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 البحث ستخلصم

قائـ عمى استراتيجية المتشابيات  مقترح إلى بناء نموذج تدريسيالبحث  ىدؼ       
والتعرُّؼ عمى فاعمية استخدامو في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب 

 الصؼ الثالث االبتدائي.
 الفرض اآلتي:البحث  وقد اختبر

يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة  -
 في اختبار التفكير الرياضي بعديًا ولصالح المجموعة التجريبية. 

 البحثوتـ اختيار عينة  التجريبي،، اعتمد الباحث المنيج شبو البحثولتحقيؽ أىداؼ     
بمدرسة السعودية االبتدائية  ثالث االبتدائي( طالبًا مف طالب الصؼ ال53المكونة مف )

( طالبًا 32إحداىما تجريبية قواميا ) مجموعتيف،تـ تقسيميـ إلى  بمنطقة الميث التعميمية
( طالبًا ُدرست بالطريقة 32واألخرى ضابطة قواميا ) المقترح،نموذج الُدرست باستخداـ 

وأعد  ىػ.2551/2552الدراسي  االعتيادية، وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
تـ تطبيقو عمى ثـ  ، وتـ التحقؽ مف صدقو وثباتو،التفكير الرياضي اختبارًا في الباحث

لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف، وبعديًا لمتحقؽ مف فعالية النموذج قبميًا مجموعتي البحث 
 المقترح.

 إلى النتائج التالية:البحث  وقد توصؿ

 إجرائي الستخداـ استراتيجية المتشابيات في تدريس الرياضيات.بناء نموذج تدريسي  (1
فاعمية استخداـ النموذج التدريسي المقترح في تنمية التفكير الرياضي البحث  أظير (2

 (.1.59لطالب الصؼ الثالث االبتدائي وبحجـ أثر بمغ )
( بيف متوسطي درجات المجموعة 1.16 ≥)عند مستوى وجود فروؽ دالة إحصائيًا  (3

ابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، والمجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الض
النموذج التدريسي المقترح في التطبيؽ البعدي لمدرجة الكمية في اختبار التفكير الرياضي، 

 وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية.
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 بالعديد مف التوصيات منيا: في ضوء نتائجوى البحث وأوص

االستفادة مف النموذج المقترح في تطبيؽ استراتيجية المتشابيات في تدريس الرياضيات  (1
 وفي بقية المراحؿ الدراسية في التعميـ العاـ. االبتدائية،في المرحمة 

إقامة دورات تدريبية لمعممي الرياضيات حوؿ استخداـ استراتيجية المتشابيات في   (2
 التدريس.

اد المعمـ باالستراتيجيات الحديثة المنبثقة مف النظرية تضميف البرامج الجديدة إلعد (3
البنائية كاستراتيجية المتشابيات، ليصؿ أثرىا لمطالب ويتعرفوا عمى أسسيا النظرية 

 وطرؽ تطبيقيا.
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The study aimed to build a proposed teaching model based on the similarities 

strategy and to identify the effectiveness of its use in teaching mathematics in 

developing mathematical thinking among third-grade students. 

Abstract 

The study tested the following hypothesis: 

- There are statistically significant differences between averages of scores of students 

of the experimental and control groups in the mathematical thinking test afterwards 

and in favor of the experimental group. 

    To achieve the study objectives, the researcher adopted the semi-experimental 

curriculum, and the sample of the study, consisting of (42) students, was chosen from 

the third elementary students of the Saudi Primary School in the Laith Education 

Zone, and they were divided into two groups, one of which is a pilot consisting of (21) 

students studied using the proposed model, and the other is a control consisting of (21) 

students studied By the usual way, during the second semester of the academic year 

1440/1441 AH. The researcher prepared a test in mathematical thinking, and his 

honesty and reliability were verified, then it was applied to the two research groups 

beforehand to make sure the two groups are equal, and then to verify the effectiveness 

of the proposed model. 

The study reached to the following results: 

1) Building a procedural teaching model to use the similarities strategy in math 

teaching. 

2) The study showed the effectiveness of using the proposed teaching model in 

developing mathematical thinking for third-grade primary students with an 

impact size of (0.48). 

3) There are statistically significant differences at the level of ( ≤ 0.05) between the 

mean scores of the control group that were studied in the usual way, and the 

experimental group that was studied using the proposed teaching model in the post-

application of the total score in the mathematical thinking test, and the differences 

were in favor of the experimental group. 

1. In light of its results, the study recommended several recommendations, including: 

1) Benefiting from the suggested model in applying the similarities strategy in 

teaching mathematics in the elementary stage, and in the rest of the academic levels 

in general education. 

2) Holding training courses for mathematics teachers on using the similarity strategy 

in teaching. 

3) Include new programs to prepare the teacher with modern strategies emanating 

from structural theory, such as the similarities strategy, to reach their impact for 

students and learn about their theoretical foundations and methods of application. 
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 دمـةـقـم

يقع عمى عاتؽ المؤسسات التربوية وعمى رأسيا المدرسة تشكيؿ العقؿ االنساني المفكر      
مع المشكالت الحياتية بالطرؽ العممية الفاعمة التي تضمف دراسة  القادر عمى التعامؿ

المشكمة بكؿ جوانبيا وصواًل إلى إيجاد الحموؿ الناجعة حياليا، ويبرز ذلؾ أكثر وضوحًا 
   وأىمية عبر مادة الرياضيات التي ىي مجاؿ خصب لتعميـ التفكير بأنواعو.

الرياضيات وسيطًا ميمًا لتنمية ميارات التفكير بأنواعو المتعددة باعتبارىا أساسًا  وتعد       
      ـ(3129، زىرافومنطمقًا لمتقدـ العممي والتقني والتفاعؿ الحياتي الصحيح. )

عمى ضرورة أف يكوف تعميـ  في مجاؿ تعميـ وتعمـ الرياضيات أجمع التربويوفلقد       
ومساعدتيـ في توظيؼ المعمومات التي  المتعمميف،إثارة التفكير لدى الرياضيات قادًرا عمى 

األمر الذي يستدعي إيجاد نظاـ تعميمي يستبدؿ ثقافة  مختمفة، مواقؼ أخرىيستوعبونيا في 
 (3119التمقيف بثقافة الحوار والتفكير. )الذبياني ،

لمتنوع في معالجتو المعرفية وتنمية تفكيره وتعدد طرائؽ استداللو  الطالبويحتاج      
ومياراتو بما يتيح لو التجاوب مع ىذا العصر وىو ما يضع عمى عاتؽ المعمـ مسؤولية 
البحث عف أساليب تدريسية تتيح لو أف يتعمـ كيؼ يفكر، ويناقش، ويتواصؿ مع اآلخريف 

 (3126. )الشاذلي، ديد مسارات تفكيرهرياضيًا مف خالؿ عرض وتمخيص أفكاره، وتح
فعمى الرغـ مف كونيا  وتطبيقيا،تطورىا وتتمتع الرياضيات بطبيعة مميزة في بنيتيا و        
في تسمسؿ ىرمي يبدأ بالمفاىيـ األولية  إال أنو يمكف تبسيطو وتنظيمو تراكميًا، بناءً 

التي يتـ تقديميا لممتعمميف مف والميارات البسيطة، تمييا المفاىيـ الثانوية والميارات المركبة 
 (3125،واألسطؿ)اليباش  خصائصيـ.مع  خالؿ ربطيا بما تعمموه قبميا وبما يتالءـ

حاجة إلى الدراسة والتفكير في بالنظر إلى الرياضيات ككؿ فإنيا تسمط الضوء عمى الو     
فإف عمى المعمـ التحقؽ مما  لذلؾ ،لتحقيؽ فيـ عميؽ ومستمر لممعرفة الرياضيةالروابط 

لفيـ األفكار الجديدة وتشكيميا. )المجمس الوطني وتوظيفو  سابقًا،تعممو وعرفو الطالب 
 (3124لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة، 

( ، :312) آدـوقد أشارت العديد مف الدراسات التربوية في تعميـ الرياضيات ومنيا دراسة    
):312(، ودراسة البالدي ):312ودراسة الجعفري) (، 3127(، ودراسة الفضمي وأبولـو
( أف البحث عف طرائؽ جديدة وحديثة لتدريس الرياضيات أصبح أمرًا 3127ودراسة زىراف)
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ور العديد مف مساوئ الطرؽ التقميدية ، لذا اتجو االىتماـ نحو البحث الزمًا خاصًة بعد ظي
ثارة تفكيره وتوليد أفكار يجابية المتعمـ وا   في طرائؽ واستراتيجيات تتمركز حوؿ فاعمية وا 

السابقة إحدى أىـ االستراتيجيات التي تساىـ في  الطالبيعتبر استدعاء معمومات و      
ويدىـ بمفاىيـ أو ميارات جديدة، حيث يتـ عمؿ مقارنة بيف الوصوؿ لتعمـ ذي معنى قبؿ تز 

المتشابيات الموجودة في البنية المعرفية لممتعمـ وبيف المحتوى الجديد الذي سيقدـ لو. 
 ـ(3121)موافي،
ومف االستراتيجيات التي يمكف أف تحقؽ ما سبؽ بفاعمية استراتيجية المتشابيات التي      

ـ الجديدة إلى ذىف المتعمـ مف خالؿ إيجاد عناصر التشابو بيف ما تعتمد عمى تقريب المفاىي
وبالتالي تصبح األخيرة مألوفة ومدركة لدى  المألوفة،لديو مف مفاىيـ والمفاىيـ الجديدة غير 

المتعمـ بإيجاد عالقات تشابو بيف النوعيف مف المفاىيـ. وتكمف أىمية استراتيجية المتشابيات 
في كونيا تعتمد في بناء المعرفة في دماغ المتعمـ عمى قاعدة مف المفاىيـ التي سبؽ لو 

لرياضي والبرىاف ا واالستدالؿ ي كالربطتعمميا وبالتالي تنمية بعض ميارات التفكير الرياض
 (3129، أحمد)

وقد أكد جانييو أف تعمـ المفاىيـ يتطمب أداء استجابة عامة لمجموعة مف المثيرات      
ويعني ذلؾ االستجابة إلى أوجو الشبو بيف األشياء وىو جوىر  بعضيا،المتقاربة مع 

بناًء عمى نمط التعمـ التراكمي الذي  استراتيجية المتشابيات ، ويفسر جانيو النمو المعرفي
 ـ(.3111يعتمد عمى مدى المخزوف الالـز مف الميارات والعادات. )اليادي ،

أما أوزبؿ فيؤكد عمى أىمية العرض المنظـ لممادة مف خالؿ التتابع الدقيؽ لمخبرات       
المعرفية الحالية  التعميمية بحيث ترتبط كؿ وحدة بوضوح بما يسبقيا ألف االرتباط بيف البنية
)عبدالرحمف معنى.لدى المتعمـ والمادة الجديدة المييأة لمتعمـ يجعؿ المادة الجديدة ذات 

 ـ(.3117والصافي،

تقوـ استراتيجية المتشابيات عمى تسييؿ فيـ المفاىيـ المجردة غير الشائعة مف ىنا و       
"المشبو بو" الذي يعيشو الفرد "المشبو" مف خالؿ التركيز عمى التشبيو مع العالـ الواقعي 

ومعرفة السمات المشتركة فيما بينيما "أوجو الشبو" والسمات المختمفة "أوجو االختالؼ"؛ لذا 
فإنيا ذات أىمية كونيا تستثير اىتماـ الطالب وُتزيد مف دافعيتيـ نحو تعمـ موضوع التشبيو. 

