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 ُملخص:

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية التفكير الرياضي في تطوير الحس  العددي  ومهارات التقدير التقريبي لدى    

. ولتحقيق هدف الدراسة ش كل ت مجموعتان: ضابطة تتكون من) ( طالبًة، 75طالبات الصف السادس األساسي في األردن 

شملت اختباًرا تحصيلي ًا  -بعد استخراج مؤشرات لصدقها وثباتها -الدراسة ( طالبًة، وط بقت أدوات70وتجريبية تتكون من)

، واختباًرا في مهارات التقدير التقريبي على طلبة  في المتطلبات السابقة لألعداد والعمليات عليها، واختباًرا في الحس  العددي 

جريبية وحدتي األعداد الصحيحة والكسور المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بتدريسهم. درست المجموعة الت

باستخدام استراتيجية التفكير الرياضي، وفي الوقت نفسه درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ، ثم ط بقت أدوات 

د المتغيرات التابعة، لإلجابة عن أسئل الدراسة.  ةالدراسة بعدي ًا على طلبة المجموعتين. واستخدم تحليل التباين المصاحب متعد 

وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي ًا في تطوير الحس  العددي  ومهارات التقدير التقريبي ي عزى لصالح  طالبات 

مجموعة التفكير الرياضي مقابل االعتيادية. وعدم وجود فروق دالة إحصائي ًا للتَّفاعل بين االستراتيجيَّة والمستوى التَّحصيلي 

عددي  ومهارات التقدير التقريبي ، ووجود فروق دالة إحصائي ًا لصالح طالبات المجموعة التجريبية ذوات في تطوير الحس  ال

المستوى التَّحصيلي العالي والمنخفض، وخلصت الدراسة إلى توصيات أهمها تبن ي تطبيق استراتيجية التفكير الرياضي في 

 بة الصف السادس األساسي.تدريس الحس  العددي  ومهارات التقدير التقريبي لدى طل

 

، الحساب الذهني  الكلمات المفتاحية ، التقدير التقريبي  .الحس  الع ،: استراتيجيات التدريس، التفكير الرياضي   ددي 

 

 

Abstract: 

The study aimed at investigating the impact of the mathematical thinking strategy on 

developing numerical sense and approximate estimation skills among sixth-grade students in 

Jordan. To achieve the goal of the study, two groups were formed: control group which 

consisted of (87) students, and experimental group which consisted of (85) students. The tools 

of the study were applied - after extracting indicators for their validity and reliability - which 

included an (1) achievement test in the previous requirements of numbers and operations on 

them, (2) a test in numerical sense, (3) and a test in approximate estimate of the experimental 

skills. The experimental group studied the units of preparation and operations on its using the 

mathematical thinking strategy, and at the same time the control group studied in the usual 

way, then the study tools were then applied to the students of the two groups. Associated 

multivariate dependent variance analysis was used to answer study questions. The results 

showed that there are statistically significant differences in developing numerical sense and 

approximate estimation skills attributable to students of mathematical thinking group versus 
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normal and the absence of statistically significant differences for the interaction between 

strategy and achievement level in developing numerical sense and approximate estimating 

skills, and the presence of statistically significant differences in favor of students of the 

experimental group with high and low achievement level, and the study concluded with 

recommendations the most important of which are adopting the application of mathematical 

thinking strategy in teaching numerical sense and approximate estimation skills with fifth grade 

students 

Keywords: Mathematical Reasoning, Mental Arithmetic, Numerical Sense, Rough Estimation 

Skills, Teaching strategies.  

 

 

 :المقدمة

 ، مما انعكس عليها بالتطورات المهمة والمتالحقة،وتنوعها التربويةتراتيجيات ا باالسا واسعً شهدت اآلونة االخيرة اهتمامً    

فة، مشكالتهم المختل وحل  الطلبة وأصبحت المعرفة البيداغواجية في عصرنا الحديث تصب جل اهتمامها على تفهم حاجات 

ل بما يدعم بناء الشخصية المتكاملة، ويوفر كل السب ،اا وأخالقي ً واجتماعي ً  ابأسلوب تربوي متميز يركز على توعيتهم علمي ً 

 .وقيادته المجتمعتوجيه في  فاعله ومؤثرةعناصر  ، وبذلك يكونونليةالمستقب تطلعاتهم لى نموإالتي تؤدي 

الرياضيات الصادرة عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية لعام  ومعايير مبادئدعت 

6222  ( National Council of Teachers of Mathematics .NCTM,2000 إلى تطوير تعليم ) الرياضيات

 ل، والتفكيراتتمثل في توظيف استراتيجيات التفكير والتبرير والتواصل الرياضي الفع  ، لتحقيق قدرات رياضية عالية

ن: )حل   ؛هاوليس مجرد هدف من أهداف تدريس ،من تعليم الرياضيات أجزء ال يتجز الرياضي ن البرها، التالمشك إذ تضم 

(. ةالنمذجو التمثيل التعميم، ،االستنتاج ،االستقراء ،الربطو العالقات ،والتواصل االتصال المنطق الصوري،، الرياضي

 (6202) أبوزينة، ىوير، وتعدد ثقافتهابأنواعها ات نتاج متميز مفيد للمجتمعكنظر إليه يقيداته وتعالتفكير أنماط  لتعدد نظًراو

المستندة  المعرفيةجراءات العمليات واإلمن فريد لمشكلة ما عبر سلسلة  تهدف إلى إيجاد حل  معقدة عملية التفكير الرياضي 

من  بها، ويتطلب المزيد التي يمر   قف الذي يتعرض له الفرد أو الخبرةبحث عن معنى في المو عملية أو  ،ساس نظريألى إ

 سلسلة منبأنه ( 6225)جروان فهويعر   ،خرآي استقصاء من نوع أو أو الخبرة أمعان النظر في مكونات الموقف إالتأمل و

 فهويعر   .كثر من الحواس الخمسأو أندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحد لدماغ عالنشاطات العقلية التي يقوم بها ا

 أو بعض استخدام كل   لىيهدف إو ،ده مهارات تتعلق بالعمليات المعرفيةتحد   بمرك  نشاط عقلي  ( بأن ه " 6200المالكي ) 

 بأنه البحث عن المعنى (0555)شاهين، ويعرفه ، اإيجابي ً  هاوالتعامل مع مواجهة المشكالت الرياضية فيصور التفكير 

عملية" ا دعاة تعليم التفكير فيصفونه " بالملهاة الأم  و، كسابها معنى متأمل ومعقولوإ ات المختلفةللخبر استقصاءأو  والمضمون

 يقوم بها جميع الناس وليست مقصورةً على فئة معينة منهم.والتي يمارس العقل من خاللها نشاطه على الخبرة 
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المعرفية  ةبنيوتعمل األإال  عليه التفكير عملية عقلية وميزة انفرد بها اإلنسان عن سائر المخلوقات وما من لحظة تمر عد  وي   

شاط ، وذلك دليل على أهمية هذا الننحو المستقبل وتقدمه على وجود اإلنسان امؤشرً  بالذات العارفة، التي ت عد   تهااوفق ارتباط

يصبح ال معنى له وال لحياته، وكل  ما وصل إليه وحققه  ه، وسر من أسرار وجوده واإلنسان من غيرهالعقلي في إعالء شأن

م في  ر وتقد  ، وخير مثال على ذلك الدول المصنعة التي وأنماطه لتفكيرممارسته لالمجال العلمي ما هو إال نتيجة من تطو 

وتحتل الصدارة من حيث التقدم العلمي واالقتصادي بل تتحكم في العالم بأسره،  تتربع اليوم على عرش العالم التكنولوجي

، ن والمواطنفضل يرقى بالوطحي الحياة والولوج إلى مستقبل أنالمواكبة التقنية المتطورة في شتى مونحن نحتاج التفكير 

ونحتاجه للتأمل في المعلومات والحكم ، قف واستخدامها في حل المشكالتاه في اختيار المعلومات الالزمه للموكما نحتاج

 ،ابقةس خبراتلى معرفة جديدة من إفهو مصدر الوصول  .ليهاتاجات التي تم  التوصل إعلى صحتها ودقتها وسالمة االستن

 (6207،)العوضليها التوصل إ اجات أو معرفة تم  تتنكما أنه المرجع في الحكم على اس

وناتها مهمة جًدا لفهم ماهية الرياضيات ومك هعنها، وتنمي عن ظواهر عديدة والتعبير األفكار طرقًا فاعلة لتطويرالتفكير يوفر و

يًرا لتقديراتها الرياضة وبالتالي تفس وحل  للمشكالت، واستكشاف ألفكارها الجديدة، واستخدامتعميمات ومهارات مفاهيم ومن 

 لرياضيا لنتائجها، وحتى يتحقق الهدف فال بد  أن يتوجه معلمو الرياضيات في تدريسهم الصفي نحو تنمية عمليات التفكير

)أبو  ثم برهان رياضي ومنطق و تخمين ونمذجةأوحدس  وتعميمات ورموز واستنتاج، من استقراء، ؛وأنماطه العديدة

 .(6202زينة،

 فالتفكير قدم العلوم؛لتإن التفكير الرياضي قد يكون منخفض المستوى أو مرتفع المستوى وفق تقسيم الهيئة القومية األمريكية 

منخفض المستوى يشمل المالحظة والقياس والتنبؤ والتصنيف واالستنتاج وتجميع المعلومات، أما التصنيف مرتفع المستوى 

لقرارات واتخاذ وإصدار ا، والتجريب، وصياغة الفرضياتيشمل تفسير البيانات، والتحكم بالمتغيرات، والتعريف اإلجرائي، 

 .(6220)إبراهيم،  فع المستوىام الفعال للتفكير مرتواالستخد حكام،األ

 بناء الرياضي؛مكونات ال بتعلم إتقانها التي يتعلقالمتعددة ت العقلية ارمجموعة من القدكلتفكير الرياضي للباحث ينظر او   

 التي يصعب من األنماط  ، والتفكير الرياضي له عديدهرمية متدرجة من األسفل إلى األعلىيشتمل على مستويات  ذإ

ق المعرفي ، وفو، والتفكير االستداللي، والتفكير الناقد واإلبداعي، والسمعي واللغوي ها: التفكير البصريأهم   منحصرها؛ 

 .األنشطة المعرفية رقياً، فهو يحتل مكانة مهمة في عملية تدريس الرياضيات حيث يعد  التفكير الرياضي من أكثر ؛والهندسي

تالف الخ خر وذلك ومن باحث إلى آ خرآ م إلىته تختلف من معل  اوأنماطه ومهارنظرة الرياضيين إلى التفكير الرياضي  إن  

سهل ت التفكير الرياضي حتى يراحديد مهالت البعض  جهات  لذا  لخبرة األكاديمية والمهنية للشخص؛وا المعرفة البيداغوجية

 ات. ياضي  الر  م تعل  لدى الطلبة عند تنميتها 

ت نواتج وفوق المعرفي، وتطبيقا ، اإلبداعيالرياضي وبخاصة تنمية مهارات التفكير التفكيروفي غمرة االهتمام بتنمية    

التعلمية،  عدد من النواتج على تحقيق إلى التركيز أبحاث الدماغ، ظهر اتجاه جديد في الفكر التربوي الحديث في أمريكا يدعو

العادات العقلية. بما بعد  أصبحت في تفكيرال مهاراتمن وقد ركز أصحاب هذا االتجاه على ضرورة تنمية عدد 

تعكس حقيقة  ت الذكاء الاتبارأن اخإلى ( 6202وتشير نتائج األبحاث التربوية في دراسة )جروان، ،(6206،)الريماوي

 لذا، تمدةالمع تبارات الذكاءال تقيسها اخ التفكير نماطأ ر فيمعبرة عن مستوى الذكاء، فهناك الكثير من مظاهره التي تؤث

