أقؿ مف قيمتيا الجدولية، كما يبيف وجود فروؽ دالة  (0.76حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة

إحصائيا في اختبار التفكير الرياضي ككؿ ولصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة (ت) 
)، وبيذا تقبؿ الفرضية الثانية. كما يتبيف 4.22) وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية ((8.18المحسوبة 
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لعامؿ المستقؿ (إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية) عمى العامؿ التابع مف الجدوؿ أف حجـ تأثير ا
التعبير ، و االستقراء(التفكير الرياضي ومياراتو) كاف كبيرًا في التفكير الرياضي الكمي وميارات 

وكاف في   0.2) أعمى مف d، حيث كانت قيمة (والبرىاف الرياضي ،أو لتفكير المنطقي ،بالرموز
) وقد يرجع السبب في 0.46كاف صغيرًا ( االستنباط) أما في ميارة 0.22متوسطَا ( التعميـميارة 

 ذلؾ إلى أف تأثير إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية والطريقة التقميدية  متقارب في ميارة  االستنباط.

 :  مناقشة النتائج وتفسيرها

يف التجريبية أظيرت النتائج الخاصة بتطبيؽ اختبار التحصيؿ عمى المجموعت -4
والضابطة (بعديا)، أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالح 
المجموعة التجريبية، وليذا قبمت الفرضية  االولى حيث كاف ىناؾ في الواقع اثر الستعماؿ 

ويمكف إرجاع  إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في تدريس تالميذ المجموعة التجريبية في التحصيؿ،
ذلؾ إلى أف طبيعة ىذه اإلستراتيجية ومراحميا الخمس تساعد التالميذ عمى استخالص المفاىيـ، 
دراؾ العالقات، وتنظيـ األفكار، وربط المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة، مما يؤدي إلى ترابط  وا 

وتنظيـ المعمومات لممحتوى الموضوعات مع بعضيا، وتحقيؽ مبادئ االستمرار والتتابع في اكتساب 
المعرفي  في كراسات النشاطات، إضافة إلى ذلؾ تحمؿ كؿ تمميذ مسؤولية التعمـ أثناء تنفيذ العديد 
مف األنشطة والتطبيقات المتعددة، األمر الذي أدى إلى تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار 

اني، عالجو  ( تي توصمت إلييا دراسة كؿ مف:التحصيؿ الدراسي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتائج ال
؛ 6002؛ مبطي،  6044؛أبو مصطفى، William & et.al,2012؛SELMA،6002؛ 6044

؛ عبد Khon,2012؛ 6002؛ الكبيسي،Ergin & et al,2008 ؛ 6002الشنطاوي والعبيدي،
 .Francis, et al,1991  )؛ 6002القادر، 

التفكير الرياضي عمى المجموعتيف التجريبية  أظيرت النتائج الخاصة بتطبيؽ اختبار-6
ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الرياضي في ميارات  )، أف ىناؾ فروقاً والضابطة (بعدياً 

البرىاف الرياضي، وفي االختبار ككؿ  -التفكير المنطقي -التعبير بالرموز –االستقراء –التعميـ
رضية الثانية، وبيذا تكوف إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية لصالح المجموعة التجريبية، وتـ قبوؿ الف

وىو تنمية ميارات التفكير الرياضي بشكؿ عاـ، ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة، أف  ىاماً  حققت ىدفاً 
، في اكتساب العديد مف أنماط التفكير، وذلؾ لممتعمـ مناخًا تعميميًا تعاونياً ىذه اإلستراتيجية قد وفرت 

لعديد مف العمميات واألنشطة التي تتضمنيا مراحميا، حيث يتيح لمتمميذ الفرصة لمقياـ مف خالؿ ا
بعمميات االستقراء واالستنباط، والبحث واالكتشاؼ، وفرض الفروض واختبارىا، واستخالص النتائج 
والحكـ عمييا. وىذه تعتبر قدرات وميارات أساسية لكثير مف مظاىر التفكير الرياضي، كما أف 
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عمـ باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية يفرض عمى التالميذ القياـ بعمميات االكتشاؼ الت
لممفيـو أو القاعدة أو القانوف، وصياغة ما تـ التوصؿ إليو في جمؿ لفضية أو صيغ رمزية فاف ذلؾ 