 ـ(.3127، والمزيني)األسمري 
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ويمكف القوؿ أف استراتيجية المتشابيات تعتمد عمى التفكير التشابيي الذي تنتقؿ فيو       
الصفات المتشابية مف موقؼ إلى موقؼ آخر عف طريؽ عممية تخطيطية مرسومة لدعـ 
العناصر المتشابية بيف المفيـو المستيدؼ)المشبو( والمشبو بو، والذي ينظر إليو مف 

 (.3126لبنائية والعمميات المعرفية. )الشمري،جانبيف ىما العمميات ا

ويتركز استخداـ المعمـ الستراتيجية المتشابيات عمى قياـ المتعمـ بتحميؿ الموقؼ ثـ        
ثـ المقارنة والفحص الستنتاج أوجو الشبو  السابقة،بنائو لموقؼ مشابو لو مف خالؿ خبراتو 
 ـ(.3111واالختالؼ والعالقات بيف الموقفيف. )البنا، 

 ـ،3121المشار إلييا في سميماف )-ـ( 3111قنديؿ)وقد أثبتت دراسة أحمد إبراىيـ        
ويقوـ المعمـ  أف استخداـ المتشابيات مع مجموعة مف األفراد يحتاج إلى قائد ، -(93ص

بدور القائد بالنسبة لمطالب ومف أوؿ ميامو شرح خطوات المتشابيات بطريقة ال تجعؿ 
وىو مسئوؿ عف ضماف استخداـ الطالب لممشابيات عمييا ، الطالب يشعروف بأنيـ مجبروف 

 المقترحة حتى يتـ التوصؿ إلى الحموؿ األكثر أصالة واألكثر تطورا.

الدراسات العربية واألجنبية إلى فاعمية استخداـ استراتيجية وقد توصمت العديد مف      
(، ودراسة 3129دراسة حمد ): ، منيا  بأنواعوميارات التفكير  تنميةالمتشابيات في 

(، ودراسة الكبيسي 3128دراسة الشمري )و  (،3128ودراسة أحمد)( ،3129الزعبي)
تاؿ )(،و دراسة 3127والكبيسي ) ودراسة دانا (، Flosten & Etal,2016فموستيف وا 

(Dana,2015 ، ) ودراسة (2121دراسة القطراوي )(، و 3125) فاطمة عبدالكريـودراسة ،
  ( Hummel,2006(، دراسة ىيوميؿ )3118، ودراسة الخروصي )( 3121سوسف موافي)

ومف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة التي أكدت عمى أىمية استراتيجية     
يرى الباحث أف ىناؾ حاجة لتطوير نماذج جديدة  نماذجيا،ت واستعراض العديد مف المتشابيا
جرائية  السيما في ظؿ اعتماد  في تدريس الرياضيات سيمة التطبيؽ الستراتيجية المتشابياتوا 

 .مناىج الرياضيات الحديثة عمى النظرية البنائية واالستراتيجيات المنبثقة عنيا
 اإلحساس بالمشكلة

يعد التفكير الرياضي محور اىتماـ العديد مف األدبيات والييئات التربوية ، فقد أكدت       
وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية التي وضعيا المجمس األمريكي لمعممي الرياضيات 

(NCTM,2000 ُعمى ضرورة أف ت )  كف مناىج الرياضيات الطالب في جميع مراحؿ التعميـ م
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العاـ مف التفكير المنطقي والبرىاف كجوانب أساسية لمرياضيات، وبناء التخمينات الرياضية، 
والتحقؽ منيا، وتقييـ الحجج والبراىيف الرياضية، واختيار أنماط مختمفة مف التفكير وأساليب 

     البرىاف واستخداميا. 
سية باىتماـ العديد مف حظي التفكير الرياضي كأحد نواتج تعمـ الرياضيات المدر كما     

(، ومؤتمر الرياضيات 3111المؤتمرات العممية ومنيا مؤتمر مناىج التعميـ وتنمية التفكير )
(، كما اىتمت 3126(، ومؤتمر التفكير الرياضي )3124وتنمية ميارات التفكير العميا )

مارليف القرالة العديد مف الدراسات بتنمية ميارات التفكير الرياضي لدى الطالب ومنيا دراسة 
(، ودراسة البموي :312(، ودراسة الجعفري ):312(، دراسة حجازي ):312والقيسي )

( 3129ـ( ،ودراسة ساري)3129ـ( ،و دراسة خطاب ):312ـ( ، ودراسة البالدي ):312)
  (Liu,2014(، ودراسة ليو )3126دراسة الوالي)و  ( ،Winds,2016ودراسة ويندس )

ة تقديـ حموؿ يمكف مف خالليا تنمية ميارات التفكير الرياضي مف ومف ىنا فإف محاول     
 تدريسية،خالؿ االستفادة مف النظريات التربوية الحديثة وما ينبثؽ عنيا مف استراتيجيات 

أصبحت ىدفًا تسعى البحوث والدراسات لتحقيقو لدى الطالب بشكؿ عاـ وطالب المرحمة 
االبتدائية القاعدة األساسية لمراحؿ التعميـ ، وتعنى حيث تعد المرحمة االبتدائية بشكؿ خاص، 

بنمو الطفؿ نموًا شاماًل مف جميع نواحي النمو بما فييا نموه العقمي وقدرتو عمى التفكير، 
المرحمة كاف البناء العقمي لمطالب ىذه وكمما ركزنا عمى نمو ميارات التفكير الرياضي في 

ورغـ كؿ ذلؾ فقد توصمت العديد    (:312وأفضؿ. )آدـ، راسخًا ، وقدرتو عمى التفكير أقوى 
مثؿ مف الدراسات إلى تدني مستوى طالب المرحمة االبتدائية في ميارات التفكير الرياضي 

(، ودراسة 3124(، ودراسة الزبوف)3122(، ودراسة الخطيب وعباينة )3123دراسة الديب)
 .(3127(، ودراسة عبيدة )3126(، ودراسة الوالي)3125خميؿ)
العممية السابقة في ميداف التعميـ الحظ ضعؼ ميارات  خبرتوومف واقع  الباحث كما أف    

فكار فالطالب يميؿ إلى حؿ األسئمة المباشرة البعيدة عف أي أ الطالب،التفكير الرياضي لدى 
 .ذات ميارات عميا في التفكير

-البنائيكأحد استراتيجيات التعمـ  –الستراتيجية المتشابيات نتائج الدراسات أف تبيف و     
في تنمية الفكر االستداللي الذي يعرؼ بأنو استدالؿ مف خالؿ المتشابيات يتـ عند تعمـ  دور

مألوفة ثـ التخطيط النتقاؿ  مشابية(أو فيـ أو حؿ مشكمة ما عف طريؽ رسـ صورة موازية )
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 االسترجاع، التالية:وات المعمومات مف موقؼ ألخر )مف المشبو بو إلى المشبو( بعمؿ الخط
استنتاج عالقات وانتقاؿ التعمـ.  المشكؿ،نقؿ الصفات المناسبة إلى الموقؼ  المقارنات،عمؿ 

  (3121،موافي)
التعميـ بالمممكة العربية السعودية ضوء ما قامت بو وزارة  وتأسيسًا عمى ما سبؽ وفي      

وظيور الحاجة  تطبيقاتيا،وفي ضوء  البنائية،مف تطوير لمقررات الرياضيات وفؽ الفمسفة 
إلى إحداث تغيير في االستراتيجيات التعميمية المرتبطة بتدريس الرياضيات لمتوافؽ مع طبيعة 

فكرة البحث الحالي وىي إجراء دراسة بحثية تساىـ في  لدى الباحث رسخت، البنائيةالفمسفة 
بتدائية المبكرة مف التعميـ تنمية التفكير الرياضي في مادة الرياضيات في المرحمة اال

االبتدائي، وتمكيف الطالب مف تنمية أبرز ميارات التفكير الرياضي مف خالؿ تطبيؽ نموذج 
مقترح لمتدريس باستخداـ المتشابيات، لتنمية التفكير الرياضي بأنواعو وخصوصًا مظاىر 

ولية مف الصفوؼ التفكير الرياضي التي تبدو الحاجة ممحًة لتنميتيا لدى طالب المراحؿ األ 
دراؾ العالقات.  االبتدائية كاالستقراء ، واالستنتاج ، والنمذجة ، والتصور البصري المكاني، وا 

تدريس الرياضيات باستخداـ استراتيجية لبني نموذجًا إجرائيًا يل البحث الذلؾ جاء ىذ
لتالميذ المتشابيات وتجريبو بأسموب عممي الستقصاء فاعميتو في تنمية التفكير الرياضي 

حد اطالع  عمى-عدـ وجود أي دراسة محمية خصوصًا في ظؿ ، الصؼ الثالث االبتدائي
باستراتيجية وضع نموذج إجرائي يساعد معممي الرياضيات عمى التدريس  تناولت-الباحث

 .في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى الطالب وقياس أثر استخدامو  المتشابيات،
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 :اآلتيالسؤاؿ الرئيس  اإلجابة عف في الحالي مشكمة البحث تمخصت     
" ما فاعمية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائـ عمى استراتيجية 

 "االبتدائية؟المتشابيات في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب المرحمة 
 :يف اآلتييفالفرعي ويتفرع مف ىذا السؤاؿ التساؤليف

ما صورة نموذج مقترح لتدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية قائـ عمى استراتيجية  (2
 المتشابيات؟
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ما فاعمية نموذج التدريس المقترح في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ  (3
 الثالث االبتدائي؟

 أهداف البحث:

 إلى:ييدؼ البحث 

إعداد تصور لنموذج مقترح لتدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية قائـ عمى   (2
 المتشابيات.استراتيجية 

استقصاء فاعمية النموذج المقترح في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الرياضيات   (3
 بالصؼ الثالث االبتدائي.