 بشكل أفضل.  ومبدعين مفكرين لنكونمهاراته حاجة ملحة تساعدنا أصبح تعليم التفكير و
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( من الجهات المختصة في علم ,6202Arecgensenالمعلومات الطبية الواردة في دراسة إيريك جينسن ) كما تشير    

فاعلية، ويؤكد ديانا هالبرن  األعصاب وتشريح الدماغ أن الدماغ يشبه العضلة وكلما استخدم أصبح أكثر

(Halpern,1999dyana ) التعاملي فبفاعلية تؤثر إيجابًا وأدواتها  الحديثة االستراتيجيات التدريسية والتقويميةأن ممارسة 

ناء بو. الرياضيالتفكير مهارات وتؤكد فاعلية  التأمل ومراجعة الذاتالوعي و زعز  ت  والتربوية  ارساتمالممع ا ميداني ً 

ه يتوجمنها:  ؛الرياضي  ت عد  معيقات لتعليم مهارات التفكير  مألوفةممارسات  وهناك (6220 ،الشرقي )املة متكالالشخصية 

وتوجيه اللوم واالنتقاد، وإغفال التعزيز وتقدير الذات لفئات الطلبة، ، التلقين والتدريب اآللي والحفظ الطلبة نحو المعلم 

ض رف و التعامل مع مكونات البناء الرياضي بالصورة العامة، ومقاطعة إجابات الطلبة معظم الوقتواعتماد النمطية في 

 لألفكار الغريبة أو الجديدة ، واقتصار األسئلة على مهارات التفكير الدنيا واسترجاعها بما يتفق وقناعات المعلم

 .(6202العوض،)

ا في واقع الحياة اليوميَّة الهدف األساس للحس  العددي والحساب الذهني؛ وذلك ميداني ً  الرياضي  وت عد  تنمية مهارات التَّفكير   

فالسفة من قبل ال باالهتمامجتمعات على حد سواء، وقد حظي الفرد وتقدم المقدرات ألهميته كعمليَّة عقليَّة راقية في تطوير 

هذه الظاهرة، والتَّعرف إلى أسرارها رغبة في تطوير  والعلماء منذ القدم، واجتهد المنظرون في مجاالتهم المختلفة في تفسير

ا يجعل اإلنسان قادًرا على توظيفها في تحسين ظروف حياته كل  االفاعلة فكري ً  ستراتيجيَّاتاال  ها. ، ممَّ

 .(6220، 0550،6222، 0550، 0575) ممنذ األعوا . NCTMلقد اعتمد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي

واألداء الحسابي بصورة رسمية في المناهج الدراسية المقررة والمكونات األساسية  ،(  (Number Senseالحس  العددي  تبني 

 ،ت الحسابيةوالمهاراالتقدير التقريبي، ووهي: معقولية نتائج الحسابات،  ؛األعداد والعمليات عليها ما يخص   للرياضيات، في

عداد يتناول العالقة بين األ السادسوالمعيار  . والتقويم ضمن معايير الرياضيات المدرسية حياتية.الفي المهارات  األعدادو

 (. 6222، رمضان) ، والمعيار السابع يتناول العالقة بين الحساب والتقديرالحس  العددي  و

ف ) الذهني والقدرة على نوع من أنواع التفكير يستخدم ليصف عملية الحساب ه بأن   الحس  العددي  ( NCTM,2000ويعر 

 ،إضافة إلى التفكير التأملي الدقيق، والسببية  العددية،المشكالت ومهاراتها األساسية، وحل   الرياضية اكتساب الحقائق

، ةالمميز العددية العالقة وادراك عدادالعمليات على األ األعداد، وإدراك أثر فهومالذي يتمثل في: إدراك موالحساب العددي، 

ب ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطال ،لى الخلفإمام ومهارة الترتيب والتسلسل من األ واستراتيجيات الحساب الذهني،

 .اتختباراالعلى 

لي  استدال وهو تفكير عطائه تعريفًا محدًدا،إمفهوم بحاجة إلى تحليل نظري بداًل من بأنه  (Greno,1992ويعرفه جرينو )  

 .العددي الحسابعداد ومفاهيمي يشتمل على المرونة الحسابية لأل أو

قدرة الطالب على التعامل عدديا  بمرونة والتفكير  الحس  العددي  أن  (Paua and Diana,1999, p102) ويرى باول وديانا

العمليات عداد والمرن مع األساسي في الرياضيات ويسمح بالعمل أنه قيمة منطقية في ذاته ومكون وأ كثر من بعد واتجاه،أفي 

 عليها.

فه وي صفًا والعددي و تغطي مدى التفكيرعامة أنه فكرة ب (Bresser & Holtzman,1999كل من برسير وهولتزمان )عر 

 والقدرة على ،وإدراك السببية والمرونة في التعامل مع األعداد ،المعلوماتومعالجة  ،والعالقة بينهما للمهارات والمفاهيم

 ،ساب العدديالحوالنظرة العملية للعدد، والقدرة على استخدامه في مواقف متعددة إضافة إلى  ،تالحكم والتقدير لنواتج العمليا

 وحل  المشكالت التي تتعلق باألعداد.
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نواتجها،  الحسابية وتقديرالفهم السريع للعمليات يوضح استراتيجيات الطلبة في  الحس  العددي   ن  أ( 6206ويرى)المغربي،   

لنسبي والحجم ا والعالقة بينها، لألعدادوطرائق تمثيلها  األفكار ومعالجة كمياتها العددية بشكل مختزل، ويصف مجموعة من

والمرونة في تعامل الطفل معها والحس بمعانيها، والتعامل معها  هولةوهو بناء متزايد يشير إلى الس ومهارة التعامل معها،

 .هنية رياضيةبلغة ذ

، هاعداد والعمليات عليالمتعلقة باأل التعميماتع الطلبة على اكتشاف يشج    الحس  العددي   ن  أ)  Suter,1990 (ويؤكد سوتر    

اقع الطلبة بو كما يربط واجهة المواقف الرياضية،وم ،متنوعة للحل طرائقعمل على تنمية الو ،واكتشاف العالقات بينها

 .همية الرياضيات في تنمية مهارات التفكيرأويدعم  لوفة،المأالحياة 

وأثر العمليات النسبي عليها  فهم ماهية األعداد والعالقات بينها وقيمها .(Fennell&Landis,1994ويعرفه فنل والندس" )

 .العددي والذهني في ذلك استخدام الحساب بما

من أهم المؤشرات على نجاح الطالب في  العددي   الحس   أن   (Baroody &Ginsberg,1190ويرى بارودي وجنسبيرج)   

مقارنة و والحسابات المبنية على التقريب، الذهنية، العملياتمع  الجيد الحس  العددي  بط وقد ر   ،تعلم الرياضيات مستقبالً 

 .واالداء الحسابي ،وترتيب األعداد، وفهم واستيعاب القيم المنزلية، وإدراك النماذج 

 : وأسئلتهامشكلة الدراسة 

اتجاهات سلبية وتدنيًا في التحصيل ، وي عب ر عنه المعنيون من مديرين ومعلمين في جميع المدرسية يواجه تعلم الرياضيات    

من خالل  الرياضيالتحصيل تضح التدني في االتربويون والرياضيون من األهالي، والقادة المراحل التعليمية، ويدعم ذلك 

ق الجميع ، ويتف موضوعات األعداد والعمليات عليهالوطنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم في االختبارات الدولية وا

رار للمهارات والتك على أسباب كثيرة ومتعددة لهذه المشكلة، وربما يعود ذلك إلى استراتيجيات التدريس القائمة على الحفظ 

التقريبي والتقدير  العد   أنظمة فهم أن   من هنا يتضح جلي ًا (. 0555رمة،ربط للمعلومات بالبنية المعرفية ) كفهم و دوناآللية 

المتمثل في تمكين المتعلم من توظيف شبكة العالقات المتداخلة لمعرفة الطالب العددية في الرياضيات ، الحس  العددي  مية تنو

تعليم الرياضيات للصفوف األساسية. كما دلت  الدقيق بسهولة، وهو ما يشكل لب   بمرونة، وحل المشكالت وإجراء الحساب

في  تدني التحصيل علىنتائج البحوث والدراسات التي أجريت على طلبة الصف الرابع األساسي على مستوى الوزارة 

موضوعات األعداد والعمليات عليها وضعف بائن في إتقان مهارات التفكير الرياضي المتمثلة بالروسومات والنمذجة وقراءة 

 .(6225)الشيخ،، والتخمين والتقدير والتقريب شكالاأل

ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة بضرورة البحث عن استراتيجيات تدريسية متنوعة، ترتبط بحياة الفرد مستندة إلى مشكالت 

 حياتية حقيقية داخل الغرفة الصفية، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

اد عداأل يتفي وحد ساسيالسادس األلطالبات الصف  الحس  العددي  ذات داللة إحصائية في تطوير ( هل توجد فروق 0)

 ؟والمستوى التحصيلي للطالبات ،، تعزى للتفاعل بين طريقة التدريسالعادية والعشرية الكسورو الصحيحة

عمليات عداد والات األفي وحدالسادس ف صالتقدير التقريبي لطالبات ال مهارات( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 6)

 ؟ لطالباتل التحصيلي لمستوىاو ،طريقة التدريسللتفاعل بين  ، تعزىعليها

 عداد الصحيحةتي األوحد في السادسلطالبات الصف  الحس  العددي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطوير  (2) 

 ؟ ، تعزى لطريقة التدريسالعادية والعشرية  والكسور
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ألعداد تي االسادس في وحدلطالبات الصف  مهارات التقدير التقريبي تطوير ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في9)

 ؟تعزى لطريقة التدريس ،ةالعادية والعشري   الصحيحة والكسور

 ة الدراسة: أهمي  

في تقديم استراتيجيات تدريس ذات فاعلية في تنمية  ماركا قت على عينة من طالبات مديرية لواءب  التي ط  جاءت الدراسة،    

ار ها معيأهم   ؛عدة د على معاييرالذي يؤك  سجمة مع أهداف مشروع ضبط الجودة، منمهارات التقدير التقريبي و الحس  العددي  

س التي حددها المجلاستحدام مهارات التفكير وتطويرها لدى الطلبة. ويعد هذان المعياران من معايير الرياضيات العالمية 

ودعا إلى تنميتها لدى الطلبة لذا تستمد الدراسة بعض أهميتها . ) NCTM.6222( الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكي

تائج أكدت نكما على مسائل رياضية تتطلب وقتًا أكبر لتدرسيها.  هاؤمن أهمية هذين المعيارين. ومن هذه الصعوبات احتوا

كانت األكثر ضعفًا في  عداداأل أن مهارات الطلبة في 6222طني للصف الرابع األساسي لعام الطلبة في االختبار الو

 الحس  وعلى الصعيد المحلي ت برز مشروعات ضبط الجودة األهمية البالغة لموضوعات  6202الرياضيات وتكررت في عام 

ة التي تبنتها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في درواتها التدريبي ،مهارات التقدير التقريبيو  والحساب الذهني العددي  

والتي أشرف عليها معهد فونت العالمي  )5-0(( ساعة لكل ورشة عمل خاصة بمعلمي الرياضيات للصفوف 02بواقع )

 . وزارة التربية والتعليم( ،6202)

تيجية تعد  من االستراتيجيات الهامة والمعتمدة في التحضير اليومي وتأتي أهمية الدراسة أنها ستلقي الضوء على استرا       

 ،ير التقريبيوالتقد الحس  العددي  وفي حال ثبوت فاعليتها على تنمية  للمعلمين العاملين في مالك وزارة التربية والتعليم،

 .(6200)الخطيب،مناهج ؤمل أن تسهم في إثراء البرامج التدربية لمعلمي الرياضيات المسؤولين عن تأليف الوي

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

 ا على النحو اآلتي:تعريفها إجرائي ً  التي تم  ، عدد من المصطلحات المتضمنة في الدراسة يأتيما  في