ـ القواعد يساعد المتعمـ عمى تنمية ميارة التعميـ، وتنمية ميارات المحاكمات العقمية، واستخدا
جراء البراىيف الرياضية التي يتطمبيا إثبات  المنطقية، والقدرة عمى تحديد القضايا المرتبطة بيا، وا 
تمؾ القضايا. ومما سبؽ يتضح أف إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية  تتيح لمتالميذ اكتساب وتنمية 

 وتتفؽ تفكير الرياضي بشكؿ عاـ.العديد مف ميارات التفكير الرياضي، وبالتالي تساعد عمى تنمية ال
 ؛6040؛ السوداني،6006(سمطاف،:ة مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مفىذه النتيج
؛  Ozlem، 2006 ؛ 6002؛ العبيدي وابودامس،6046؛ سميـ،Khan.k,2005؛6040الشيراني،
  ).6004؛ حسف ،4224الطويؿ،

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  أما بالنسبة لمنتيجة المتعمقة باالستنباط والتي أظيرت عدـ
بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة، يمكف إرجاع السبب في ذلؾ إلى أف ميارة 
االستنباط قدرة عقمية تتطمب امتالؾ التالميذ لعدد مف الميارات والقدرات الالزمة لمقياـ باالستنباط ، 

دراؾ العالقات، وتحديد النتائج التي يمكف الوصوؿ كالقدرة عمى فيـ المقدمات وتحمييا وتجزئتيا، وا  
 إلييا في ضوء ذلؾ، وىذه الميارات يفتقر إلييا كثير مف التالميذ في ىذه المرحمة العمرية .

 ومقترحاته: البحث توصيات
 بما يمي: افإلييا البحث فإف الباحثاف يوصي في ضوء النتائج التي توصؿ

خماسية في تدريس الرياضيات لتالميذ المرحمة األساسية، استخداـ إستراتيجية دورة التعمـ ال -1
 لما ليا مف اثر ايجابي في التحصيؿ وتنمية التفكير الرياضي لدى التالميذ.

عقد دورات تدريبية لمعممي وموجيي مادة الرياضيات بمرحمة التعميـ األساسي خاصة  -2
ط دروس الرياضيات باستعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية وتطبيقاتيا في تخطي

 وتنظيميا.

إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ المقارنة بيف إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية والثالثية  -3
والسباعية لمتعرؼ عمى مدى فعالية كؿ منيا في تنمية التفكير الرياضي والتحصيؿ 

 الدراسي في مواد ومراحؿ دراسية مختمفة.
احؿ التعميمية المختمفة دروسا معدة وفؽ إستراتيجية تضميف دليؿ معمـ الرياضيات في المر  -4

دورة التعمـ الخماسية، ودروسا معدة وفؽ االستراتيجيات ونماذج التدريس األخرى القائمة 
 عمى النظرية البنائية.
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ينبغي عمى معمـ الرياضيات أثناء الشرح التنوع في األساليب والطرؽ عند استعماؿ  -5
 سية.إستراتيجية دورة التعمـ الخما

 المراجع العربية:
،  1: مناىج تدريس الرياضيات لمصفوؼ األولى، ط(2007)هلل  عبد وعبابنة، فريد زينة، أبو -1

 والتوزيع.  لمنشر المسيرة دار األردف: عماف،

): "أثر استخداـ نموذج بايبي في اكتساب المفاىيـ 6044أبو مصطفى، أيمف عبد اهلل ( -2
الصؼ السابع األساسي بغزة"، رسالة ماجستير مقدمة الرياضية وميوليـ نحوىا لدى طالب 
 إلى الجامعة اإلسالمية، عزة، فمسطيف.

ibrary.iugaza.edu.ps/browse_thesis.aspx?college=4&page=71)6041( 

): فعالية التدريس بأسموب دورة التعمـ في التحصيؿ 4221أبو القاسـ، جميمة محمود ( -3
يات لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، رسالة ماجستير الدراسي واالتجاه نحو مادة الرياض

 مقدمة معيد الدراسات والبحوث التربوية، القاىرة.