 أهمية البحث:

 تتمثؿ أىمية البحث الحالي فيما يمكف أف يقدمو مف أوجو استفادة لمجيات التالية:

 لمميداف التربوي: حيث يسيـ البحث الحالي في: -
راء تدريس الرياضيات بنموذج تدريس قائـ عمى يعد ىذا البحث محاولة إلث (1

 استراتيجية المتشابيات يمكف أف يسيـ في تحقيؽ بعض أىداؼ تدريس الرياضيات.
يوجو ىذا البحث االىتماـ نحو تنمية ميارات التفكير العميا عامة وميارات التفكير   (2

 الرياضي بوجو خاص.
 في:معممي الرياضيات: حيث يسيـ البحث الحالي  -
تقديـ نموذج إجرائي مقترح لمتدريس باستخداـ استراتيجية المتشابيات يستخدمو  (1

 معممو الرياضيات في المرحمة االبتدائية في تدريس طالبيـ.
تقديـ مواقؼ تدريس وفؽ مراحؿ النموذج المقترح توضح لممعمميف كيفية إتباع  (2

 النموذج المقترح في الموقؼ التعميمي.

 في:يسيـ البحث الحالي  ياضيات: حيثالر لميداف بحوث تعميـ  -

وضع نموذج عربي إجرائي لمتدريس بالمتشابيات في الرياضيات في ظؿ ندرة  (2
 النماذج العربية في ىذا المجاؿ.
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فتح المجاؿ أماـ المزيد مف البحوث التربوية في مجاؿ التدريس بالمتشابيات  (3
 خصوصًا في مجاؿ تعميـ الرياضيات.

 ض البحث:فر

 الحالي التحقؽ مف صحة الفرض اآلتي:يحاوؿ البحث 

إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية  وجد فرؽ داؿي -
 والضابطة في اختبار التفكير الرياضي بعديًا ولصالح المجموعة التجريبية.

 منهج البحث:

المنيج شبو التجريبي في التحقؽ مف فاعمية النموذج المقترح في  اعتمد البحث الحالي عمى
تنمية التفكير الرياضي في الرياضيات، وقد استخدـ الباحث التصميـ القبمي / البعدي 

 باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية.

 :البحثحدود 

 التـز البحث الحالي بالحدود اآلتية:
 بمجموعة البحثخاصة  حدود-2

دارة بالمدرسة السعودية الحكومية التابعة إلعينة قصدية مف طالب الصؼ الثالث االبتدائي 
 تعميـ الميث.

 خاصة بالمحتوى: حدود-3
 وحدة األشكاؿ اليندسية بكتاب الصؼ الثالث االبتدائي )الفصؿ الدراسي الثاني(. -
لتدريس المفاىيـ والميارات  اقتصار النموذج المقترح عمى استخداـ نموذج مقترح -

 (التقويـ-التنفيذ-التخطيطالرياضية قائـ عمى استراتيجية المتشابيات وفؽ خطوات التدريس )
ويتـ تدريس وحدة "األشكاؿ اليندسية" لطالب الصؼ الثالث االبتدائي وفؽ ىذا النموذج، ثـ 

 قياس أثره عمى التفكير الرياضي لدييـ.
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 :البحثمصطلحات 

 :(Teaching Model) التدريسي النموذج -
( بأنو نسؽ تطبيقي لنظريات العمـ داخؿ غرفة الصؼ وبعبارة 9::2عرفو البغدادي )       

أخرى أكثر تحديدًا بأنو مخطط ارشادي يعتمد عمى نظرية تعمـ معينة ويقترح مجموعة مف 
عمـ والتعميـ بما االجراءات المحددة والمنظمة التي مف شأنيا توجيو عممية تنفيذ نشاطات الت

 "233يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ. "ص
يوضح  واإلجراءات،ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو شكؿ تخطيطي "خوارزمي" متسمسؿ الخطوات 

وتقويـ تدريس  وتنفيذ، تخطيط،الخطوات اإلجرائية المتتابعة التي يتبعيا معمـ الرياضيات في 
 وحدة "األشكاؿ اليندسية" مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي.

 :Similarities strategy اسرتاتيجية املتشابهات -
"استراتيجية تدريس يقوـ فييا المعمـ بربط  بأنيا:( 3114عرفيا المقاني والجمؿ )     

مـ بيدؼ تبسيط التعميـ وتسييؿ عممية األفكار الجديدة غير المألوفة بتمؾ المألوفة لدى المتع
 "    374اإلدراؾ والفيـ" . "ص

ويعرفو الباحث استراتيجية المتشابيات إجرائيًا بأنيا: إجراءات تدريسية تساعد في جعؿ  
التعمـ مألوفًا بالنسبة لممتعمـ عند تقديـ المتشابيات لممفاىيـ والميارات الرياضية التي 
تتضمنيا وحدة "األشكاؿ اليندسية" المقررة عمى طالب الصؼ الثالث االبتدائي بالفصؿ 

اني حتى يتمكف الطالب مف بناء المعرفة الجديدة وربطيا بالمعارؼ والمعمومات الدراسي الث
 الموجودة سابقًا في بنيتو المعرفية بيدؼ تنمية ميارات التفكير الرياضي.

 :Mathematical Thinking التفكري الرياضي  -
كالت بأنو التفكير المصاحب لمفرد في مواجية المشالتفكير الرياضي ( 3117الخطيب ) عرؼ

والمسائؿ الرياضية في محاولة حميا. وتحده عدة اعتبارات تتعمؽ بالعمميات العقمية التي 
تتكوف منيا عممية الحؿ، والعمميات المنطقية التي تتكوف منيا عممية حؿ مسائؿ مختمفة 
األنواع، والعمميات الرياضية التي يجب أف تستخدـ إلجابة سؤاؿ المشكمة أو المسائؿ 

 ".21صالرياضية. "
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نشاط عقمي اليدؼ منو استخداـ كؿ أو بعض صور التفكير عند ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو:  
وقد اعتمد الباحث  المختمفة،مواجية المشكالت الرياضية والتعامؿ مع التماريف الرياضية 

 ،، التفكير العالقي( االستقراء، االستنتاجاالستدالؿ )المستويات اآلتية لمتفكير الرياضي: 
التصور البصري المكاني. ويقاس التفكير الرياضي بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى 

 .البحثاختبار التفكير الرياضي الذي أعده الباحث وطبقو عمى عينة 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: التدريس باستراتيجية المتشابهات

وىو " " أنولوجيا " Analogia" الالتينية  كممةال إلى يعود أصؿ مصطمح المتشابيات     
ولكنو رياضي ، ومف ىنا يرجع الفضؿ لمرياضيات  اً لغوي اً كف في األصؿ مصطمحي مصطمح لـ

 (3121موافي ، ) .Analogyاإلغريقية بالنسبة لكممة المتشابيات 

إذ أف المتشابيات إحدى االستراتيجيات المنبثقة  ،البنائيةوترتبط المتشابيات بالنظرية      
فالبنائية واستراتيجياتيا المختمفة تتفؽ عمى أف أفضؿ تعمـ ىو القائـ  البنائية،عف النظرية 

ومف تمؾ  بيـ،عمى المفيـو باعتباره األساس الذي يبني عميو األفراد معانييـ الخاصة 
ـ عمى ربط المعرفة السابقة الموجودة في االستراتيجيات استراتيجية المتشابيات التي تقو 

 (.3124العضيمة ،)فيميا. البنية المعرفية لدى التالميذ بالمعرفة الجديدة لتيسير 

وتعد استراتيجية المتشابيات مف استراتيجيات التدريس الميمة ألنيا تساعد المتعمـ عمى    
مألوفة لدى المتعمـ بالمعارؼ الغير المفاىيـ  مف خالؿ ربط الجديدة،فيـ الموضوعات 
فتصبح الموضوعات الجديدة ذات معنى في عقؿ  ،الدراسية الموضوعاتالمألوفة في بعض 

وتحديد أوجو التشابو واالختالؼ بيف  ،المتعمـ مف خالؿ الربط بينيا بمتشابية مناسبة
المعرفة التي بذلؾ تمثؿ المتشابيات أداة فعالة في تسييؿ عممية بناء و  والمتشابية.الموضوع 

 السابقة،يقـو بيا الطالب عمى قاعدة مف المفاىيـ التي يتعمميا والمتاحة في بنيتو المعرفية 
ومف ثـ تزيد  الطالبوتثير اىتماـ  المجردة،وىي تسيؿ فيـ المفاىيـ والموضوعات والقضايا 

 (3121)سميماف، التعمـ.دافعيتيـ نحو 

 ولممتشابيات أربعة مكونات رئيسة ىي :
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 تدريسيا.مألوفة التي يريد المعمـ الغير الموضوع أو المادة  -2
وىي المادة المألوفة التي يستخدميا المعمـ ليسيؿ تعمـ الموضوع  المتشابية: -3

 مألوؼ.ال غيرالمستيدؼ أو 
غير تربط وتصؿ بيف الموضوع المستيدؼ الصفات المتشابية وىي الصفات التي  -4

 .مألوؼ والمتشابية المألوفةال
مألوؼ وبيف الغير مالئمة بيف الموضوع الغير  الصفات )وىيالمختمفة  الصفات -5

يتـ كؿ ذلؾ  والمتشابية(. والالمتشابية )مواضيع االختالؼ بيف الموضوع المستيدؼ 
غير مألوفة لدى المتشابيات في توضيح الموضوعات  )استخداـإال مف خالؿ 

أف يكوف أوجو اتفاؽ بيف الموضوعيف ، وال بد مف اشتراؾ الطالب في  ، الطالب(
 (.3118)اآلغا ،  استخالص أوجو االتفاؽ .