ن(6202 ،ابو زينة والعبابنة)  عرفه:  الرياضياستراتيجية التفكير   المهارات : نشاط عقلي خاص بمادة الرياضيات، يتضم 

المنطق و، سوماتوالر   موزالتعبير بالر  و، البرهان الرياضي  و، المنطق الشكلي  والتعميم، واالستنباط، و، االستقراء) :اآلتية

والمفاهيم الرياضية في مواقف المهارات تطبيق  جراءإعلى بالقدرة  اجرائي ً إفه الباحث عر  وي مذجة والتمثيل(.الن  و، وريالص  

 .الرياضي الحس  العددي  بالعالمة التي حصل عليها الطالب على اختبار  ويقاسمثيرة للتفكير 

 ويشمل على قدرة الطالب على استنتاج أو استخالص خاصية من عدة حاالت. االستقراء:

 .على مبدأ عام   على الوصول لحاالت خاصة اعتماًدا ويتمثل في قدرة الطالب االستنباط:

 رة الطالب على استخدام الرموز للتعبير عن المعطيات اللفظية.: ويتمثل في قدالتعبير بالرموز

 و حاالت خاصة.أمثلة أو منطوقة عامة اعتمادا على أصياغة عبارة  :التعميم

 لى عمليات التحليل.إاللجوء  اجات من المعطيات من غيرتالحزر الواعي لالستن :و الحدسأالتخمين 

 نات البناءلمكو   رياضية )خرائط مفاهيمية ( حياتي أو محاكاهو عالقة لموقف أو مجسم أتمثيل رياضي لشكل  :النمذجة

 .الرياضي  

 و معطيات.ألى إلى االستنتاجات من مقدمات إاستخدام قواعد المنطق في الوصول  :المنطق الصوري

 و نتيجة ما .أو الحجة لبيان صحة عبارة أالدليل  :البرهان الرياضي
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ة المتبعة في تدريس المعلمين لمحتوى الرياضيات وتسود استراتيجي المألوفةالطرائق واألساليب  :االعتياديةاالستراتيجية 

 .التعلم المباشر في غالب الحصص الصفية

من أنواع التفكير يستخدم ليصف عملية الحساب الذهني والقدرة على اكتساب نوع   ) Number Sense (:الحس  العددي  

الذي ، لعددي  والحساب االحقائق والمهارات األساسية، وحل المسائل العددية، باإلضافة إلى التفكير التأملي الدقيق، والسببية 

المهارة في وتوظيف النماذج،  العمليات على األعداد،، والرموزيتمثل في أحد المظاهر اآلتية: إدراك المفاهيم والمصطلحات 

 احثالب أعدهالذي  الحس  العددي  تبار مة التي يحصل عليها الطالب على اخويقاس بالعال ،استراتيجيات الحساب الذهني

(Instutfonet.2010 ). 

 .نتيجة لتخمين تربويمهارة عقلية  وأ ،الدقيقةجابة جابة قريبة من اإلإنتاج إعملية  التقدير التقريبي :

 إجراء العمليات الحسابية دون اللجوء الستخدام القلم والورقة. الحسابات الذهنية:

  محددات الدراسة:*

دات التي تحد  من درجة تعميم نتائجها، لذا يمكن تفسير وتعميم النَّتائج في         اقتصرت الدِّراسة الحاليَّة على جملة من المحدِّ

 ة:ضوء الحدود اآلتي

 لسادسا( من كتاب الرياضيات للصف )العادية والعشرية في وحدتي )األعداد الصحيحة والكسور اقتصرت الدراسة على .0

 (.6200 )           األول( إلدارة المناهج والكتب المدرسية، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للعامالدراسي  األساسي للفصل

للواء  بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم األساسي الملتحقات السادساقتصر تطبيق الدراسة على طالبات الصف  .6

 (.       6207) لسنة ماركا

درسة وف المللمنهجيَّة العلميَّة؛ وذلك لظر لتَّعيين العشوائي للطالبات وفقًاتمَّ اختيار الِعينة بطريقة قصديَّة لتعذ ر تطبيق ا .2

 .المدرسة وتعارضها مع األنظمة والقوانين المعمول بها في

أدوات القياس المستخدمة )االختبارات بأنواعها( من إعداد الباحث وليس من االختبارات المقنَّنة، لذا فإنَّ نتائج الدِّراسة  .9

 األعداد والعمليات عليها لمعهد فونت، علًما بأنها كانت تحاكي اختبارات محتوى وثباتها تعتمد على درجة صدق األدوات

(6202, Intuit fount)  المعلمين في الدورة التدريبية هاعلى تدربالتي. 

 ورتي األعداد الصحيحة والكسفي وحدعلى مهارات التقدير التقريبي و الحس  العددي  الدِّراسة في مجال تطوير  تقتصر .0

 .العادية والعشرية

ياضيَّات لتصنيف الطالبات إلى مستويين )عاٍل، ومنخفض(عمل اختبار عام في .2  ابقة لمبحث الرِّ وفق معيار  .المتطلبات السَّ

فما  (92)من  (67)ط  الحسابي كمعيار مناسب لتحديد المستوى التَّحصيلي. بناًء على رأي المحكِّمين واعتمدت العالمة الوس

 .   المنخفضفوق هي المستوى العالي واألقل هي المستوى 

 مجتمع الدراسة:

عام لل ماركا األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية لواء السادس لبةتكون مجتمع الدراسة من جميع ط 

 طالبا وطالبة (7222 ) . وقد بلغ عدد الطلبة في مجتمع الدراسة حسب اإلحصائيات التربوية الرسمية6205/6207الدراسي

 ( حصص أسبوعيًا.0وجميعهم درسوا مادة الرياضيات بواقع) ،ذكور( % 52 و) ،إناث ( %72، منها)
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ابطة حسب  توزيع عينتي :عينة الدراسة ما في جدول ك االستراتيجية التدريسية والمستوى التحصيليالدِّراسة التَّجريبيَّة والضَّ

(0:) 

 (0جدول )                                          

 المستوى  -ستراتيجيَّةاال

 

 الكلي االعتيادية الرياضي التفكير

 50 90 92 العالي

 70   96 25 المنخفض

 70 75 056 

 

 دراسات سابقة تناولت التفكير الرياضي: :اوالا 

ات التفكير رإلى الكشف عن أثر برنامج تدريسي مقترح في تنمية مها دراسة هدفت (6205،بو لوم والفضليأ)  أجرى   

ة من اسرالمنهج شبه التجريبي، تكونت عينة الد الدراسةالرياضي لدى طلبة رياض األطفال في دولة الكويت. اتبعت 

اختيارهم بطريقة  ( طالباً وطالبة تم   60) دها اأفرالبة، وضابطة عدد ط( طالباً و 60)  دهااأفرة عدد تجريبي   :مجموعتين

تدريسي   تطوير برنامج سة تم  راالعاصمة بدولة الكويت. ولتحقيق أهداف الد ة بإدارة تعليمقصدية من رياض األطفال الحكومي

 وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط عالمات الدراسةالرياضي. أظهرت نتائج  سالم ديني(، واختبار في التفكيرلخبرة )اإل

ومتوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة التي درست باستخدام البرنامج التدريسي   طلبة المجموعة التجريبية التي درست

اسة من نتائج رالتفكير الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية. وفي ضوء ما أسفرت عنه الدِّ  بالطريقة االعتيادية على اختبار

 لوزارةعة لتابا مات رياض األطفال، وتعميمه على رياض األطفال الحكوميةاستخدام البرنامج التدريسي من قبل معل  بوصت أ

 دولة الكويت.التربية والتعليم في 

دى الطالب الحسابية والرياضية لرات على المها فعر  لى الت  إدراسة هدفت  (Breen & O’shea ،2010) جرىأو   

( دورة عمل  972)  ونف ذجوانب ذات مستوى أعلى، وتعزيز التفكير الرياضي لدى الطالب، وتشجيعهم على التفكير في 

مريكية، وقد أظهرت نتائج تحدة األمالواليات الالمتوسطة في المدارس الحكومية في  طالب الرياضيات للمرحلة تخص  

الروتينية أو التكيف الطفيف من النتائج  راءاتالعمل بنجاح وذلك من اإلج اأنهو الغالبية العظمى من الطالب قد أن   الدراسة

ي التفكير ت العليا فاراستخدام المها غيرمنها بنجاح من  االنتهاءاألسئلة قد يتم  المستخلصة حرفيا، وأن الغالبية العظمى من

وذلك يؤثر على تعلم الطالب  ،وحدها قد يؤثر على قدرة الطالب على التفكير لى مهام مألوفةإالتعرض  ن  أالرياضي، كما 

  في الناحية الرياضية. بشكل عام  

ات التفكير الرياضي رتحسين مهافي   البرامجالتعرف على فعالية لى إ (Robinson ،2011)روبنسون وهدفت دراسة     

على شكل ألعاب حرة هادفة، وقد  البرامجلدى األطفال ما دون سن المدرسة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث أعدت 

تم تقسيمهم على  ( طفالً  22)  منالدراسة نت عينة تجريبية(، وقد تكو  ولمجموعتين )ضابطة،  اتبع الباحث المنهج التجريبي

لى ع جموعة الضابطة بفروق دالة إحصائي ًاق المجموعة التجريبية على الماآلتي: تفو   المجموعتين، وقد أوضحت النتائج

 اختبار التحصيل واختبار التفكير الرياضي.
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 التدريس التبادلي على التحصيل والتفكير الرياضي استراتيجيةإلى قياس أثر استخدام   ( 6200الكبيسي ) دراسة  توهدف   

 ت. واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ذات االختبار البعدي، وكانالعراق لطلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات في

 استراتيجةخدام ( طالبًا درست باست 60تجريبية وعددها) :موا إلى مجموعتينقس  ( طالباً  96اسة قد تكونت من ) رعينة الد

 المجموعتين في المتغيرات وتمت مكافأة( طالبًا درست بالطريقة االعتيادية  60والضابطة وعددها )  ،التبادلي التدريس

( فقرة.  27) والثاني للتفكير الرياضي تكون من ( فقرة،  02اختبارين األول تحصيلي تكون من )  الدخيلة، وأعد الباحث

الضابطة في  على المجموعة التدريس التبادلي   استراتيجيةالتجريبية التي درست باستخدام  جموعةوأظهرت النتائج تفوق الم

 .التحصيل والتفكير الرياضي  

لتي هدفت وصف التفكير الرياضي بين الطالب وعالقتة في حل ا( و 6202وفي دراسة فيرنانديز وسالفادور وجوليا )   

باحث خدم الالطالب، وقد است فكار الرياضية الجديرة بالمالحظة في التفكير لدىاألينطوي على تحديد   المشكالت الرياضية،

ن تعريف للت فكير الرياضي  والمقابالت مع الطالب، وأشارت النتائج  اناتاالستبالمنهج الوصفي، باستخدام  دى الطالب ل تكو 

ساعدهم يهم وتتسهم في تطوير التفكير لد ر الرياضيالتدريبية للتفكي البرامجن أواستيعابهم له، وأظهرت أيضا  نتيجة لفهمهم

 نجاز، والقدرة على أيجاد حلول للمشاكل الرياضية.على المرونة بالتفكير واإل

 لتحسين تهدف الى تأثير حل المشكلة في موضوع معين في مادة الرياضيات  دراسة ( 6200) وأجرى ارسوي وجانير   

 حل المشكالت الرياضية وتدريسها، وعالقتها بالتفكير الرياضي، وقد استخدم المنهج المسحي، باستخدام مقياس راتمها

 ( طالباً وطالبة في الواليات المتحدة األمريكية، 92اسة من اختيار عينة عشوائية من ) رالتفكير الرياضي، وقد تكونت عينة الد

تكون  رتهمتهم وقداارمها ن  إحيث بالتفكير الرياضي؛  يجابي  ضوع معين له أثر إالمشكلة لمو حل   ى أن  وأشارت النتائج إل