): "تدريس العمـو في المدارس الثانوية استراتيجيات تطوير 6001بايبي، دروجير وآخروف (  -4
 مارات. الثقافة العممية"، ترجمة جماؿ الديف عبد الحميد وآخروف، دار الكتاب الجامعي، اإل

عمى التحصيؿ  S’7E): اثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة 2011الجوعاني، مجبؿ حماد ( -5
ومستوى الطموح لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الرياضيات، مجمة ديالى، 

 . 102-357العراؽ، العدد التاسع واألربعوف، ص

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17842)6041( 

 تدريس المفاىيـ الرياضية في التعمـ دورة نموذج استخداـ ): أثر6004( محمد حمودم حسف، -6

 الثانوي، األوؿ الصؼ لدى طالب الرياضي التفكير وتنمية التعمـ أثر وبقاء التحصيؿ عمى

 .142-226 ص ص ،6 العدد ،17 المجمد أسيوط، جامعة التربية كمية مجمة

تخداـ دورة التعمـ في تدريس اليندسة لتنمية ): "فعالية اس6001حناوي، زكريا بشاي ( -7
التحصيؿ والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية"، رسالة ماجستير مقدمة الىكمية 

 التربية، جامعة أسيوط، مصر.

): فاعمية استخداـ دائرة التعمـ في تحصيؿ بعض المفاىيـ 6002سعد، أماؿ سيد احمد ( -8
ستداللي وبقاء اثر التعمـ لدى تمميذات الصؼ الثامف بالتعميـ العممية وتنمية التفكير اال

 .641-422، ص 6002، 1، العدد46األساسي، مجمة التربية العممية، المجمد 
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): أثر استخداـ األنظمة المتكاممة في تدريس الرياضيات 6002سميماف، رمضاف رفعت( -9
تفكيرىـ الرياضي، الجمعية لمتالميذ بطيئي التعمـ بالمرحمة االبتدائية عمى تحصيميـ و 

المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العممي الثالث: تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية 
 .114 -106) أكتوبر ص ص2-2اإلبداع ، دار الضيافة ،جامعة عيف شمس،(

): أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تدريس وحده مف 2007ناعـ بف محمد (، سمطاف  -11
اضيات عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصؼ األوؿ مقرر الري

الثانوي في مدينة الرياض رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أـ القرى، كمية التربية، قسـ 
 المناىج وطرؽ التدريس، المممكة العربية السعودية.

تنمية بعض   بع فيالخطوات الس إستراتيجية استخداـ ): أثر6046سميـ، معزز محمد سالـ ( -11
ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في 
محافظة غزة. رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية التربية، قسـ المناىج 

 وطرؽ تدريس.

www.paluniv.edu.ps/Website/Default.aspx?tabid=79)6041( 
): "أثر إستراتيجيتيف قائمتيف عمى المنحى البنائي في 6006الخوالدة، سالـ عبد العزيز (  -12

تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة اإلحياء واتجاىاتيـ نحوىا"، مجمة المنارة، 
 .446 -494ردف، ص ، األ6006، 2، العدد 42المجمد 

https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1335.doc                     

      )6041( 
أثر أنموذج دورة التعمـ في التفكير  ):6040( السوداني، تحرير عبد الحسيف خزعؿ  -13

ليندسي والتحصيؿ لطالبات المرحمة المتوسطة في مادة الرياضيات، رسالة ماجستير مقدمة ا
 طرائؽ تدريس الرياضيات.كمية التربية، مناىج و الجامعة المستنصرية، العراؽ، إلى 

): أثر التدريس وفؽ نموذجيف لمتعّمـ البنائي في 6002( ىاني والعبيدي، الشطناوي، عصاـ  -14
، 6 مجمد التربوية، العمـو في األردنية تاسع في الرياضيات، المجمةتحصيؿ طالب الصؼ ال

 .642  - 602، ص1 عدد

journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2006/Vol2No4.pdf                      (1103) 

): أثر استخداـ نموذج دورة التعمـ عمى تنمية 6040الشيراني، سعود بف عائض بف سعيد ( -15
لتحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب الصؼ الثاني بالمرحمة التفكير الرياضي وا