في عممية التدريس  تبرز أىميتيا استراتيجيةمما سبؽ أف المتشابيات  ويستنتج الباحث     
وضوعيف تساعد عمى تسييؿ عممية البناء المعرفي لممتعمـ وتقوـ بالربط بيف م في أنيا

 مألوؼ.إحداىما مألوؼ واألخر غير 

قوـ عمى يلمتدريس  بأنيا: أسموبالمتشابيات  استراتيجية( ـ3111وقد عرؼ البنا )   
استعرضت موافي توضيح وشرح الظواىر بمقارنتيا بظواىر ومفاىيـ أخرى مألوفة. في حيف 

مجموعة كممات ( بأف المتشابيات ىي EPS( تعريؼ مكتب خدمات النشر التربوي )3121)
تكوف  الكممات،وتتكوف المتشابيات مف زوجيف مف  خاصة،و مفاىيـ يوجد بينيا عالقة أ

العالقة بيف الزوج األوؿ منيا ىي نفسيا بيف الزوج الثاني ويضيؼ بأف المتشابيات في 
 منيا:الرياضيات ليا عدة صور 

 القسمة. الضرب: الجمع، الطرح:مثؿ/    المفظي:التشابو   .2
 × 21) :4 × 25( & 3×6)( +3×21): 3 × 26مثؿ /  العددي:التشابو  .3

4) ( +5 ×4) 
  ≤ :≥/ مثؿ  الرمزي:التشابو  .4

أداة فعالة تسيؿ عممية بناء المعرفة لمفرد  أنيا:بـ( المتشابيات 3113)وعرؼ زيتوف     
 السابقة.عمى قاعدة مف المفاىيـ التي يعمميا والمتاحة ببنيتو 
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مسػػػتوى  متسػػػاوييف فػػػي" بأنيػػػا عمميػػػة ربػػػط بػػػيف موضػػػوعيف  التشػػػبيو:طريقػػػة  وتعػػػرؼ    
)  مألوفػًا.ودرجة الصعوبة ويجمع بينيما عناصر مشتركة بيدؼ جعؿ غير المػألوؼ  العمومية،
 ( .3118اآلغا ، 

( فقػػد عػػرؼ المتشػػابيات بتعريػػؼ مكوناتيػػا بػػأف المتشػػابيات تتكػػوف 3124أمػػا العضػػيمة )
 مف اآلتي:

والػػػذي يمكػػػف أف يكػػػوف  تعممػػػو،: ويقصػػػد بػػػو الشػػػيء غيػػػر المػػػألوؼ والمػػػراد المشػػػبو -2
 أو قانونًا أو نظرية. مبدأً  مفيومًا أو

ويقصػد بػو الشػيء المػألوؼ الػذي يسػتخدـ لتوضػيح المشػبو أي يسػتخدـ  بػو:المشبو  -3
 لتوضيح نقطة المحتوى محؿ التدريس.

 والمشبو بو.ويقصد بيا الخصائص المشتركة بيف المشبو  التشابو:سمات  -4
   بو.يقصد بيا أوجو االختالؼ بيف المشبو والمشبو  االختالؼ:سمات  -5

 ويمكف توضيح تمؾ المكونات مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 :يأتي ما السابقةالتعريفات  مفالباحث  يستنتجسبؽ  ومما

عادة تشكيؿ البنية المتشابيات استراتيجية  .2  .المعرفية لممتعمـتعزز التعمـ البنائي وا 
 مألوفة. بمفاىيـربط المفاىيـ غير المألوفة تعزز المتشابيات ميارة الربط مف خالؿ  .3
أف نجاح استخداـ استراتيجية المتشابيات يعتمد عمى قدرة المعمـ عمى اختيار  .4

 .المتشابيات المناسبة

سًاخ  انًشثه ته انًشثه انصىرج

 انتشثيه

 االختالفاخ

 

أثر زركح  انذائرج

 يمىد انسيارج

انشكم 

 انذائري

يىخذ نهًمىد  ال

َمطح يركس ولطر 

 لطرأو َصف 

 

نىذ 

 انشطرَح

انىزذاخ 

انًرتعح انتي 

تشكم يسازح 

 انًرتع

وخىد 

وزذاخ 

يرتعح 

 يتساويح

يستخذو انشطرَح 

يىخذ في  نهعة، وال

نىذ انشطرَح 

 ألطار



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3977 - 

دلممتشابيات دور في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي كاالستدالؿ  أف .5  راؾوا 
 .العالقات والتصور البصري

وبناء عمى ذلؾ يعرؼ الباحث استراتيجية المتشابيات إجرائيًا: بأنيا استراتيجية فعالة مف    
 ربط مف خالؿ إعادة تشكيؿ البنية المعرفية لممتعمـاستراتيجية التعمـ البنائي تساىـ في 

بموضوعات ومفاىيـ جديدة وغير الموجودة ببنيتو المعرفية  السابقة المفاىيـالموضوعات أو 
المتشابية المالئمة  تقديـ-: طرح المفيـو المراد تعممو تيةوتعتمد عمى الخطوات اآلمألوفة، 

 تحديد الخصائص المختمفة.-الخصائص المشتركة  تحديد-لو 

 أنواع المتشابهات 

 استعرضو ىا ماومف أبرز  ،المتشابياتنواع أل  تحفؿ األدبيات التربوية بعدد مف التصنيفات    
 : كما يأتي( 3113)وزيتوف  (،3118اآلغا)و  (،3124العضيمة )

 كاآلتي:مف أنواع المتشابيات  اً ـ عدد::42وسوف في عاـ ذكر ال  .2
  شفيية.متشابيات  
  تمثيمية  اً متشابيات تتضمف رسومًا بيانية أو صورًا أو خبرات طبيعية حقيقية أو أدوار

 حقيقية.
  ًبالكمبيوتر. مساعدةً  متشابيات تتضمف أنشطة 
 : كما يأتيلممتشابيات  اً ـ أنواع5::2سولوموف في  وحدد .3
  الشكؿ:مف حيث 

 مشكمة.أ _ متشابيات في صورة 

 قصة.ب_ متشابيات في صورة 

  النوع:مف حيث 
 الموضوع.يكوف فييا التشابو في صمب  بنائية:متشابيات  - أ
 التفاصيؿ.متشابيات سطحية أي ال يدخؿ في العمؽ أو في   - ب

  



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3978 - 

 : كما يميلممتشابيات وىي  اً ـ ( أنواع5::2)ثيمي وتري جست  وحددػ 4

  الشكؿ:مف حيث 
 لفظية.متشابيات  - أ
متشابيات في شكؿ صورة أو رسـ لكي تساعد عمى التخيؿ لما في الذاكرة مف خالؿ   - ب

  السبورة.الصور أو الرسوـ التخطيطية عمى 
  اإلثراء:مف حيث درجة 
 بسيطة.متشابيات  - أ
 كثيرة.متشابيات ذات إثراء تكوف غنية بمعاف  - ب
 ممتدة.متشابيات  - ت
  مجرد.مف حيث قدرتيا عمى التفسير فيي مستخدمة مف قبؿ المعمـ لتوضيح مفيـو 
  المتشابيات التي ليا محددات يستخدميا المعمـ لصفات تتعارض مع المفيوـ

ارض مع المستيدؼ لتوضيح أنيا غير مناسبة لميدؼ أو توضيح مفيـو آخر متع
 المستيدؼ.المفيـو 

 : كما يأتينيا لممتشابيات بي   اً ـ أنواع6::2داقر عاـ  وذكر-5

  بيا مجاالت عديدة مألوفة لممتشابيات  مركبة:متشابيات 
  عديدة.في شكؿ رواية لتوضيح مفاىيـ  روائية:متشابيات 
  لدواءيف  العمماءمراحؿ اكتشاؼ  مثؿ إجرائية،مرتبطة بخطوات  إجرائية:متشابيات

  .مختمفيف

 : كما يأتينيا بي  لممتشابيات  اً ـ أنواع3113زيتوف عاـ  وحدد-6

  يةكيفو شرح نشأة الفيروس ديدة مثؿ تستخدـ لتوضيح أفكار ع مركبة:متشابيات 
تأثير ونشأة فيروس  افيروس البرد كمتشابية يشرح مف خاللي مثالً  انتقالو فيستخدـ

 واألنفمونزا.الرشح 
 التفاح شجرة قصة نيوتف مع خداـ المعمـ مثؿ است القصصية:الروائية أو  المتشابيات

 .الجاذبيةمفيوـ تقديـ ل
  عصير الفاكية. خطوات اعدادمثؿ  اإلجرائية:المتشابيات 
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  الجياز الدوري لإلنساف بشبكة الصرؼ  مثؿ تشبيو السطحية:المتشابو الخارجية أو
 الصحي.

  الطاقة.العنب كغذاء يولد تشبيو مثؿ  البسيطة:المتشابية 
ومف خالؿ استعراض الدراسات التي اىتمت باستخداـ المتشابيات في تدريس العمـو    

يالحظ الباحث أف أغمب التشبييات في تدريس العموـ تركز عمى الشكؿ والوظيفة. في حيف 
ؿ ، أو مف خال عمى الشكؿ )مف خالؿ الربط بالحياة( إما تقـو التشبييات في الرياضيات 

كوف الرياضيات بناء تركيبي  الربط بيف الموضوعات والمفاىيـ الرياضية ( عند)اإلجراءات 
 يقـو عمى مجموعة مف اإلجراءات المترابطة والمتراكمة.

 :يأتيالرياضيات كما  مفويمكف استعراض بعض األمثمة عمى ذلؾ 

مف خالؿ الشكؿ. ومف أمثمتو: التشابو بيف قطع الجبنة المثمثة ومفيـو  تشبيو -2
 الزاوي:القطاع 

 

 

 
 

تشبيو عممية ضرب األعداد الصحيحة وتحديد إشارة  أمثمتو:ومف  :تشبيو لفظي -3
العدد و  (،العدد الموجب )صديقي باعتبارحاصؿ الضرب بالعالقة بيف الصديؽ والعدو 
 السالب )عدوي( كما يتضح مف الجدوؿ اآلتي:

 التشبيو حاالت الضرب

 صديؽ صديقي يكوف صديقي )+( × )+( = )+(

 صديؽ عدوي ىو عدوي )+( × )_( = )_(

 عدو صديقي ىو عدوي )_( × )+( = )_(

 صديقيعدو عدوي يكوف  )_( ×)_( = )+(

4-  

(: انتشاته تيٍ لطع اندثُح انًثهثح في انعثىج وانمطاع 1شكم رلى )

 انساوي
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جراءات رسـ تشبيو إجرائي:  المربع.الربط بيف إجراءات رسـ زاوية وا   

 
 

 أهمية المتشابهات في التدريس:

 ( إلى أف لممتشابيات أىمية متعددة فيي تقـو بالوظائؼ التالية:3124) يشير العضيمة

تجعؿ المعمومات المحددة والمذكورة أكثر قابمية لمتصوير لدى  محسوسة:وظيفة  -2
 .المتعمميف

تساعد عمى بناء المعمومات والمعارؼ الجيدة في الذاكرة عف طريقة  بنائية:وظيفة  -3
التكييؼ والتنظيـ وربط المعمومات الجديدة بالخميفة السابقة لدى المتعمـ وىنا يتضح 

 لممتعمـ.أساس البنائية ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة 
تسابيا لمواجية موقؼ تتضمف القياـ باستجابة لمعرفة سبؽ اك نشطة:وظيفة تمثيمية  -4

 جديد.
 جممة مف فوائد التدريس بالمتشابيات ومردوده في تعميـ الرياضيات يمكف استعراضو       

 اآلتية:في النقاط  عمى وجو التحديد
  الرياضية اىيـ التدريس باستخداـ المتشابيات يفيد في توضيح وشرح المفأف

 الرياضية. والميارات والقوانيف والنظريات المبادئ،وتدريس  الجديدة،
  حيث أثبتت الدراسات أف التدريس  لممفاىيـ: البديمة اتتعديؿ التصور تساىـ في

 المجردة،الرياضية بالمتشابيات يؤدي لتحسف فيـ الطالب واستيعابيـ لممفاىيـ 
 واختزاؿ التصور الخاطئ ليذه المفاىيـ.