 .وممارستها مناسبة استراتيجيةاختيار  قادرة على

 :الحس  العددي  تناولت   سابقة دراساتثانياا: 

والذكاء العددي والتحصيل في الرياضيات  الحس  العددي  ( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين 6206أجرى) المغربي ،   

: هل يةاآلتلدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة الخليل. ولتحقيق هذه األهداف حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

القة عهل توجد  والذكاء العددي لدى طلبة الصف السابع األساسي؟ الحس  العددي  ا بين توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ً 

والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسي؟ هل توجد عالقة  الحس  العددي  ا بين ارتباطية دالة إحصائي ً 

مجتمع الدراسة  ن  ارتباطية دالة إحصائيًا بين الذكاء العددي والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسي؟ تكو  

( طالبًا وطالبة، اختيرت منه عينة عشوائية تكونت من )  9052الخليل حيث بلغ عددهم ) من طلبة الصف السابع في مدينة 

بار للباحث منير كرمة، واخت الحس  العددي  والذكاء العددي تبنى الباحث اختبار  الحس  العددي  ( طالبًا وطالبة. ولقياس  025

ه وثباته. ات تم بناء اختبار للتحصيل، وتم التأكد من صدقالذكاء العددي للباحث نبيل المغربي. ولقياس التحصيل في الرياضي

  العددي  الحس  وبعد جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها: بلغت قيمة معامل االرتباط بين 

الذكاء العددي والتحصيل بين  (2855)والتحصيل في الرياضيات و  الحس  العددي  بين (  2852 و) (2870)والذكاء العددي 

 ا.  ي الرياضيات وجميعها دالة إحصائي ً ف

واألداء  الحس  العددي  هدفت إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في  دراسة  (6200الخطيب )وأجرى    

( طالبًا من  022الحسابي والمواقف العددية لدى طالب الصف السادس األساسي في األردن. تكونت عينة الدراسة من ) 

 طالب الصف السادس األساسي،
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قسموا إلى مجموعتين عشوائيًا، تجريبية درست باستخدام استراتيجية حل المشكالت، وضابطة درست بالطريقة االعتيادية.  

ها قواألداء الحسابي والمواقف العددية، وتم التأكد من صد الحس  العددي  وتم تطوير أدوات الدراسة، وهي اختبار لقياس 

مجاالته واألداء الحسابي والمواقف العددية تفوق طالب المجموعة في  الحس  العددي  وثباتها، وقد أظهرت النتائج المتعلقة ب

 التجريبية على طالب المجموعة الضابطة.

والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى طلبة الصف  الحس  العددي  دراسة هدفت إلى تنمية  (6227وأجرى عبد العال )    

األساسي، وذلك من خالل تدريس وحدة الكسور العشرية وفقاً  لمنحى التعلم البنائي، وقياس فعالية تلك الوحدة تكونت  السادس

االبتدائية  األساسي بمدارس على مبارك االبتدائية وأحمد أمين السادس( طالبًا وطالبة من الصف 662عينة البحث من )

منهما من  نت كل  تكو ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين ضابطة وتجريبية –محافظة اإلسماعيلية  –واالتحاد االبتدائية 

ديد حاألساسي، وتم تحليلها وت السادس. أ ختيرت وحدة الكسور العشرية من مقرر الرياضيات للصف ( طالب وطالبات002)

 لنموذج التعلم البنائي مثلت دليالً للمعلم، وبعد ات وفقً اغتها من خالل ثمانية دروس أ ِعد  صي تعيدأ  األهداف التعليمية لها ثم 

ام من لالستخد جاهًزااالنتهاء من الدليل عرضه الباحث على المحكمين ثم أجرى التعديالت المطلوبة وطبع الدليل وأصبح 

والتحصيل في  والتفكير االبتكاري الحس  العددي  لتعلم البنائي في تنمية قِب ل المعلم. وأوضحت النتائج فعالية استخدام نموذج ا

االبتكاري  فكيروالت الحس  العددي  الرياضيات، كما أن التعليم باستخدام نموذج التعلم البنائي له حجم تأثير كبير على تنمية 

 .االبتدائي" السادسالصف  لطلبةوالتحصيل في الرياضيات 

لى تقييم مهارة الحساب الذهني ودورها في التحكم في حل المشكالت الرياضية إدراسة هدفت  (6227القاسي ) وأجرت  

الصف السادس األساسي اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في هذه الدراسة التقييمية، من خالل عينة إجمالية مكونة  طلبةعند 

ر اختبا في الصف السادس األساسي، تم اختيارها بطريقة مقصودة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد طالبًا (679) من

موضوعي يغطى األهداف اإلجرائية  سؤاال (62)تحصيلي مكون من جزأين: األول لقياس مهارة الحساب الذهني يضم 

س التحكم في حل المشكالت الرياضية يضم أربع أما الثاني يقي ،األول في محور األعداد و الحساب المقدمة خالل الثالثي

مشكالت رياضية تم انتقاؤها عن طريق االقتراع من وقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن ضعف مستوى الطلبة في 

الحساب الذهني، كما أثبتت وجود عالقة ارتباط بينه )الحساب الذهني(  والتحكم في حل المشكالت الرياضية، بمعنى أن 

الدرجات التي حصل عليها التالميذ في اختبار مهارات الحساب الذهني منخفضة، كما أنها تختلف باختالف الدرجات  أغلب

حلقة الضائعة التفكير هو ال ا أن  المنخفضة المحصل عليها في اختبار التحكم في حل المشكالت الرياضية، و بالتالي يبدو جلي ً 

 ضية .بين الحساب الذهني و حل المشكالت الريا

في كل من منهاج  الرياضيات  الحس  العددي   بين قارنت (( Sood, S. & Jitendra, A,2007سود وجنتي وفي دراسة    

التقليدي والمنهاج المطور من قبل جامعة شيكاغو)للصف الثالث االبتدائي ، وقد بينت نتائج الدراسة أن المنهاج التقليدي يركز 

 (0العالقات العددية أكثر من المنهاج المطور، وأن المنهاج المطور يتفوق على المنهاج التقليدي في: و( EMعلى مهمات 

( توظيف أنشطة واقعية. حيث أكد المنهاج المطور على: أ( 2 ،( اشتماله على مهمات أكثر تعقيًدا 6 ، فهم العالقات العددية

بات أما المنهاج التقليدي فقد كانت المتطل ج( األنشطة العملية الواقعية،  ،ب( التمثيالت العددية ، الحس  العددي  تطوير مفهوم 

 مباشرة وصريحة فيه وكانت التغذية الراجعة عامة.
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 :التعقيب على الدِّراسات السَّابقة

ل بمضمونها  ابقة المتصلة بموضوع الدِّراسة الحاليَّة وتمحيصها والتأم  منهجيَّة  وتصنيفها وفقمن خالل متابعة الدِّراسات السَّ

ل  ما عثر عليه الباحث من دراسات مرتبطة بموضوع الدِّراسة هي: دراسات تجريبية  البحث العلمي؛ ات ضح للباحث أن ج 

(:  توزعت فيها عينة 6205ابو لوم والفضلي، ،Robinson ( ،2011)، 6200طيب،خ، ال6202،القيسي ،6207العوض )

أخرى ضابطة بهدف دراسة أثر متغيرات مستقلة على متغيرات تابعة مثل : أثر الدراسة على مجموعات تجريبية و

الحساب و الحس  العددي  والتحصيل و واالتجاهاتوأنماطه، والميول  التفكير استراتيجيات  تدرسية متنوعة على تنمية مظاهر

حيث تناولت العالقات االرتباطية  (6229، عفانة وخزندار6227لمغربي ،)ا الذهني والطالقة اإلجرائية. وأخرى ارتباطية

الميول  يل،ومتغيرات تابعة مثل:) التحص جيات تدرسية، الذكاءات المتعددة(بين متغيرات مستقلة مثل )أنماط التفكير، استراتي

 .Sood, S. & Jitendra.2007. 2005. Sriraman, 1999) ( ودراسات وصفية:الحس  العددي  أنماط التفكير، التحصيل، 

Ricmeney  ،Allison.1993 ،اده، وأبع الحس  العددي  ( تناولت أنماط التفكير واسترتيجياته، 0550،عنابي ،6227القاسي

احث استفاد الب وتناولت العديد من المتغيرات لفئات عمرية مختلفة ومراحل دراسية متنوعة، .العددية ومهاراتهاوالطالقة 

 نتائجه. ناسبة، وفي تفسيرمنها في بناء أدواته، وفي اختيار المنهجية الم

 :موقع الدِّراسة الحاليَّة من الدراسات السابقة 

ت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باتصالها بموضوع يلقى اهتماًما على المستويين العالمي والمحل ي، هتشاب 

يد استخدم منذ عهد بع الحس  العددي  وهو من الموضوعات القديمة الحديثة في األدب التربوي، فمصطلح التفكير وأنماطه و

يعود  إلى الفالسفة ارسطو وسقراط وافالطون. وجاءت الدِّراسة متوافقة مع عدد من الدِّراسات شبه التَّجريبيَّة والتجريبية 

 العال،؛عبد  ؛6200والطالقة اإلجرائية، ) الخطيب ، الحس  العددي  التي تناولت أثر أساليب التفكير في التَّحصيل وتنمية 

من الدِّراسات من حيث األدوات، وإعدادها وآلية تطبيقها في االختبارات القبليَّة  (. ووافقت عدًدا6225. نصار ،6227

من خالل اختبار سة موافقة مع عدد من الدِّراسات (. وجاءت الدِّرا6202؛ ؛القيسي، 6200والبعديَّة من مثل )الخطيب ،

؛ كمتغير مستقل بهدف التَّعرف على أي (6200) الخطيب، ،منخفٍض( ويين )عاٍل،مستوى قبلي لتصنيف الطلبة إلى مست

مع االستراتيجية المطبقة. واختلفت عن الدراسات السابقة في إعادة صياغة المادة التعليمية لوحدة  اوتجاوبً  افئات  أكثر تأثرً 

، لرياضي  اعلى مهارات التفكير  الحياتية القائمةالكسور العادية ومحاكاتها على شكل مجموعة مرتبة من المسائل الرياضية و

كاديمة الملكة رانيا لتدريب المعلمين ــ كلية المعلمين، جامعة كولومبيا. أالتي سبق التدريب عليها لمعلمي الرياضيات في 

نحو  والميول االتجاهاتحيث منهجية البحث وإغفال واختلفت مع إجمالي الدراسات االرتباطية والوصفية والتقويمية من 

 ( .6206؛ المغربي، 6225نصار ،الرياضيات )

  أدوات الدراسة:

لعادية ا تي األعداد الصحيحة والكسورفي وحدتكونت أدوات الدراسة من اختبار في المتطلبات السابقة، واختبار تطوير الحس 

 والعشرية .