المتوسطة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية التربية، جامعة أـ القرى ،قسـ المناىج و طرؽ 
 تدريس الرياضيات، المممكة العربية السعودية.

http://www.paluniv.edu.ps/Website/Default.aspx?tabid=79(2014)
https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1335.doc
https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1335.doc
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ة التفكير ): فعالية استخداـ أسموب دورة التعمـ عمى تنمي4224الطويؿ، غالب محمد (  -16
الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات والتحصيؿ فييا لدى عينة مف طالب الصؼ األوؿ 
الثانوي بدولة قطر، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة طنطا.،كمية التربية قسـ المناىج وطرؽ 

 تدريس .
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journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2006/Vol2No4.pd)6041( 
) :"أثر التعمـ التعاوني في تنمية التفكير 6002عشا ( ، انتصار عبد و خميؿ رسمي، إيماف  -23

 الزرقاء واتجاىاتيـ نحو الرياضي"، مجمة الرياضي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي

 .22 -26، ص 600 9 ،  1،العدد 2  المجمد اإلنسانية ، والدراسات لمبحوث
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/491-525.pdf 



 حبث حمكم                                                                                                              جملة حبوث ودراسات تربوية             

111 
 

 :ع األجنبيةالمراج
1- Adams, K. (2006): “Constructivist theory in the classroom: 

internalizing concepts through inquiry learning”, New York: 

Macmillan. 

2- Catalina, G. (2005). Comparing the 5Es and Traditional Approach to 

Teaching Evolution in a Hispanic Middle School Science Classroom. 

Digital Dissertations. MIA. 43/04. 1067. 

3- Cobb.p, & others(1991)  ‘‘ Assessment of problem – center second Grad 

Mathematic Project"jornal for research in m athmematics education, 

vol22, no1. 

4- Dubinsky, Ed; McDonald, Michael A.; Edwards, Barbara S., (2005): 

“Advance Mathematical Thinking, Mathematical Thinking  & 

Learning: An International Journal, vol7, no1. 

(2013)http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327833mtl0701_

2#preview 

5- Elaine. T.M.(2005). Measuring Students' Understanding of Osmosis 

and Diffusion When Taught with a Traditional laboratory Instructional 

Style Versus Instruction Based on the learning Digital Dissertations. 

MIA. 43/04. p. 1068. 

6- Fischbein, E. (1987). Intuition in science and mathematics: An 

educational approach. Dordrecht, Holland: Kluwer. 

Francis, R., G. et al(1991) “ Mathematics and science: A  shared 

learning cycle and a common learning environment”, School Science 

and Mathematics vol(91) No(8),pp339-393.  

(2013)http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.19498594.1991.tb12

116.x/abstract 

7-  Galbraith,P.(2006).Students, mathematics, and technology: assessing 

the present–challenging the future. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, 37(3), 277-290. 

(2014)www.ingentaconnect.com/content/tandf/tmes/2006/000 

8- Goldenberg, E. P. (2003). Algebra and Computer Algebra. In J. T. Fey, 

A. Couoco, C. Kieran, L. Mcmullin, & R. M. Zbiek (Eds.), Computer 

Algebra Systems in secondary school mathematics education. Reston, 

VA: The National Council of Teachers of Mathematics 

9- Guy NPR's (2012)Mathematician Keith Devlin is the Executive 

Director of the Human-Sciences and Technologies Advanced Research 

Institute (H-STAR) at Stanford University and The Math September 1, 

2012, pp.59-61. 

(2011)http://devlinsangle.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 



 حبث حمكم                                                                                                              جملة حبوث ودراسات تربوية             

101 
 

10- Harel, G., Selden, A., & Selden, J. (2006). Advanced Mathematical 

Thinking: Some PME Perspectives. In A. Gutierrez & P. Boero. (Eds.), 

Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: 

Past, Present and Future. Sense Publishers. 

11- Joseph , A , et , at. (2001) the learning cycl 

(2011) www.info.com/TheLearningCycle 

12- Khan, K. (2005). E-cycles of developing mathematical thinking 

Unpublished  master's dissertation. Aga Khan University, Karachi, 

Pakistan.  Availableat:http ://ecommons .aku.edu/theses_ dissertations 

/2749 International Journal on  New Trends in Education and Their . 