   را ات رسم زا ية قائمة 

  ]   [ رسم ق  ة م تقيمة  -
 ض  ر س م ل  الرسم ع د   د  رف  الق  ة  -

الم تقيمة - لي   ) ( - ب ي  ي       د 
 ضل   القائمة ف  م ل  الرسم على الق  ة 

]  [.  
رسم م تقيم يمتد م  ال ق ة ) (  ي     على  -

 ضل  القائمة ا  ر م  م ل  الرسم.
ت ديد نق ة على الم تقيم ال   تم رسم  ف   -

ال  و  ال ابقة  لت   ج ت و  ال ا ية     ج 
زا ية قائمة. 

   را ات رسم مرب 

 عم    را ات رسم زا ية قائمة ب ي  ي و : -

 .|  ج| = |    |

رسم زا ية قائمة ر سها ال ق ة ج ب ي  ي و   -
 ف     على ال ا ية ]ج  [ = ]  ج[ضل ا ا 

 القائمة    ج   . 
تو ي  ال ق ة   بال ق ة   ل     على مرب      -

    ج  

(: انرتظ تيٍ إخراءاخ رسى زاويح لائًح وإخراءاخ رسى 2شكم رلى )

 انًرتع
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  أوضحت نتائج الدراسات أف  الرياضية:تنمية التفكير االستداللي وحؿ المشكالت
ؼ بأنو استدالؿ مف خالؿ عر  يُ  الذياالستداللي  التفكيرلممتشابيات دور في تنمية 

المتشابيات يتـ عند تعمـ أو فيـ أو حؿ مشكمة ما عف طريؽ رسـ صورة موازية 
مألوفة ثـ التخطيط النتقاؿ المعمومات مف موقؼ ألخر )مف المشبو بو  مشابية()

نقؿ الصفات  المقارنات،عمؿ  االسترجاع، :اآلتيةعمؿ الخطوات إلى المشبو( ب
 استنتاج عالقات وانتقاؿ التعمـ. المشكؿ،المناسبة إلى الموقؼ 

  تحويؿ المعارؼ  بالمتشابيات إلىحيث يؤدي التدريس  التعمـ:انتقاؿ أثر
واالستدالالت عبر المفاىيـ والمواقؼ والمجاالت المختمفة )أو انتقاؿ أثر التعمـ في 

 .جديدة(نفس المجاؿ أو مجاالت 
  يؤدي التدريس بالمتشابيات إلى استدعاء المعارؼ وبقاء أثر  التعمـ:بقاء أثر

بمتشابيات جيدة حيث أشارت نتائج الدراسات التجريبية أنو بتزويد الطالب  التعمـ.
لممعرفة السابقة فإف ذلؾ يؤدي إلى تحسيف قدرتيـ عمى استدعاء المعارؼ 

 السابقة.
  حيث ترى جميف  والتعديؿ:عمؿ نماذج عقمية لممفيوـ تأخذ صفة التطوير

(Glynn,1996 ) أف التدريس بالمتشابيات يساعد الطالب عمى عمؿ نموذج
لمعرفة الحالية لمطالب وفيما بعد يتعمـ لممفيـو الجديد ويعتمد ىذا النموذج عمى ا

الطالب أكثر حوؿ المفيوـ فينموف ويعدلوف النموذج بصورة أكثر تطورا بعمؿ 
 :ويوضح ذلؾ الشكؿ التالي النماذج.العديد مف 

 

 

 
 (Glynn,1996)(: يوضح تكوف نماذج لممفيـو تتطور عند التدريس بالمتشابيات 4)رقـ شكؿ 
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 :اآلتي )نموذج الكسر(ويمكف توضيح ذلؾ بالمثاؿ 
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 تطور النماذج العقمية لموضوع الكسور (:5شكؿ رقـ )
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 :التدريس باستخدام المتشابهاتخطوات 

 ( أف عناصر الدرس والشرح بالمتشابيات تتـ بعدة خطوات3114)يذكر زيتوف      
 :كما يأتي متسمسمة
 المشبو(.يشير المعمـ إلى عنصر المحتوى محؿ الشرح ) (2
يوضح المعمـ أف ىذا العنصر سيتـ توضيحو مف خالؿ تشبيو معيف ويشير  (3

 وىنا الكاميرا مشبو بو( بالكاميرا،إلى ىذا التشبيو باختصار )مثؿ تشبيو العيف 
المعمـ أبرز خصائص )المشبو بو( وىي الخصائص التي مف خالليا سيتـ  يبيف (4

 بو.تبايف سمات التشابو بيف المشبو والمشبو 
مف خالؿ طرح عدد  بو( وذلؾيتأكد المعمـ مف فيـ الطالب لخصائص )المشبو  (5

 الطالب.مف األسئمة عمى 
لتشابو يتولى المعمـ الربط بيف المشبو بو والمشبو مف خالؿ تبايف أوجو ا (6

 بينيما.
يوضح المعمـ سمات االختالؼ بيف المشبو والمشبو بو كأف يقوؿ )إف تشبيو  (7

العيف بالكاميرا ال يعني أف الحالتيف متشابيتاف تماما فيناؾ العديد مف 
 إلخ، وىي ال....... وأعصاب، وسائؿ دموية،االختالفات ففي العيف شعيرات 

  (.توجد في الكاميرا
كما يتأكد مف عدـ تكوف  الشرح،ـ الطالب لمنقطة محؿ يتأكد المعمـ مف في (8

مفاىيـ خاطئة لدييـ نتيجة اعتقادىـ أف المشبو والمشبو بو متماثالف تماما في 
 ويتأكد بطرح األسئمة عمى الطالب. السمات،

 الشرح.يتـ تقديـ ممخص لمعنصر محؿ  (9
 المتشابهات:نماذج التدريس باستخدام 

استخداـ أسموب المتشابيات  ؽمف النماذج التي وضحت طر لعديديحفؿ األدب التربوي با
 ـ(3121سميماف ،في التدريس وسنستعرض فيما يمي ثالثة مف أشير تمؾ النماذج: )

ويتكوف ىذا النموذج مف مجموعة خطوات وىي تقديـ  :Gordonنموذج جوردف  -2
وتحديد الصفات التي ليا صمة  –تقديـ المتشابية  المستيدؼ،المفيـو أو الموضوع 

عمؿ  الشبو،عمؿ مقارنة بيف المتشابية والمفاىيـ المستخدمة لتوضيح أوجو  بالمشابية،
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ة مناسبة والمتعارضالغير  درسيا في الدراسة وتحديد الصفاتممخص المفاىيـ التي 
 لمموضوع أو المفيوـ المستيدؼ.

 وفي ىذا النموذج تمر المتشابية بعدة خطوات وىي:  :Zetiounنموذج زيتوف -3

 قياس بعض خصائص الطالب  -
 السابقة.تقويـ المعرفة  -
 تحميؿ وسائؿ تعميـ الموضوع أو محتوى الموضوع .  -
 فحص مناسبة متشابية لالستخداـ .  -
 المتشابية.تحديد صفات   -
 لمتدريس.المناسبة  االستراتيجيةاختيار   -
 .لمطالبتقديـ المتشابية   -
 التدريس.تقويـ نتائج استخداـ المتشابيات في   -
  النموذج.مراجعة مراحؿ   -

  :Glynnisنموذج  -3

بدأ ( TWA)يدعى نموذجا لمتدريس بالمتشابيات  ،(Glynn,1996)قدمت شواف جميف  
المعمميف  أداءوفحص  العموـ،، ثـ قامت بتطويره وتنقيحو في ضوء تحميؿ كتب 2::2عاـ 

  (.5:،6:،7:، 4:أثناء ورش العمؿ في األعواـ )

خطط لمتدريس باستخداـ خطوات يقوـ المعمـ بتنفيذىا عندما يست ويتكوف ىذا النموذج مف  
  :ىي المتشابيات

  اليدؼ(تقديـ المفيـو الجديد المراد تعممو )المشبو أو  -

ويمكف تقديمو باستخداـ الحوار  بو.المشبو  المألوفة(تقديـ الحالة المماثمة ) -
  والمناقشة.

  تحديد السمات المشتركة بيف المشبو والمشبو بو -

  بو.رسـ مخطط أو جدوؿ بالتماثالت بيف المشبو والمشبو  -
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أي يحدد المعمـ مع طالبو أوجو االختالؼ  بو.تحديد االختالفات بيف المشبو والمشبو  -
الطالب مفاىيـ خاطئة عف تطابؽ بيف المشبو والمشبو بو حتى ال يتكوف لدى 

  بو.المشبو والمشبو 

  الخالصة.التوصيؿ لالستنتاجات أو  -

 .النماذج السابقة في بناء النموذج الذي قاـ عميو ىذا البحث استفاد الباحث مفوقد 

 خالصة حول المتشابهات:

يمكف أف يخرج الباحث  بووبعد استعراض موضوع المتشابيات واألدبيات التي اىتمت     
 بتصور عاـ عف استراتيجية المتشابيات في النقاط اآلتية:

استراتيجية المتشابيات ىي إحدى استراتيجيات التدريس ذو معنى )النظرية  -2
 البنائية(.

استخداـ ميارات التفكير الرياضي المختمفة كاالستدالؿ  المتشابياتتتطمب  -3
دراؾ العالقات.  والتصور والبصري وا 

حيث أنو كمما كانت المشابية مجردة  الطالبي إلى زيادة السعة العقمية لدى تؤد -4
 فإنيا تؤدي إلى زيادة الخياؿ.