 وصدقها وثباتها: عرض ألدوات الدراسة: بنائها، يأتيما  وفي

ب عليها من التي تم التدريت عليها"، األعداد والعملياتم اختيار المادة التدريبية"  المادة التعليمية للمجموعة التجريبية:أًوال: 

قبل خبراء تربويين مختصين بإشراف وزارة التربية والتعليم في األردن لمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في أكاديمة 

 ـ كلية المعلمين، جامعة كولومبيا،الملكة رانيا لتدريب المعلمين ـ
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 :وشملت الجلساتالغايات واألهداف،  الورشة برنامج   ن( ساعات يوميا. تضم  0( جلسة تدريبية بواقع )00والتي استغرقت ) 

رنة مقاووالنماذج،  طريقة التفكير غير المالئمة باستخدام األعداد الكاملة،ومقدمة في الكسور، و عداد والعمليات عليها،األ )

 كسورجمع الوالتجمع في وحدات التكافؤ، وخطوط األعداد، و تطوير الطالقة اإلجرائية،ووترتيب الكسور، وطرح األسئلة، 

جمع وال، ليةوحليل للعوامل األالت  و ب العدد،مكع  و، التقدير التقريبيو ،الجذر التربيعيو ،األسسو، ها وقسمتهاضربو وطرحها

 .بليةقونماذج من األسئلة ال ،الحساب العددي  و ،القسمةضرب والطرح والو

 تاأعيدت صياغة المادة التعليمية ومحاكاتها على شكل مجموعة مرتبة من المسائل الرياضية والحياتية القائمة على مهار   

سائل الم( مسألة رياضية، بحيث تتناسب مع النتاجات. وتم التركيز على أن تكون  97، تجاوز مجموعها ) الرياضيالتفكير 

وتراعي مهارات التفكير، وتساعد على بناء المعرفة الرياضية، وتثير دافعيتهم للتعلم، وتغطي  ياتية تثير تفكير الطلبةح

 6202فيرمونت للعلوم  عناصر المعرفة الرياضية الموجودة في المحتوى. تم إعداد المسائل الرياضية باالستفادة من معهد

ها، وبعض نالدولية والوطنية، وكتب الرياضيات المختلفة السيما المقرر م االختباراتن فادة موثيقة لتدريب المعلمين واالست

مواقع االنترنت المختصة بتقديم المسائل الرياضية، وتطلب إعداد المحتوى فترة زمنية مناسبة. وللتأكد من صدق المادة 

ن، حيث تم األخذ برأيهم، وأعيدت صياغة بعض ( محكمي0التعليمية تم عرضها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

المسائل الرياضية، وحذف بعضها اآلخر، وزيدت بعض المسائل الرياضية، باإلضافة إلى إجراء بعض التعديالت المتعلقة 

 بتنظيم المسائل الرياضية، وإحكام الجانب اللغوي، طبقاً لما أشار إليه المحكمون.

أعد  هذا االختبار بغرض تصنيف الطالبات حسب مستوياتهن التحصيلية في الرياضيات إلى  ثانيا: اختبار المتطلبات السابقة:

(. قبل بناء االختبار تم تحليل محتوى المادة الدراسية ذات العالقة باألعداد والعمليات عليها إلى منخفضمستويين)عاٍل،  و

ددت األهداف التدر يسية المرتبطة بذلك وتم بناء جدول المواصفات، تبع مفاهيم وتعميمات، ومهارات ومسائل رياضية، ثم ح 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد. بعد ذلك عرضت 67حيث بلغ عددها ) ،ذلك كتابة فقرات االختبار في الصورة األولية

ي ذوي الخبرة واالختصاص ف من ( محكمين9المبدئية على مجموعة من المحكمين  بلغ عددهم) افقرات االختبار بصورته

تدريس الرياضيات واإلشراف التربوي، ولقد طلب منهم بيان درجة ارتباط فقرات االختبار بالخاليا المحددة في جدول 

وتم وضع معيار متفق عليه من خالل لجنة ثالثية من مشرفي  المواصفات باإلضافة إلى بيان درجة وضوح الفقرات،

 يعاد النظر في الفقرة، وفي ضوء ذلك تم إجراء التعديالت ال  وإما فوق ف %52البناء لقبول الفقرة الرباضيات ممن شاركوا في 

التي يتوقع أن يكون فيها غموض أو التباس عند الطلبة، وتوضيح ت: الصياغة اللغوية لبعض األسئلة، المطلوبة، حيث شمل

د أصبح الرموز وبطريقة أسهل،  وقالرسومات المرافقة لبعض أسئلة االختبار، وحذف عبارات لفظية يمكن التعبير عنها بلغة 

كونًا من)  ( فقرة.60االختبار في صورته النهائية م 

د ت صدق االختبار وثباته:     اإلجراءات المتبعة في بناء االختبار وآراء المحكمين دليالً على صدق محتوى االختبار. كما  ع 

األساسي، وحسب معامل الثبات  السادس طالبات الصف(  طالبة من 62تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من )

(، وبعد أسبوعين من التطبيق األول، تم إعادة تطبيق االختبار على العينة 2877باستخدام معادلة كرونباخ ألفا والذي بلغ ) 

 (.2875نفسها، وحسب معامل الثبات وكان مساويًا ) 

 6226مثل دراسة )عبيدة ،  ؛الحس  العددي  ع على الدراسات التي تناولت قام الباحث بعد االطال :الحس  العددي  ثالثا: اختبار 

، وقد الحس  العددي  لقياس قدرة الطالب على بإعداد اختبار (، 6222( (، )اإلمام، Grenoo, 1992(، )الباز والرياشي، )

 تضمن االختبار أربع مهارات،
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 وفق الخطوات اآلتية: االختبار وب ني    

  والمقامالبسط،  مثل: ؛المختلفة لمفاهيموتشكل ا بناءبه  ويقصد (:والرموز)ادراك المفاهيم والمصطلحات، 

ومفهوم الجزء  ،واألسسالعدد التكعيبي، و ،ربيعي  الجذر الت  و ،واالشارات بأنواعهاالرمز، و الكسر،المقدار،و

 ي،التساوِ واألكبر واألصغر، و ومقارنة األعداد، المتكافئة،األعداد و األعداد، وخط   ، واألعداد الكاملة،والكل  

اصلة الفو ،شري  ة للعدد الع  القيمة المنزلي  و ،الكسر العشري  و ،العدد العشري  و، والقيمة العددية ،قمالر  و ،العددو

 مكانة مهمة في تعلم الرياضيات. الحس  العددي  المفاهيم في  هذه تحتل  وة، العشري  

  لألعداد يتم إدراك أثر العمليات على األعداد ) الجمع والطرح والضرب والقسمة العمليات على األعداد(:)إدراك 

 وعالقتها بالجمل الرياضية.وتحديد أثر كل استراتيجية  .وتطبيقاتها( الكسرية والعشرية

 (النماذج المتنوعة). :والنماذج ،النماذج المتشابهة ونماذج المساحة، نماذج المجموعة، النماذج المختلفة، ) وتشمل 

موز، لر  التعبيرباوموذج، التعبيربالن  و، التعبيرالكتابي  وة، وتبدأ بأمثلة محسوسة من الحياة اليومي   .الخطية(

عة، نماذج المجمووالنماذج المختلفة، و)النماذج المتشابهة،  فئات: خمسالتعبيرالشفوي، وتصنف النماذج إلى و

 ويتطلب تصنيفها وتحليلها مهارات عالية.. الخطية( النماذجوونماذج المساحة، 

بتنمية مجموعة من االستراتيجيات تتسم  يجب االهتمام وفي هذه المهارات (:في استراتيجيات الحساب الذهني ات) المهار

الحساب الذهني،  استراتيجيات لنواتج العمليات في مواقف مختلفة، باإلضافة إلى ى للطالبة التقديروذلك حتى يتسن   ؛بالمرونة

بين التقريب والحساب الذهني وإدراك العالقة بين لحساب الذهني، وإدراك مقدار الخطأ وا وإدراك مقدار الخطأ بين التقدير

ولكن تعميم نتائج الدراسة مقصور  في غير هذه المهارات، الحس  العددي  التقدير والحساب الذهني، ومن الممكن أن يتمثل 

 فقط.على هذه المهارات 

بصورته األولية من  الحس  العددي  ، وتكون اختبار الحس  العددي  فقرات على كل مهارة من مهارات شملت كل مهارة عشر 

عرض على  ق من صدق االختبارحق  للت  ، و( فقرات لكل مهارة 02، بواقع ) الحس  العددي  ( فقرة، موزعة على مهارات 02) 

ن، وتم األخذ بآرائهم التي كان من أبرزها: إعادة النظر ببعض الفقرات المتعلقة ( محكمي 9مجموعة من المحكمين عددهم ) 

بمهارة إدراك العمليات على األعداد، وإعادة صياغة بعض الفقرات وخصوًصا في مهارة المفاهيم والنماذج، وإعادة كتابة 

قل تتراوح معامالت صعوبتها وتمييزها أي التالفقرات الخاصة بمهارة استراتيجيات الحساب الذهني ، وقد تم حذف الفقرات 

( طالبة قبل إجراء  07على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة عددها )  الحس  العددي  ( .تم تطبيق اختبار  2860من ) 

وبة  الت الصع، وكانت معامالحس  العددي  الدراسة، وتم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار 

مع  فقرة بعالمة واحدة وكل   ( فقرة، 92اختيار) حيث تم   ،(  واختيار الفقرات ذات التمييز األفضل285-286المناسبة بين)  

(  92في صورته النهائية من )  الحس  العددي  ، وبذلك يكون اختبار الحس  العددي  لمهارات  الً مراعاة أن يبقى االختبار ممث

ن م ( تم تطبيق االختبار بصورته النهائية على عينة استطالعية 2872 -2862فقرة ومعامالت التمييز تتراوح قيمتها بين )

( طالبة، واستخدمت استجاباتهم في تحليل فقرات االختبار باستخراج معامل ارتباط بيرسون بين 62مجتمع الدراسة عددها )

رة الفرعية التي تقع فيها. وأظهرت النتائج وجود ارتباط ذي داللة إحصائية عند مستوى االستجابة للفقرة والدرجة على المها

 ( بين الدرجة على كل فقرة وبين الدرجة على المهارة الفرعية.α = 0.05الداللة )
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ستجابات ا وحسبت مصفوفة معامالت االرتباط فيما بين المهارات الفرعية وبين كل منها والدرجة الكلية، والتي اشتق ت من

( أن قيم معامالت االرتباط  6( وتظهر المصفوفة بالجدول ) 62عينة التجريب التي أجريت عليها تحليل الفقرات )ن= 

مرتفعة، مما يشير بشكل واضح إلى أنها جميعها تشترك في قياس مفهوم واحد للحس العددي، ويتأكد ذلك في ارتباطات 

 الدرجات الفرعية مع الدرجة الكلية. هذه النتائج تشكل داللة على صدق االختبار. 

 الحس  العددي  ها وبين الدرجة الكلية الختبار مصفوفة معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية وبين

 

 الدرجة الكلية (9) (2) (6) (0) اتلمهارا

 *2852 2875 2870 2852 0 (0المفاهيم ) دراك وتشكلإ

 *2877 2850 2875 0  (6)عليهاالعمليات عداد واأل

 *2850 2850 0    (2)المتنوعةنماذج ال

 *2850 0    (9الحساب الذهني )

 (α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )* ذات 

( التي أجريت 60: استخرجت معامالت) الثبات النصفية من استجابات عينة التجريب ن= الحس  العددي  حساب ثبات اختبار 

 بروان.  -سيبرمانالقيم الناتجة بعد تصحيحها بمعادلة  (2)عليها عملية تحليل الفقرات، ويبين الجدول

 

 الحس  العددي   المهارة الرابعة المهارة الثالثة المهارة الثانية المهارة االولى المهارة 

 2879 2872 2857 2877 2875 الثبات

 

د توقد  هذه القيم مقبوله ألغراض تطبيق االختبار في الدراسة. ووضعت إجابات نموذجية ألسئلة االختبار، وسلم تصحيح  ع 

 من خالل إعطاء درجة )عالمة( واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ. 