13- Khon Kaen(2012), The Development of Mathematics Le arning 

Activities using 5Es Inquiry Cycle Instructional Model Emphasizing 

Metacognitive Thinking about Probability for Matthayomsuksa 6, 

International Journal of Wireless Information Networks & Business 

information System ( WINBIS )( ISSN No : 2091-0266 ) Volume 5 : 

Issue on September / October , 2012,pp1-8. 

(2014)http://ecommons.aku.edu/theses_dissertations/274/ 

14- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) ،Principles and 

Standards for School Mathematics, Reston, VA. USA, 2000. 

http://Standards.nctm.org. 

15- NSTA, (2010)The Teaching of Science: 21st Century Perspectives By 

Rodger W. Bybee,pp1-16. 

(2013)www.sbcf.fr/.../The_Teaching_of_Science-Ch_7_march 

16- Ozlem. m(2006), the effect of 7e learning cycle mode on the 

improvement of fifth gradestudents  ’mathematical  thinking skills, a 

thesis submitted to the graduate school of natural and applied sciencesof 

middle east technical university. 

(2014) etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616897/index.pdf 

17- Bybee, Rodger W.  Joseph. A. T, April G, Pamela V Sc, Janet. C . P, 

Anne. W, and Nancy. L,(2006),The BSCS 5E Instructional Model 

Origins and Effectiveness, A Report Prepared for the Office of Science 

Education National Institutes of Health, by Rodger W. Bybee atc , 12 

June 2006  BSCS 5415 Mark Dabling Boulevard Colorado 

Springs,pp1-80. 

(2014)bscs.org/.../BSCS_5E_Instructional_Model-Executive_S.. 

18- Rutherford, D. (1999). "The Effect of Computer Simulation and the 

Learning Cycle on Students Conceptual Understanding of Newton's 

Three Laws of Motion. Doctoral Dissertation. DAI. A69/05. 3395. 

(2011)http://adsabs.harvard.edu/abs/1999PhDT.......122R 

19- Selma . pulat(2009), impact of 5e learning cycle on sixth grade 

students’ mathematics achievement on and attitudes toward 

http://standards.nctm.org/


 حبث حمكم                                                                                                              جملة حبوث ودراسات تربوية             

100 
 

mathematics, a thesis submitted to the graduate school of social 

sciences of middle east technical university 

(2014)http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611235/index.pdf 

20- Skemp, R. R. (1979), Intelligence, Learning and Action, London: 

Wiley. 

21- Tall.D.o (2008) ,The Transition to Formal Thinking in Mathematics 

University of Warwick, UK, Mathematics Education Research Journal, 

2008, Vol. 20, No. 2, 5-24. 

files.eric.ed.gov/fulltext/EJ820231.pdf 

22- Tall.D.O ,(2004), Thinking through three worlds of mathematics 

University of Warwick CV4 7AL, UK,Proceedings of the 28th 

Conference of the International, Group for the Psychology of 

Mathematics Education, 2004, Vol 4 pp 281–288. 

(2014)http://www.emis.mi.sanu.ac.rs/emis/proceedings/PME28/

RR/RR213_Tall.pdf 

23- Watson, A. & Geest, E.D. (2005). Principled teaching for deep 

progress: Improving mathematical learning beyond methods and 

materials. Educational Studies in Mathematics, 58, 209–23. 

(2013)http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10649-005-

2756-x#page-2 

24- William H. R, Rachelle D. M & Trena L. W,(2012)The Mathematics  of 

Skateboarding: A Relevant Application of the 5Es of Constructivism, 

Journal of Education and Learning; Vol. 1, No. 2; 2012,P1-5,ublished 

by Canadian Center of Science and Education. 

(2013)http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel/article/viewF

ile/17664/13261 

25- Zekeriya Karadag (2009), analyzing students’ mathematical thinking in 

technology supported environments, a thesis submitted in conformity 

with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 

Department of Curriculum, Teaching and Learning  Ontario Institute for 

the Studies in Education of the University of Toronto. 

(2014)https://tspace.library.utoronto.ca/.../Karadag_Zekeriya. 