فعالة لمتعمـ البنائي كونيا تنطمؽ مف المفاىيـ السابقة المتاحة البنية المعرفية  -5
 وىذه إحدى المبادئ الرئيسة لمبنائية.

الجديدة وخمؽ مناخ حر يشجع تفيد المتشابيات في تفي إنتاج وتوليد األفكار  -6
 عمى التفكير.

 رة معارفيـ. كؿ مف المعمـ والمتعمـ في توسيع دائ االستراتيجيةيستفيد مف ىذه  -7

 المحور الثاني: التفكير الرياضي

وىو عممية بحث عف معنى في موقؼ أو خبرة  التفكير،يعد التفكير الرياضي أشمؿ أنواع     
مفاىيـ رياضية. )أبوزينة  أوفي مجاؿ الرياضيات، ويمكف أف تكوف في صورة أعداد ورموز 

 ـ(3121وعباينة،



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3987 - 

وتبرز أىمية التفكير الرياضي في أنو يزيد مف قدرة المتعمـ عمى فيـ الرياضيات        
أساليب التفكير السميـ التي تالزمو طواؿ وبعض المواد الدراسية األخرى، وعمى اكتساب 

حياتو، كما أنو يعد مف سبؿ تطوير الفكر الرياضي الذي يساعد في إدراؾ أىمية العمميات 
الرياضية والتجريد والميؿ لمتطبيؽ ونمو القدرة الرياضية وصواًل إلى فيـ التراكيب الرياضية 

 (   Odeh,2016المختمفة. )

ـ المجاالت العممية التي يمكف أف تساىـ في تنمية أساليب التفكير وتعد الرياضيات أحد أى   
حؿ المسائؿ  ويتطمبنظرًا لطبيعتيا التي ترتبط باالستقراء واالستنباط واالبتكار وغيرىا ونظرًا لما 

عمؿ تفكيره في تحديد خطط الحؿ وما يتطمبو مف مف المتعمـ في أف يُ  -كمكوف أساسي فييا -
الربط بينيا لمتوصؿ إلى الحؿ الصحيح وتقويمو، فالرياضيات تعد  معمومات سابقة وطرؽ

وسيطًا ميمًا لتنمية التفكير باعتبارىا أساسًا ومنطمقًا لمتقدـ العممي والتقني والتفاعؿ الحياتي 
الصحيح، باإلضافة إلى طبيعة بنائيا االستداللي الذي يبدأ بمسممات صادقة في تكوينيا 

 (.3129، زىرافتشتؽ منيا نتائج بأساليب عممية متفؽ عمييا. ) ومقبولة منطقيًا وعممياً 

 عاـ،ومف ىنا فقد كانت تنمية التفكير الرياضي مف أبرز أىداؼ التربية الحديثة بشكؿ    
وأىداؼ تدريس الرياضيات بشكؿ خاص، ولكي تتـ تنميتو مف خالؿ تدريس الرياضيات البد 
مف تزويد الطالب ببعض األساسيات الرياضية التي يبنى عمييا البناء الرياضي التراكمي، 
وحتى يمتمؾ الطالب القدرة عمى التفكير الرياضي، فالبد لو مف الميارات الضرورية الالزمة 

 (3129ومنيا: االستقراء، االستنتاج، التعميـ، التعبير بالرموز. )حناف رزؽ،  ليذا التفكير

( التفكير الرياضي ىدفًا رئيسًا NCTMكما اعتبر المجمس األمريكي لمعممي الرياضيات )    
المجمس الوطني لمعممي يجب أف يتحقؽ لدى جميع الطالب في مراحؿ التعميـ العاـ )

 (3124الرياضيات، 

ؼ التفكير الرياضي بالتفكير الراقي ألف بيئة تعمـ الرياضيات تساعد الطالب عمى ويعر      
 (3118 ،االكتشاؼ واالختراع واالبتكار وتحقيؽ حموؿ إبداعية غير مألوفة )إبراىيـ

لذلؾ يجب البحث  العقؿ،فالرياضيات تقـو عمى التفكير الرياضي وىو الجزء المبدع مف       
الزبوف )داخؿ التدريسية الستخداميا في تنمية التفكير الرياضي. عف أفضؿ األساليب والم

،3124) 
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وقد ذكر برونر أف ىدؼ التعميـ ىو إكساب المتعمـ طريقة منظمة في التفكير لمحصوؿ        
فميس الميـ ما يكسبو المتعمـ مف معرفة لكف األىـ كيؼ يتـ  الرياضية،عمى المعرفة 

 (3119كر تفكيرًا رياضيًا. )القيسي،الحصوؿ عمييا، وجعؿ المتعمـ يف

 مفهوم التفكير الرياضي:

في حؿ  سواء كاف" نشاط عقمي  بشكؿ عاـ: ( أف التفكير:::2يذكر الحارثي )      
المشكمة أو اتخاذ قرار أو محاولة فيـ لموضوع ما يتضمف تفكيرًا، فالتفكير ىو ذلؾ الشيء 

 (24ص– 23الذي يحدث أثناء حؿ مشكمة ما ". )ص

" نشاط عقمي خاص بمادة الرياضيات  و( أن:::2ذكر متولي )أما التفكير الرياضي فقد      
 ويعتمد عمى مجموعة مف المكونات المتمثمة في:

 Inductive Thinkingاالستقرائي  التفكير-أ

 Deductive Thinkingاالستنتاجي  التفكير-ب

 Symbolic Thinkingالرمزي  التفكير-ج

 Probable Thinkingالي االحتم التفكير-د

 Relational Thinkingالعالقي  التفكير-ىػ

 Formal Logicالشكمي الصوري  المنطؽ-و

 Spatial Perception and Representationالبعدي المكاني والتصور  اإلدراؾ-ز

 Mathematical Proofالرياضي  البرىاف-ح

( عدة أساليب لمتفكير الرياضي منيا: )التفكير 3111وقد ذكر عبيد وآخروف )        
التفكير -الناقد التفكير-التأممي  التفكير-االستداللي ويشمؿ بعديف االستقرائي واالستنتاجي 

 حؿ المشكالت(-التحميمي لمتفكير  األسموب-التفكيرالتركيبي في  األسموب-العالقي

( التفكير الرياضي بأنو نشاط عقمي خاص بمادة 3113مية حسنيف )وعرفت سا         
 والتعميـ،االستقراء، واالستنباط،  اآلتية:ويضـ األساليب  الرياضيات،الرياضيات تستخدـ فيو 
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والمنطؽ الشكمي، والبرىاف الرياضي، والتعبير بالرموز، والتصور البصري المكاني، والتفكير 
 ي، وذلؾ حينما يواجو الفرد بموقؼ مشكؿ يبحث لو عف حؿ".والتفكير االحتمال العالقي،

( بأنو نشاط عقمي تقـو بو الطالبة مف خالؿ بعض األنشطة 3129وعرفتو رزؽ )     
 والمناقشات التي تتـ خالؿ حؿ المشكالت، مما يستدعي القياـ بالعديد مف العمميات العقمية.

ف نشاط عقمي اليدؼ منو استخداـ كؿ أو ويرى الباحث أف التفكير الرياضي عبارة ع      
بعض صور التفكير عند مواجية المشكالت الرياضية والتعامؿ مع التماريف الرياضية 
المختمفة، وتحدده عدة ميارات تتعمؽ بالعمميات العقمية، مثؿ: االستقراء ػ االستنتاج ػ التعبير 

 العالقي،التفكير  الرياضي،رىاف بالرموز ػ التفكير العالقي ػ التصور البصري المكاني ػ الب
والتفكير االحتمالي ويحدث ىذا النوع مف التفكير عندما تواجو الفرد مشكمة يصعب حميا 

 .بالطرؽ البسيطة أو المباشرة

 أهمية تنمية التفكير الرياضي:

كوف الرياضيات بناء  الرياضيات،تعد تنمية التفكير الرياضي مف أىـ أىداؼ تدريس      
وتؤكد  منطقية،استداللي يبدأ بمقدمات مسمـ بصحتيا ثـ تشتؽ منيا النتائج باستخداـ قواعد 

كساب  أىداؼ تدريس الرياضيات في معظـ الدوؿ عمى االىتماـ بتحقيؽ التفكير الرياضي، وا 
 (3::2،الطالب أساليب وأنماط التفكير المختمفة )المفتي وآخروف

ت تنمية قدرة الطالب عمى استخداـ التفكير الرياضي وتوظيفيا في حؿ وقد جاء      
 (:311المشكالت كأحد أىـ أىداؼ تدريس الرياضيات بالمممكة العربية السعودية )الشيري،

وقد انعكس االىتماـ بالتفكير الرياضي بمختمؼ أنماطو وأنسب الطرؽ واألساليب لتنميتو      
المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات حيث وجدت نداءات كثيرة عمى كتابات الباحثيف في مجاؿ 

مف الرياضييف التربوييف بضرورة تربية الفكر الرياضي واإلبداعي لمالحقة تحديات العصر 
 (.2:95 خضر،التكنولوجي واآللي الذي تمعب فيو الرياضيات دورا كبيرا )

المعرفي الذي يشيده العالـ أصبح مف الضروري  التدفؽولتنمية التفكير الرياضي في ظؿ     
عمى المعمـ استخداـ استراتيجيات تدريسية تيتـ بالقدرات العقمية لمتالميذ. )المصيمحي 

 (283، 3123وعبداهلل ، 
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تحديد بتمت العديد مف الدراسات التربوية الحديثة في مجاؿ تدريس الرياضيات اى وقد   
التفكير الرياضي لدى المتعمميف في  مياراتتدريسية لتنمية واالستراتيجيات الالنماذج أنسب 

ودراسة حجازي  (،:312مارليف القرالة والقيسي )المراحؿ التعميمية المختمفة كدراسة 
 (،3129ساري ) (، ودراسة:312ودراسة البالدي ) (،:312الجعفري ) (، دراسة:312)

(، 3124(، ودراسة الزبوف )Winds,2016ودراسة ويندس ) (،3129ودراسة القضاة)
 (3118(، ودراسة الخروصي)3125ودراسة الخفاجي)

      الرياضي:مهارات التفكير 
نظرا الختالؼ خصائص  الرياضي،اختمؼ الباحثوف التربويوف فيما بينيـ حوؿ ميارات التفكير 