 مهارات التقدير التقريبي: اختبار

 (NCTM.1989مي الرياضيات )ل  علم القومي   المجلسها ليتي أشار إلا االستراتيجياتالتقدير التقريبي من  عد  ي  

لدنيا ساسية اساسية للمرحلة األأنه هام الكتساب مهارات القياس وهي أعليه أكثر من وسائل الحسابات كما  التأكيدنه يجب أ

 تعلم مهارات التقدير التقريبي.  على( (krokreft كوكرفتويؤكد تقرير لجنة   والعليا،

  بط مقدمة لض  استراتيجية او طات،المتوس  و العدد المتوافق،ولس، )العدد الس   وتشمل: ؛التقدير التقريبياستراتيجيات

القطع، و نة،المقارو المعرفة السابقة،و التقسيمات،و تقدير الطول، وتشمل: ،القياسو قريب،الت  و جميع،الت  و نهاية، –

 وتقدير المساحة( التخفيض،و

 بعد إعادة صياغتها وفق عداد والعمليات عليهااألفي التقدير التقريبي مهارات يهدف االختبار إلى قياس أداء الطالب    

عشرية الصحيحة والكسور العداد األ وحدتي:ولصياغة مفردات االختبار تم تحليل محتوى  الرياضي التفكير استراتيجية

بار تم عرض االختبار باإلضافة إلى مصفوفة المحتوى على المحكمين لتحديد . وبعد الوصول للصورة المبدئية لالختوالعادية

دَّ مدى مالئمته ومناسبته لألهداف وخصائص الطالب. وقد أخذ بآراء المحكمين،  االختبار صادقًا بناًء على ما أورده  وع 

 طالبة قبل إجراء الدراسة،(  62من  تطبيق االختبار على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة عددها )  مونالمحك  
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وحساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، وكانت معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز تتراوح  

اختيار الفقرات  ( 2862( وقد حذفت الفقرات التي كانت معامالت صعوبتها وتمييزها أقل من )  2850-2862قيمتها بين ) 

ن  ألفضلذات التمييز ا فتكون العالمة النهائية من  ،منها عالمة واحدة كل  ، ل( فقرة 22في صورته النهائية من )  ، حيث تكو 

22 . 

حساب معامل ثبات االختبار: تم تطبيق االختبار ثم إعادة تطبيقه بعد حوالي )أسبوعين( وقد استخدم معامل االرتباط لحساب    

( وهى نسبة ثبات عالية لمفردات االختبار. حساب زمن االختبار: من  2877) يساوي معامل الثبات وكان معامل الثبات 

ل عشر طالبات وآخر عشر طالبات أنهينخالل تطبيق االخ االختبار، ومن خالل حساب  تبار تم حساب المتوسطات بين أو 

 ( دقيقة.22المتوسط وجد أن زمن االختبار المناسب )

 متغيرات الدراسة وتصميمها:

لمستوى التحصيلي وا ،االعتيادية، الرياضي التفكير :التعليم، بمستوييها  استراتيجيةاشتملت على  المتغيرات المستقلة.. 0

 تم تحديدها بناًء على عالمات الطلبة على االختبار القبلي.  (العالي، والمتدني)ه: يبمستوي

تبار التحصيلي االخ -، كما أعتبرت عالمات الطلبة على القياس القبلي والتقدير التقريبي الحس  العددي   المتغيرات التابعة.. 6

 متغيرين مصاحبين.   -عداد الصحيحة والكسور العشرية والعادية األ وحدتيفي 

نظرا لصعوبة االختيار العشوائي ألفراد الدراسة، وذلك لتعذر إمكانية إعادة توزيع الطلبة عشوائيا، استخدم تحليل التباين 

( وذلك لضبط الفروق  (ANCOVA( متبوعا بأحادي المتغير التابع   (MANCOVAب متعدد المتغيرات التابعةالمصاح

 بين المجموعات قبل البدء بالتجربة، لذا فإن تصميم الدراسة هو تصميم  شبه تجريبي  ذو المجموعتين غير المتكافئتين.

  إجراءات الدراسة:

 الباحث الخطوات اآلتية:من أجل تحقيق أهداف الدِّراسة اتَّبع 

 .بيوالتقدير التقري  الحس  العددي  ومفهوم الرياضي التفكير  استراتيجيةدراسة األدبيات التربوية التى تناولت  .0

التى  يوالتقدير التقريب الحس  العددي  موضوع  الرياضي تناولت التفكير التيإجراء مسح للدراسات والبحوث السابقة  .6

 أساسية. لى محاورالحالية بهدف تبويبها إا الدراسة تتناوله

ثباتها وصدقها  ( وحسابالتقدير التقريبي ، واختبارالحس  العددي   المستوى التحصيلي، اختبار بناء أدوات الدراسة ) اختبار .2

 وفق منهجية البحث العلمي.

ف 056نة حجمها )ي  سحب ع .9  .ماركااألساسي من مدارس تربية لواء السادس ( طالبة من  طالبات الصَّ

والتقدير موعات قبل البدء بالتَّجربة للمج ،الحس  العددي  المستوى التحصيلي، اختبار  تطبيق االختبارات التَّحصيليَّة ) اختبار .0

ياضيَّات. التقريبي التَّج ابطة، وبمساعدة معلِّمات مبحث الرِّ  ريبيَّة والضَّ

ابطة والتَّجريبيَّة بوبدأ التَّدريس للمجموع .2 عداد الصحيحة والكسور األ وحدتي:ل ( حصص أسبوعي ًا وذلك0اقع )ات الضَّ

 .( حصة صفية02) العشرية والعادية

ق اختبار لدِّراسيَّة تم  تطبيعداد الصحيحة والكسور العشرية والعادية اوحدتي األل المحتوى الدراسيبعد االنتهاء من تدريس  .5

 الخاص بهما على ِعينة الدِّراسة. والتقدير التقريبي  ،الحس  العددي  

 تحليل البيانات إحصائي ًا ومناقشة النتائج. .7
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 ائج الدراسة ومناقشتها : نت

لصعوبة توزيع أفراد الدِّراسة الحالية توزيًعا عشوائي ًا على مجموعات الدِّراسة بمستوياتها التَّحصيليَّة )العالي، والمنخفض(،    

تظهر الحاجة الستخدام اختبار تحليل التباين المصاحب متعدد  بين المجموعات قبل بدء الدِّراسةولعدم ضمان التكافؤ 

المنتظم الراجع لعدم التكافؤ في المجموعات قبل بدء الدِّراسة، باإلضافة إلى  د في حذف التحي زالمتغيرات التابعة الذي يساع

 ثم ،ةعالمة كل طالب قدرته في تخفيض تباين الخطأ داخل مجموعتي الدِّراسة. وذلك لمعرفة درجة التغير التي طرأت على

البات الصف طومستوى   الرياضي استراتيجية التفكير أثر ، ومن أجل فحص اسئلة الدِّراسة لتحديدالتغيرات مجتمعةإجمالي 

دد الحاجة الستخدام اختبار تحليل التَّباين المصاحب متع هروالتقدير التقريبي تظ الحس  العددي  األساسي على تنمية  السادس

 وذلك للسبيين: ANCOVAبداًل من    .((Multi Covariance Analysis MANCOVAالمتغيرات التَّابعة 

 كانت قيمة اختبار( Bartlett test of Sphericity(والتقدير التقريبي-الحس  العددي  لمتغيرات التَّابعة )( )  ل) 

(. إذ تشير هذه النَّتيجة إلى أن العالقة بين P=0.000(على الترتيب والقيمة االحتماليَّة )   56822مساوية  )

 المتغيرات التَّابعة مترابطة )غير مستقل ة(.

  ( ووفقًا لمعايير 00802( مساوية  )والتقدير التقريبي -  الحس  العددي  معامل االرتباط بين المتغيرات التَّابعة : )كان

( ومتدن 280( ومتوسط )  ر =2، 7ر = حجم األثر إلى ثالث فئات: كبير) التي صنف فيها (Cohen,1988)كوهن

أن ه عندما تكون  .(Fidell and Tabac hnick,1996متوسطًا وتؤكد  ( وبناًء عليه يكون حجم األثر286)ر = 

قيمة معامل االرتباط بين المتغيرات التَّابعة متوسطة يجعل تحليل التباين المصاحب متعدد المتغيرات التَّابعة في 

 أفضل حاالت استخدامه.

تحليل، تم  التأكد من افتراضاته األساسية كضرورة وجود عالقة خطَّية بين المتغيرات التَّابعة والمتغير الوقبل استخدام      

(  وبعد Stevns,1996, p330خطأ)   من غيرالمصاحب، وتجانس ميل معامالت االنحدار، وأن المتغير المالزم تم  قياسه 

لة واالنحرافات التَّأكد من مالءمة استخدام تحليل التَّباين المصاحب م تعدد المتغيرات التَّابعة حسبت المتوسطات الحسابية المعدَّ

لة ألداء  لة، واالنحرافات المعيارية المعدَّ لة ألداء طلبة المجموعات، كما حسبت المتوسطات الحسابية المعدَّ المعيارية المعدَّ

لة، ي (6ل )طلبة المجموعات لمستوياتها التَّحصيليَّة ) العالي، والمنخفض( والجدو عرض نتائج المتوسطات الحسابية المعدَّ

لة ، وأعداد  لكل  مجموعة من المستويات التَّحصيليَّة على اختبار  ر التقريبيوالتقدي  الحس  العددي   واالنحرافات المعيارية المعدَّ

  .عداد الصحيحة والكسور العشرية والعاديةاأل وحدتي:

والمستوى لرياضي اوفقًا الستراتيجيَّة التفكير والتقدير التقريبي  الحس  العددي  نتائج تحليل التباين  المصاحب لمتغيري 

 .التحصيلي

 (2جدول  رقم )                                             

 طالباتويات اللكل مجموعة ومستوى من مست الطالباتالمتوسطات الحسابية المعدلة، واالنحرافات المعيارية، وأعداد 

 عداد الصحيحة والكسور العادية والعشريةاأل وحدتي:في والتقدير  الحس  العددي   يالتحصيلية على اختبار
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 المستقل

 

 

 

 التابع

                   الطريقة  

 

   

    

 المستوى      

 الكلي االعتيادية التفكير الرياضي

 ع -س ن  ع -س ن ع  -س ن

ي  
دد
لع
 ا
س 
ح
ال

 

 6.12 30.48 91 3.81 28.80 45 3.63 32.16 46 عالٍ 

 8.16 26 .21 81 4.5 20.12 42 5.01 22.40 39 متدن

 7.13 25.87 172 5.16 24.46 87 4.57 28 .27 85 الكلي

 ع -س ن ع -س ن ع -س ن  

ي
يب
ر
تق
 ال
ر
دي
تق
وال

 

 9.84 26.00 91 4.6 24.60 45 5.24 27.40 46 عالي

 8.40 18.89 81 4.53 17.32 42 3.27 20.46 39 متدن

 9.13 22.44 172 4.57 20.96 87 4.86 23.93 85 الكلي

 عدد أفراد المجموعة  االنحراف المعياري المعدل ، ن: :ع  ،:الوسط الحسابي المعدل -س 

 :وحدتيفي  الحس  العددي  اختبار على  الطالباتالمتوسط الحسابي المعدل لعالمات  ن  ( أ9ضح من الجدول رقم )يت  

في حين بلغ  (65867)قد بلغ   الرياضيباستراتيجية التقكير  اللواتي درْسن  عداد الصحيحة والكسور العشرية والعادية األ

 وبفارق ظاهري مقداره (69892)االعتيادية  باالستراتيجيةاللواتي درْسن   الطالباتالمتوسط الحسابي المعدل لعالمات 

ا، ويتضح كان متقاربً  الحس  العددي  اختبار المجموعتين على  طالبات( ، كما لوحظ أن االنحراف المعياري ألداء  6876)

 اتطالبالمجموعتين على االختبار كانت كبيرة، ولوحظ أن االنحرافات المعيارية ألداء  طالباتمن ذلك أن درجة تجانس 

لى على أن درجة تجانس أداء طلبة المجموعتين ع ا يدل  ، مم  ةالمتناظرة عند المجموعتين متقارب ينالتحصيلي ينفئات المستوي

 الباتطعند كل فئة من فئات المستوى التحصيلي كانت كبيرة، كما لوحظ أن المتوسط المعدل ألداء  الحس  العددي  اختبار 

 المجموعتين يرتفع بارتفاع المستوى التحصيلي.

ي فوالتقدير التقريبي على اختبار  الطالبات( إن المتوسط الحسابي المعدل لعالمات 9رقم ) يتضح من الجدولو 

في حين  (62852)قد بلغ  الرياضيباستراتيجية التقكير اللواتي درْسن   عداد الصحيحة والكسور العشرية والعاديةاأل وحدتي:

) وبفارق ظاهري مقداره ( 66899)باالستراتيجية االعتيادية اللواتي درْسن   الطالباتبلغ المتوسط الحسابي المعدل لعالمات 

ا، ربً كان متقا والتقدير التقريبي على اختبارالمجموعتين على  طالبات( ، كما لوحظ أن االنحراف المعياري ألداء 6855)

المجموعتين على االختبار كانت كبيرة، ولوحظ أن االنحرافات المعيارية ألداء  طالباتويتضح من ذلك أن درجة تجانس 

 تدرجة تجانس أداء طالبا على أن   ا يدل  ، مم  ةفئات المستويين التحصيليين المتناظرة عند المجموعتين متقارب  طالبات

 الباتطا لوحظ أن المتوسط المعدل ألداء عند كل فئة من فئات المستوى التحصيلي كانت كبيرة، كمختبار العلى االمجموعتين 

 .حصيلي  الت  المجموعتين يرتفع بارتفاع المستوى 
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مجموعتي الدراسة بين  المعدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق في المتوسطات؛ ولإلجابة عن أسئلة الدراسة

حليل التباين ، نفذ اختبار تادالة إحصائيً وحدة الكسور العادية  التحصيلي في  على االختبار التحصيلية الطالباتمستويات و

( يعرض نتائج 0والجدول ) حادي المتغير التابع،ا بتحليل التباين المصاحب األمتبوعً المصاحب متعدد المتغيرات التابعة 

 حادي المتغير التابع.ا باألتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة متبوعً 

 (5الجدول )

عداد الصحيحة ألا وحدتي:الطالبات التحصيلي في  الختبارو األحادي   المتغيرات التابعة متعدد المصاحبتباين نتائج تحليل ال

 .(ضٍ منخف)عاٍل،  الطالباتومستويات  ، اعتيادي(الرياضيالتفكير ) التعليمالستراتيجية  والكسور العشرية والعادية

 (MANCOVAوالمستوى نتائج ) االستراتيجيةأوالَ: التفاعل بين 

 2829، قوة االختبار= 2828260( ، مربع إيتا= 2820( ، القيمة االحتمالية )0822)ف= 2850قيمة ولكس لمدا =  

 مجموع  ((ANCOVAنتائج 

 المربعات

 متوسط د.ح

 لمربعات 

القيمة  ف

 االحتمالية

مربع إيتا

2 

قوة 

 االختبار

 2822 2822 2866 0875 97825 1 97825 الحس  العددي  اختبار 

 2826 2826 2807 0897 09867 1 09867 والتقدير التقريبياختبار 

  (MANCOVAثانياَ: استراتيجية التدريس نتائج )

 0822قوة االختبار= ،2826(، مربع إيتا= 28222(، القيمة االحتمالية )60852)ف= 2852قيمة ولكس لمدا = 

 مجموع  ((ANCOVAنتائج 

 المربعات

 متوسط د.ح

 لمربعات 

القيمة  ف

 االحتمالية

مربع إيتا

2 

قوة 

 االختبار

 0822 2862 *2222 96802 092857 1 092857 الحس  العددي  اختبار 

 0822 2867 *22222 25875 962800 1 962800 والتقدير التقريبياختبار 

 (MANCOVAمستوى الطالبات التحصيلي نتائج ): ثالثاَ 

 0822، قوة االختبار=2800( ، مربع إيتا= 28222( ، القيمة االحتمالية )00862)ف= 0.74قيمة ولكس لمدا =  

 مجموع  

 المربعات

 متوسط د.ح

 لمربعات 

القيمة  ف

 االحتمالية

مربع إيتا

2 

قوة 

 االختبار

 0822 2866 *28222 05867 202809 0 202809 الحس  العددي  اختبار 

 0822 2807 *28222 66809 606872 1 606872 التقدير التقريبياختبار 

وفق  Fالختبار 0.25.ودال احصائياعند مستوى الداللة ختبار ولكس لمدا. ال α =  0.5.ا عند مستوى دال إحصائيا *

 ختبارات االحادية للمتغير التابع.مبدأ نوفراتي ويحسب بقسمة مستوى الداللةعلى عدد اال

( في تطوير α = 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ):مًعا  والثاني  ولاأل ينلإلجابة عن السؤالأوالَ: 

ف  والتقدير التقريبي الحس  العددي   لعشرية الصحيحة والكسور ا عداداأل وحدتي:األساسي  في  السادسلدى لدى  طالبات الصَّ

 التحصيلي باتالطال(؟ ومستوى لرياضيالتفكيراو )االعتيادي، استراتيجيات التدريسمجتمعة ت عزى للتفاعل بين والعادية 

 ؟ ، المنخفض()العالي
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 تساوي Wilks' lambdaقيمة ولكس لمبدأ  ( أن0تشير نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة الواردة في الجدول)  

 effect size(، كما حسب حجم األثر = P 2820) ادالة إحصائيً غير وهي  ، (082)ف=هذه القيمة مطابقة لقيمة  -( 2850)

(. وهذا يعني أن متوسطات المجتمعات الممثلة 2829بلغت قوة االختبار اإلحصائي )و ، (28260)مربع إيتا=ا صغيرً وكان 

لعشرية الصحيحة والكسور اعداد األ وحدتي:في  والتقدير التقريبي الحس  العددي  اختباري على دريس الت الستراتيجيتي

في  ينختبارالقبلية على اال ين المصاحبين )عالمات الطالباتبعد تعديل الفروق المبدئية باستخدام المتغير مجتمعة والعادية

     .اإحصائيً  ا دااًل مختلفة اختالفً ليست  (والتقدير التقريبي الحس  العددي  اختبار 

 الصف طالبات لدى الحس  العددي  تطوير ي ذات داللة إحصائية فإلى عدم وجود فروق ( 0كما يشير الجدول)

تعزى للتفاعل بين الطريقة ومستوى الطلبة التحصيلي، عداد الصحيحة والكسور العشرية والعادية األ وحدتي:في  السادس

وبلغت قوة  ، (2822= ثر )مربع ايتا بلغ حجم األ كما ، ( 2866والقيمة االحتمالية  ) ؛ (0875يث كانت قيمة ف مساويـة )ح

البات طوالتقدير التقريبي لودلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطوير  .(2822حصائي )االختبار اإل

والقيمة االحتمالية  ؛( 0895تعزى للتفاعل بين الطريقة والمستوى التحصيلي، حيث كانت قيمة )ف ( مساويـة )السادس  الصف

 .( وهي صغيرة جدا  2826وبلغت قوة االختبار االحصائي ) (2826(، وبحجم أثر صغير بلغ )مربع ايتا =  2807)

تطوير  يأكثر فاعلية ف .، االعتيادي (الرياضيوتدل هذه النتيجة على أنه ال يوجد طريقة واحدة من بين الطريقتين )

مع  فاعلية لمستوى تحصيلي آخر، حيث كانت النتائج عاليةلمستوى تحصيلي معين وأقل والتقدير التقريبي  الحس  العددي  

قريبي والتقدير الت الحس  العددي   فيالمستوى المنخفض، أي أن المتوسط المعدل  اتومنخفضة مع ذو، المستوى العالي اتذو

هذه النتيجة مع ختلفت وا .(6205،العوضالدراسة مع )  اتفقت ة.التحصيلي نياتهمستو المجموعتين ارتفع بارتفاع الباتطل

مستوى ولصالح الالمنخفض والعالي داء طلبة المستوى التحصيلي أا بين ا كبيرً تباينً  أظهرتحيث  .(6202)سارة، دراسة

سابيع أ ةخمس من  بداًل ا كاماًل  دراسيً حيث بلغت فصاًل  سارة لطول الفترة الزمنية عند ذلك ربما يعودوالتحصيلي العالي، 

 تفادة منا في االسهم أكثر وعيً و ثانويالصف األول الطلبة تناولت سارة لى أن عينة الدراسة عند إضافة لدراسة الحالية باإلل

  . والتعامل معها بفاعلية مهارات التفكير

 الحس  العددي  تطوير  في( =2820توجد فروق ذات داللة إحصائية ) هل"معاا الثالث والرابع ينجابة عن السؤاللإلثانياَ: 

قيمة ولكس  ( أن0، مجتمعة تعزى لطريقة التعليم" ؟ يتضح من الجدول )االساسي السادسلطالبات الصف التقدير التقريبي و

(،  = 28222P) اوهي دالة إحصائي ً  ؛- (60852)هذه القيمة مطابقة لقيمة ف =   -(2852)تساوي Wilks Lambdaلمبدأ 

(. وهذا يعني 0822بلغت قوة االختبار اإلحصائي )كما  ، (2826)مربع إيتا= اكبيرً وكان  effect sizeكما حسب حجم األثر 

ستخدام بعد تعديل الفروق المبدئية بامجتمعة  االختبارينعلى  التعليم يقةمجتمعات الممثلة لطرلل ين المعدلينمتوسطالأن 

 -الفرعيين جابة عنإلل –األحادي  مصاحبال.  تبع ذلك تحليل التباين احصائي ً داال إ امختلفة اختالفً  ين المصاحبينالمتغير

المتغيرات  عددمت مصاحبلتحديد أي المتغيرات التابعة ساهم في وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار تحليل التباين ال

 لطالبات الصف الحس  العددي  في تطوير ( على وجود فروق ذات داللة إحصائية في 0كما دلت النتائج في الجدول ) ،التابعة

، كما بلغ حجم (*28222والقيمة االحتمالية )،  (96802م، حيث كانت قيمة )ف( مساويـة )يطريقة التعللتعزى  السادس

روق كانت الفوعند مقارنة متوسطي المجموعتين تبين أن هذه  .(0822حصائي )، وقوة االختبار اإل(2862)مربع إيتا=ثراأل

إحصائية في تنمية التقدير التقريبي ( على وجود فروق ذات داللة 0كذلك دلت النتائج في الجدول) .الناقدلصالح طريقة التعليم 

حيث ي الرياضتعزى إلى طريقة التعليم عداد الصحيحة والكسور العشرية والعادية وحدتي:األفي السادس  لطالبات الصف
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(، وقوة االختبار االحصائي 2867ثر)مربع إيتا=األ*(، كما بلغ حجم 28222والقيمة االحتمالية ) ؛ (25875بلغت قيمة ف )

 . التفكير الرياضي(، وعند مقارنة متوسطي المجموعتين تبين أن هذه الفروق كانت لصالح طريقة 0822)

للمتعلمين بما يتضمنه  من خطوات إجرائية يسمح لهم بالتفاعل  جديدالالتدريبي  البرنامج النتيجة إلى: هذه وقد تعزى

فضالً ، الفاعلةوهذا ما يزيد من دافعية المتعلمين للمشاركة ، التعليمية المصاغة بشكل مواقف ذات عالقة بحياتهم مع المادة

 وتتفق رشاد والتوجيه،االعتماد على المدرس الذي كان دوره اإل من غيرن المتعلم كان مفكًرا فاعالً ضمن مجموعته أعن 

 لحس  لأهمية أن يكون  االتي يؤكد كل منهم،  Wickett, 1997) (Jonse and Lynn,1999)) :هذه النتيجة مع كل من

هدف مباشر ينمو من خالل التخطيط وانتقاء االستراتيجيات التي تتناسب مع طبيعته، باإلضافة إلى إدراك المعلم  العددي  

 .بةلق جو رياضي يتمتع بإثارة الطوالمواقف المختلفة مع خل التي تساهم في تنميته وانتقاء األنشطة رائقللط  ولمهاراته 