باإلضافة إلى تعدد المسميات  مرحمة،طالب كؿ مرحمة وطبيعة مادة الرياضيات في كؿ 
 الواحد.لممفيـو 
والتعبير  واالستنتاج،واالستقراء  التعميـ،( ميارات التفكير في: 3112فقد حدد حسف )      

  الرياضي.والبرىاف  بالرموز،
 االسػػػػػتنباط، االستقػػػػراء،( فحدد ميارات التفكير الرياضي في: 3114أما التودري )    

 الرياضي.البرىاف  العالقات،إدراؾ  بالرموز،التعبير 
 االستقرائي،التفكير  في:( ميارات التفكير الرياضي 3114وحدد عفانة ونبياف )      

( فحدد ميارات 3116قنديؿ ) المشكالت. أماوحؿ  اإلبداعي، االستنباطي، والتفكيروالتفكير 
  العالقات.إدراؾ  بالرموز،التعبير  االستنباط،التفكير الرياضي في: االستقراء 

 االستنتاج،( ميارات التفكير الرياضي فيما يمي: االستقراء 3116السعدي ) وحدد       
 الرياضي.البرىاف  التخميف، النمذجة، التعميـ، بالرموز،التعبير  المنطؽ،قواعد 

وتشمؿ  مركبة(رئيسة ) قسميف: مياراتميارات التفكير إلى  (:311وقسـ القرشي )   
والبرىاف الرياضي  بالرموز،والتعبير  الرياضي،والمنطؽ  والتعميـ،واالستنباط  االستقراء،
أما القسـ الثاني: ميارات  المكاني،والتصور البصري  العالقي،والتفكير  االحتمالي،والتفكير 
الشيراني  رئيسة. أماوتضـ كؿ الميارات التي تندرج تحت كؿ ميارة  )فرعية(أساسية 

 بالرموز،التعبير  االستنباط،مي: االستقراء ( حدد ميارات التفكير الرياضي فيما ي3121)
 الرياضي.البرىاف  المنطقي،التفكير  التعميـ،
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 االستقرائي،التفكير  ىي:( فيجمؿ ستة عشر أسموبًا لمتفكير الرياضي 3118أما إبراىيـ ) 
 أمميوالتفكير التوالتفكير التجريدي،  االستداللي،والتفكير االستنباطي، والتفكير الناقد والتفكير 

والتفكير الرمزي، والتفكير العالقي، والتفكير االحتمالي، والتفكير االبداعي، والتفكير المنطقي، 
اؾ المكاني والتفكير في حؿ المشكمة، والبرىاف الرياضي، والمنطؽ الشكمي، واإلدر  والتعميـ،

 والتصور البصري. 

 فكير الرياضي كما يأتي:( فقد استعرضت عددًا مف التصنيفات لميارات الت3129أما رزؽ )

-االستقراء –االستنتاج  –المقارنة  –العمميات المعرفية األساسية: وتتضمف المالحظة -
 .االستدالؿ-الفروض فرض-التعميـ

التفكير -التفكير الناقد –إصدار األحكاـ  –العمميات المعرفية العميا: وتتضمف حؿ المشكالت -
 االبتكاري.

 ما وراء المعرفة: وىي التفكير مف أجؿ التفكير.  عمميات-

حؿ المشكمة، واستكشاؼ المداخؿ  استراتيجياتميارات حؿ المشكمة: وتشمؿ استخداـ -
 والحموؿ المتعددة.

 ميارات التمثيؿ الرياضي: وتشمؿ عرض العالقات مرئيًا، ورمزيًا، وعدديًا، ولفظيًا.-

 ي واالستنباطي.االستدالؿ: وتشمؿ االستدالؿ االستقرائ-

ومف خالؿ العرض السابؽ يمكف تحديد أبرز ميارات التفكير الرياضي التي اتفقت عمييا       
 : يمياألدبيات فيما 

ـ( االستقراء :311عرؼ العيسى )وقد  :)ميارة االستدالؿ )االستقراء/ االستنتاج   -
أما االستنتاج فقد عرفو  خاصة،بأنو " الوصوؿ إلى نتيجة عامة اعتمادا عمى حاالت 

( بأنو الوصوؿ إلى نتيجة خاصة اعتمادا عمى مبدأ عاـ أو 3118أبو زينة وعبابنة)
فيو تطبيؽ المبدأ أو القاعدة العامة عمى حالة خاصة مف الحاالت  عامة،قاعدة 
 العامة.

العممية العقمية التي  بأنو:ـ( التعميـ 3116عرؼ عمراف والعجمي ) التعميـ:ميارة  -
ـو عمى استخالص الخاصية العامة أو المبدأ العاـ لمظاىرة وتطبيقو عمى الحاالت تق
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أو المواقؼ األخرى التي تشترؾ في ىذه الخاصية العامة أو المبدأ العاـ وىذا يؤدي 
 إلى تكويف المفاىيـ التي تعبر عف التصورات الذىنية لمظواىر في المواقؼ المختمفة.

ـ( ميارة التعبير بالرموز بأنيا " قدرة 3116: عرفيا قنديؿ )ميارة التعبير بالرموز -
المتعمـ عمى التعبير عف األفكار أو المعطيات المفظية أو المسائؿ باستخداـ الرموز 

 الرياضية ".

عممية استخداـ قواعد المنطؽ في الوصوؿ إلى  المنطقي:التفكير ميارة   -
 (:311العبسي، )معطيات. االستنتاجات مف مقدمات أو 

عف طريؽ  ما،ىو سمسمة مف العبارات لبياف صحة نتيجة  الرياضي:ميارة البرىاف   -
اف صحتيا في االستدالؿ المنطقي بناء عمى صحة مقدمات أو عبارات تـ بي

 (3118عباينة، و المقدمات. )أبوزينة 

: ويقصد بيا القدرة عمى استخالص عالقات التفكير العالقي()العالقات ميارة إدراؾ   -
ولكف أمكف التنبؤ بيا مف العالقات والمعمومات  دراستيا،أو معمومات جديدة لـ يسبؽ 

 ـ(.3124 جعفر،المعطاة. )

: تعرؼ بأنيا: بأنو نشاط عقمي يتميز بالتصور البصري ميارة التصور البصري -
ة، ويعتمد عمى إدراؾ العالقات المكاني لألشكاؿ واألجساـ في الفراغ وأثناء الحرك

 (:311اليندسية بيف األشكاؿ واألجساـ والسرعة والدقة في ذلؾ. )المالكي، 

 الدراسات السابقة:

أواًل: دراسات تناولت استخدام المتشابهات في تدريس الرياضيات وأثـر   

 على بعض المتغيرات:

ـ( دراسة استيدفت التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية قائمة 3128) أحمدسماح أجرت      
عمى المتشابيات والمتناقضات في تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء 

قامت الباحثة بإعداد قائمة  الدراسةالمعرفة لطالب المرحمة االعدادية، ولتحقيؽ اليدؼ مف 
عادة صياغة الوحدة  بميارات ما وراء المعرفة التي تناسب طالب الصؼ األوؿ االعدادي، وا 

التجريبية )وحدة اإلحصاء( باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى المتشابيات 
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والمتناقضات في صورة دليؿ لممعمـ وأوراؽ عمؿ لمطالب بيدؼ تنمية التحصيؿ وميارات ما 
عادة صياغة الوحدة الت جريبية باستخداـ استراتيجية وراء المعرفة في الرياضيات، وا 

المتشابيات في صورة دليؿ لممعمـ وأوراؽ عمؿ لمطالب بيدؼ تنمية التحصيؿ وميارات ما 
عادة صياغة الوحدة التجريبية باستخداـ استراتيجية  وراء المعرفة في الرياضيات، وا 

ات ما المتناقضات في صورة دليؿ لممعمـ وأوراؽ عمؿ لمطالب بيدؼ تنمية التحصيؿ وميار 
عداد اختبار تحصيمي في وحدة اإلحصاء مف منيج الرياضيات  وراء المعرفة في الرياضيات، وا 
بالصؼ األوؿ االعدادي بالفصؿ الدراسي األوؿ، واختبار في ميارات ما وراء المعرفة في 

( طالبة مف طالبات 278الوحدة المختارة نفسيا، وقد اختارت الباحثة عينة عشوائية بمغت )
ألوؿ االعدادي بإحدى مدارس البنات ببورسعيد ُقسمت إلى أربع مجموعات األولى الصؼ ا

( طالبة، وُدرست باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى المتشابيات 55تجريبية تكونت مف )
( طالبة ُدرست باستخداـ استراتيجية المتشابيات، 52والمتناقضات، والثانية تكونت مف )

( طالبة ُدرست باستخداـ استراتيجية المتناقضات ، أما 53ت مف )والمجموعة الثالثة تكون
المجموعة الرابعة فكانت تمثؿ المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة المعتادة في 
التدريس، وُطبقت أدوات الدراسة قبميًا وبعديًا عمى مجموعات البحث لتحديد داللة الفروؽ، 

القائمة عمى المتشابيات والتناقضات في تدريس وتوصؿ البحث إلى فاعمية االستراتيجية 
 الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة .

ـ( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية 3128) وأجرى الناشري   
المتشابيات عمى تحصيؿ طالب الصؼ الخامس االبتدائي في الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا ، 

( طالبًا مف طالب الصؼ الخامس االبتدائي، تـً  تقسيميـ إلى 45نت عينة الدراسة مف )وتكو 
( طالب ُدرست بالطريقة المعتادة ، ومجموعة 28مجموعتيف : مجموعة تجريبية تكونت مف )

( طالب ُدرست باستخداـ استراتيجية المتشابيات وتكونت أدوات 28ضابطة تكونت مف )
ي مف اعداد الباحث ،ومقياس أ.د : عبداهلل بف عبدالرحمف الدراسة مف اختبار تحصيم

المقوشي لقياس االتجاىات نحو الرياضيات. وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات 
 البعدي،داللة إحصائية بيف نتائج الطمبة في مجموعتي الدراسة عمى االختبار التحصيمي 

كما أظيرت النتائج أف حجـ  لتجريبية،اوالتطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه لصالح المجموعة 
في حيف بمغ حجـ األثر في  (،1.69األثر لمدرجة الكمية عمى اختبار التحصيؿ البعدي بمغ )
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(. وقد أوصت الدراسة بضرورة استخداـ 1.25التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاىات )
 استراتيجية المتشابيات في تدريس الرياضيات.