، هني  اعل الذ  ففرصة للطالب للت   ضيات، ويعطييرتبط أكثر ما يرتبط بتوظيف الريا اهدفً  الحس  العددي  باإلضافة إلى كون 

 .الروتنية وهو ما يفتقده وسط كثرة اإلجراءات والعمليات الحسابية

معنى  من ميزات تعليمية متعددة. فهي تزود الطلبة بتعلم ذي الرياضيالتفكير استراتيجية  يعود إلى ما تتمتع به وربما

موعة التجريبية على فهم المج الباتط الطلبة وطرحهم لألسئلة خالل الحصة، وهذا بدوره ساعد عداد، وتزيد من مشاركةألل

عن  بحثيدفعهن للالتعلم، مما  ا لمتابعةدافًعا وحافزً  الطالبات وتطبيقه في مواقف جديدة، ويعطي واالحتفاظ به ما تعلمنه

 .( 6225).6206، المغربي،6202) الخطيب،كٍل من مع وتتفق في الحياة واكتشافها وتوظيفهاالمعرفة 

إلى السادس  لطالبات الصف التقدير التقريبي وتنمية الحس  العددي  في تطوير يجابي الذي طرأ في وقد يعزى األثر اإل

عليه في  تمن روتين الغرفة الصفية الذي اعتاد ترمن قبل فقد تحر   ةألفها الطالبالتي لم تجديد والبيئة التعليمية الوضع ال

لعمل الجديدة نشطة وأورق امع البيئة التعليمية الجديدة الممتلئة باأل توتفاعل ،تعلم مبحث الرياضيات بالطريقة االعتيادية

ق وسلوكات المعلم التربوية المتنوعة والتي تنم عن استعداد مسبلفها من قبل، أرسومات المعبرة للمحتوى الدراسي التي لم توال

لدولية وفق المعايير االذي تلقاه  عليها والتدريبوتخطيط محكم قائم على منهجية علمية تالئم تدريس المهارات الرياضية 

NCTM هذه اإليجابية ، ولرياضياإلى إيجابية المعلم في تنفيذ البرنامج وتدريس المادة بطريقة التفكير و في معهد فونت

مبررة بفروض متعددة منها، أن المعلم يستمتع بتقديم الطريقة الجديدة، والتي تخرجه من روتين الطريقة االعتيادية وتشوقه 

 . للمزيد من االهتمام بالطرح الجديد

 

 في ضوء النتائج توصي الدراسة باآلتي: و

ثر فاعل أما لها من ل الرياضيات لمبحث  المرحلة األساسية طلبةفي تعلم  الرياضي التفكيراستراتيجية تطبيق  تبني

والتقدير  الحس  العددي  وتبني   ،(NCTM)الذي تعتمده المعايير العالمية  والتقدير التقريبي الحس  العددي  في تنمية مهارات 

والتدريب  ةني  يتوالمهارات الر  قالل من اإلووتنظيم المحتوى في ضوء ذلك. لمبحث الرياضيات هداف تدريسية أالتقريبي ك

 . الحياتيةوتطبيقاتها والتوجه نحو الرياضيات  لي والحفظ اآل
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 :لمراجع العربيةا

 (. عمان: دار الفرقان.0(. الرياضيات، مناهجها وأصول تدريسها، )ط6202أبو زينة، كامل، )( 0) 

( برنامج مقترح في التقديرالتقريبي والحساب الذهني لنواتج العمليات الحسابية 6222الباز، عادل والرياشى، حمزة)  (6) 

والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة االبتدائية، مجلة تربويات  الحس  العددي  على األعداد وتأثيره على تنمية 

 (.65) 69- 92(.06الرياضيات)

استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في تقويم الرياضيات واللغة العربية  .(6206البشير،أكرم برهم ،أريج ) (2)  

 .(6906-6276)( ص2( العلوم التَّربويَّة العدد )25)مجلة دراسات، المجلد) في االردن،

، الدمام، دار الكتاب 6لظهران األهلية، ط(: كيف نوظف أبحاث الدماغ في التعلم، ترجمة مدارس ا6202إيريك جينسن ) 

 .التربوي للنشر والتوزيع

كاني ولم الحس  العددي  (. فاعلية برنامج قائم على األنشطة الرياضية في تنمية 6206البالونة، فهمى، وعبدالمعز، سعيد ) (9)

لطفل الروضة. تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصرة،المؤتمرالحادي والعشرون بين األصالة والمعاصرة،جامعة 

 ،(65-67 ص) ، سبتمبر عين شمس

ضي ا(. فعالية استخدام إستراتيجية تدريسية قائمةعلى بعض أبعاد التعلم في االتجاه واالتصال الري0566(التخاينة، بهجت )0)

( 05لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس تربية عمان الخاصة. مجلة الجامعة اإلسالمية سلسلة الدارسات اإلنسانية، م )

 (.255-602( ،)0،ع )

(. أثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال السنة الثانية في الروضة، الثقافة 0557الحموي، نهى ) (2) 

 .075 -22المجلد التاسع، ص  ،22النفسية 

ياضي (.أثر 6222محمد) الخطيب، (5)  استخدام استراتيجيَّة تدريسية قائمة على حل  المشكالت في تنمية التَّفكيرالرِّ

ياضيَّات لدى طلبة السابع األساسي: ) واالتِّجاهات نحو لد  دراساتمجلة الرِّ -6670، 6200، العدد  27العلوم التربوية، المج 

6677) . 

(. أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت على التفكير 6200الخطيب، محمد وعبابنة، عبدهللا  ) (7)

( 27دراسات، العلوم التربوية، )مجلة الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن، 

 (.072-079ص (0العدد )،

(: لجنة اإلشراف على الدِّرسات التَّقويميَّة لمشروع "المرحلة األولى"تطوير التَّعليم نحو اقتصاد 6225،عمر)الشيخ  (5) 

 االستكشافية،منشورات المركز الوطني لتنمية القوى البشرية(. المبني على المعرفة :)دراسة تقويمية لتجربة المدارس

 اإلبداعي تفكيرالتدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية مهارات  استراتيجية أثر.(6209الزعبي، علي ) (02) 

 .6209، 220- 262، عدد 02مجلد  المجلة األردنية في العلوم التربوية، .الرياضي لدى طلبة معلم صف

ياض تنمية التَّفكير استراتيجيات(. 6225) سميلة الصباح ، (00) ي المرحلة يَّات فالتي يستخدمها معل ًمون مهرة في تدريس الرِّ

 (.األساسية العليا :)الجامعة األردنيَّة رسالة ماجستير

تنمية مهارات التفكير: نماذج نظرية وتطبيقات عملية  .( 6200موفق ) عبد الناصر وبشارة، عدنان، الجراح، العتوم، (06)

 (، عمان، دار المسيرة.2)ط 
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(:مظاهر التفكير الناقد في التدريس الصفي لمعلمي الرياضيات في الرحلة الثانوية في األردن،  1991العنابي، حنان )  (02)

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية.

طلبة  لدى التحصيل الرياضيأثر استخدام تجمع من استراتيجيات التقويم الحقيقي في . (2013العوض، فوزي ) (09) 

 االسكندرية.جامعة (652)( عدد9التربوية مجلد )اآلداب  مجلة 06-00العاشر االساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات ص ص

للتعلم في التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب  استخدام نموذج مارازنو.(6029القيسي، تيسير) (00) 

 .625-622كانون ص;6029(/06( العدد)2المجلة التربوية المتخصصة المجلد )المرحلة ألساسية في محافظة الطفيل 

، التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  6225المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ( 02) 

 عمان، االردن. 6225لعام 

التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ،  6202المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،  (05)

 عمان، االردن. 6200لعام 

(. أثر استخدام استرا تيجية تدريسية مستندة إلى نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في التحصيل 6227المشاقبة، طالل  ) (07)  

ة في األردن، رسالة دكتوراة غيرمنشورة، جامعة عمان والقدرة على حل المشكالت الرياضية لدى طالبات المرحلة األساسي

 .92-29ص  العربية، األردن

(: تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت في مجال تعليم الرياضيات ، دراسات في  0555المفتي ، محمد أمين )  (05) 

 (.297-290ص) (90،العدد)(6المجلد) المناهج وطرق التدريس كلية التربية، جامعة عين شمس

 025-،79وبعض المتغيرات المرتبطة به، مجلة رسالة الخليج العربي، الحس  العددي  (. 6200المنوفي، سعيد جابر ) (62)

 .(52العدد)

، الدمام، دار 6(: كيف نوظف أبحاث الدماغ في التعلم، ترجمة مدارس الظهران األهلية، ط 6202إيريك جينسن ) (60) 

 والتوزيع. الكتاب التربوي للنشر

 (.االثراء والتفكير الناقد.الطبعة الثانية.القاهرة :عالم الكتب 6220بهجات، رفعت )  (66)

 ،األردن،عمان،:الفكر2(،الموهبة والتفوق واإلبداع،ط  6227جروان، فتحي )  (62)

بة نحو الرياضيات لدي طل( فاعلية األلغاز الرياضية في تنمية التفكير اإلبتكاري واالتجاه  6220خيرية، سيف )  (69) 

 (، الكويت. 005( ، العدد )  20المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، المجلد ) 

ذ ولتواصل الرياضي لدى تالمي الحس  العددي  (. فاعلية برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية 6200سيد، محمود )  (60)   

 جامعة أسيوط. –المرحلة االبتدائية. رسالة دكتواره غيرمنشورة،كلية التربية 

(. تطوير مهارات التفكير الناقد عند طلبة المدارس، مجلة المعلم/الطالب، دائرة التربية والتعليم 0555شاهين، محمد ) (62) 

 ، عمان، األردن9، 2/ اليونسكو، العددان 

ياضيَّات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التَّفكير: )ط6229عبيد، وليم) (67)    . عمان : دار 0(. تعليم الرِّ

 الميسرة(.

 الحس  العددي  (. أثر استخدام لوحة المائة و خط األعداد في تنمية مهارات  6200عويضه، السيد عبد العزيز )  (65) 

 .205-226. 67واألداء الحسابي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، 
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(. "فعالية استخدام نموذج سوشمان االستقصائي في تحصيل الرياضيات وتنمية التفكير الرياضي لدى  6225عمار، أ. ) 

 شورة، كلية التربية، جامعة أسيوط.طالب المرحلة الثانوية ألزهرية". رسالة ماجستير غير من

لدى طالب الصف األول اإلعدادي من خالل برنامج مقترح، مجلة البحوث  الحس  العددي  ، تنمية  0555قنديل، محمد،  (22)

 ، التربوية والنفسية، جامع المنوفية(. 60- 25( ) 6، كلية التربية، )

لدى األطفال باستخدام األلعاب التعليمية. جرش للبحوث  العددي  الحس  (. تنمية بعض مهاارت 6006محمد، محمود ) (20)

 .662-602(،6)09والدراسات، كلية التربية، جامعة أسيوط. ،.

 : الذكاء المتعدد في الرياضيات، مجلة رؤى، العدد السادس، رام هللا. 6222مركز القطان للبحث والتطوير التربوي،  (32) 

امج قائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية في تدريس الهندسة على تنمية التحصيل المعرفي (. أثر برن 6209(محمد، خ. ) 22)

 ومها ا رت التفكير

 الرياضي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة س وهاج.

 لضبط نوعية التعليم، عمان، األردن، نتائج االختبارات الوطنية  6200وزارة التربية والتعليم، ( 29)

، دار  6(:تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل،ط  6202محمد )  ، والريماوي،نوفل، محمد بكر( 55 (

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

الة بغزة. رس(. مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى طلبة الصف الحادي عشر  6225نجم، ه. ) (20)

 الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة، 

(. أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة والرغبة في التخصص والتحصيل لدى طلبة  6202يامين، و. ) (22)

 ف العاشراألساسي في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.الص
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