ـ( إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية 3128ي وخزعؿ )في حيف ىدفت دراسة الصيداو 
المتشابيات في تنمية ميارات الترابط الرياضي لدى طالب المرحمة االبتدائية، ولتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخداـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي في تطبيقيا، إذ بنى الباحثاف وحدة دراسية 

ر محتواىا مف كتاب الرياضيات لمصؼ الرياضيات وفقًا الستراتيجية المتشابيات تـ اختيا
لمصؼ الرابع االبتدائي في العراؽ بعنواف:" الجمع"، جرى تعميميا لعينة الدراسة البالغ عددىا 

طالبًا مف طالب الصؼ الرابع مف المرحمة االبتدائية، كما ُطبؽ اختبار لمترابط الرياضي  51
ى ىذه العينة، وقد توصمت الدراسة إلى: _ وجود فرؽ قبميًا وبعديًا مباشرًا وبعديًا مؤجاًل عم

داؿ إحصائيًا في درجات الطالب عمى اختبار الترابط الرياضي بيف االختباريف القبمي والبعدي 
عدـ مالحظة فرؽ داؿ إحصائيًا في و  ،المباشر لصالح درجاتيـ في االختبار العدي المباشر

 يف االختباريف البعدي المباشر والبعدي المؤجؿ.درجات الطالب عمى اختبار الترابط الرياضي ب

ـ( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية المتشابيات في 3128أما دراسة عبداهلل )    
التحصيؿ والترابط الرياضي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي، تكونت عينة الدراسة مف 

درسة القاىرة االبتدائية لمبنات التابعة ( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في م88)
، تـ توزيع عينة الدراسة عشوائيًا الى مجموعتيف  ريو تربية بغداد/ الرصافة االولىلمدي

( طالبة ، واعتمدت 49( طالبة واخرى ضابطة عدد افرادىا ):4إحداىما تجريبية عدد افرادىا)
متكافئتيف واختبار بعدي، وقد تـ الباحثة التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي لمجموعتيف 

إعداد اختياريف أحدىما اختبار تحصيمي ، واالخر اختبار لمترابط الرياضي ، وتـ التحقؽ مف 
( لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ t-testالصدؽ والثبات لكال االختباريف، وتـ استخداـ معادلة )

التحصيؿ والترابط الرياضي النتائج، وقد وجدت الدراسة أثرًا الستراتيجية المتشابيات في 
 لطالبات الصؼ الخامس االبتدائي.

ـ( إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية المماثمة 3127وىدفت دراسة الكبيسي والكبيسي )    
)المتشابيات( في التحصيؿ والتفكير الذكي لدى طالب الصؼ الرابع األدبي في مادتي 

( طالبًا توزعوا إلى مجموعتيف بالتساوي، 51ف )الرياضيات والجغرافية، وتألفت عينة البحث م
األولى تجريبية درست باستراتيجية المماثمة )المتشابيات( )لمادتي الرياضيات والجغرافية( 
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والضابطة بالطريقة التقميدية. واستخدـ الباحثاف أداتيف في البحث األولى اختبار تحصيمي، 
والثبات. وقد توصمت الدراسة إلى وجود  والثانية مقياس لعادات العقؿ وأجري ليما الصدؽ

( بيف متوسطي درجات االختبار التحصيمي 1.16فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
البعدي بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، لصالح المجموعة التجريبية، ووجود 

عة التجريبية ( بيف متوسطي درجات المجمو 1.16فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 والمجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير الذكي لصالح المجموعة التجريبية.

( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية Cox,2016أما دراسة "كوكس" )    
التشابو في تدريس الرياضيات بالمرحمة المتوسطة عمى تنمية التحصيؿ في مقرر اليندسة، 

( طالبًا وطالبة تـ تقسيميـ لمجموعتيف إحداىما تجريبية 4:اسة مف )وتكونت عينة الدر 
( طالبًا وطالبة ُدرست باستخداـ استراتيجية التشابو واألخرى ضابطة وعددىا 58وعددىا )

( طالبًا وطالبة ُدرست بالطريقة التقميدية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار 57)
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تحصيمي في اليندسة، وتوصمت 

درجات طالب مجموعتي الدراسة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي في اليندسة لصالح 
 طالب المجموعة التجريبية.

ـ( إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في 3125وىدفت دراسة فاطمة الفار )    
لمكاني عمى إكساب المفاىيـ اليندسية لمطالبات ذوات صعوبات تعمـ تدريس االستدالؿ ا

الرياضيات بالمرحمة االبتدائية مقارنة بالطريقة التقميدية. وتحقيقًا ليدؼ الدراسة تـ استخداـ 
المنيج التجريبي عمى عينة مف الطالبات ذوات صعوبات تعمـ الرياضيات بالصؼ الخامس 

بة، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية درست ( طال44االبتدائي بمغ حجميا )
وحدة األشكاؿ اليندسية باستخداـ استراتيجية المتشابيات، واألخرى ضابطة درست الوحدة 
نفسيا بالطريقة التقميدية. وطبؽ عمى عينة الدراسة اختبار لتقويـ إكساب المفاىيـ اليندسية 

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في وحدة األشكاؿ اليندسية قبميًا وبعديًا.
بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

 تقويـ إكساب المفاىيـ اليندسية لصالح المجموعة التجريبية.

 ـ( إلى تدريس وحدة األعداد النسبية لطالبات الصؼ الثاني3121وىدفت دراسة موافي )
وبحث أثر التدريس وفؽ ىذا  (Glynn)المتوسط باستخداـ المتشابيات وفؽ نموذج جميف 
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وقد  المتوسط.دى طالبات الصؼ الثاني الناقد ل وميارات التفكيرالنموذج في تنمية التحصيؿ 
( بيف متوسط 1.12توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى)

جريبية والمجموعة الضابطة في متغيري الدراسة )التحصيؿ درجات طالب المجموعة الت
 التجريبية.والتفكير الناقد( لصالح المجموعة 

ـ( إلى بناء و تجريب برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية 3121وىدفت دراسة الشافعي )    
ء المتشابيات لتنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدى طالبات الصؼ التاسع، كما تـ بنا

( أسئمة 6أداة الدراسة المتمثمة في اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية و التي تحتوي عمى )
موزعة عمى أربع ميارات عمى الترتيب )ميارة تحديد المعطيات ، ميارة تحديد المطموب ، 
ميارة اختيار القانوف ، و ميارة إجراء المسألة و تنظيـ الحؿ(؛ و تـ التأكد مف الصدؽ 

لالختبار بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف ، كما تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ  الظاىري
( طالبة مف مدرسة  53الداخمي لالختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ) 

مصطفى حافظ ، مف خارج أفراد عينة الدراسة و حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ 
الكمية لالختبار الذي تنتمي إليو . وقد توصمت إلى وجود  فقرة مف فقرات االختبار و الدرجة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجموعتيف الضابطة 
مرتفعات التحصيؿ في المجموعة التجريبية. كما توصمت النتائج إلى وجود  والتجريبية لصالح

 التحصيؿ في المجموعة التجريبية. فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح الطالبات منخفضات

ثانيًا: دراسات تناولت استخدام المتشابهات أو أي نماذج أو استراتيجيات 

 تدريسية في تنمية التفكير الرياضي:

( إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ النموذج :312والقيسي ) ىدفت دراسة مارليف القرالة    
االنتقائي في التحصيؿ والتفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثامف 
األساسي. واعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ذي التصميـ التجريبي القائـ عمى 

يبية التي طبؽ عمييا النموذج االنتقائي المجموعتيف التجريبية والضابطة، المجموعة التجر 
( طالبة، والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وتكونت مف 46وتكونت مف )

( طالبة، وقد تـ تطبيؽ االختبار البعدي لمتحصيؿ والتفكير الرياضي عمى مجموعتي 44)
بية في االختبار الدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة أف متوسط درجات المجموعة التجري

التحصيمي واختبار التفكير الرياضي ككؿ وعمى جميع مجاالتو أعمى مف متوسط درجات 
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المجموعة الضابطة عمى االختباريف، وأف الفرؽ داؿ إحصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية 
مما يشير إلى فاعمية استخداـ النموذج االنتقائي في التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طمبة 

 الصؼ الثامف األساسي.

ـ( إلى قياس مدي فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمي نظرية :312وىدفت دراسة حجازي )    
في تنمية التفكير الرياضي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية، ولتحقيؽ الغرض مف  TRIZتريز 

دائي ( طالبًا وطالبة مف طالب الصؼ السادس االبت71ىذا البحث تكونت عينة البحث مف )
بمدرسة الصفا االبتدائية المشتركة ومدرسة اإلماـ محمد عبده االبتدائية المشتركة ، حيث 
اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة مف بيف الفصوؿ الدراسية في 

فصوؿ لمصؼ السادس االبتدائي،  4المدرستيف المذكورتيف حيث تحتوي كؿ مدرسة عمي 
( ثـ تـ تقسيميما إلي مجموعتيف 7/4(، )7/2سة مف فصميف، وىما )وتكونت عينة الدرا

مجموعة تجريبية وتدرس الرياضيات باستخداـ النموذج التدريسي المقترح الذي ييدؼ إلي 
تنمية ميارات التفكير الرياضي، )االستقراء، االستنتاج، التفكير، المنطقي، التعبير بالرموز، 

( بمدرسة الصفا االبتدائية المشتركة، ومجموعة ضابطة 7/4النمذجة، التخميف( وىي فصؿ )
( بمدرسة اإلماـ محمد عبده االبتدائية المشتركة، 7/2وتدرس الرياضيات بالطريقة التقميدية )

لممجموعات المستقمة  t" Testولتحميؿ النتائج أخصائيا استخدـ الباحث اختبار "ت" "
وتوصمت النتائج إلي األثر اإليجابي ( ، α≤1.12المتساوية العدد عند مستوي داللة )

لمنموذج التدريسي المقترح في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدي المجموعة التجريبية عف 
 المجموعة الضابطة.

ـ( إلى الكشؼ عف فاعمية نموذج بايبي :312وىدفت دراسة إنجي إبراىيـ وآخروف )    
ي تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى البنائي باستخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية ف

التالميذ بطيئي التعمـ بالمرحمة االبتدائية وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف أحدىما 
( تمميذ وتمميذة مف 39( تمميذ وتمميذة واألخرى ضابطة بمغ عددىا)41تجريبية بمغ عددىا)

بورسعيد، ولتحقيؽ ىدؼ  تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بطيئي تعمـ الرياضيات بمحافظة
البحث أعدت الباحثة مجموعة مف المواد التعميمية تمثمت في قائمة بميارات التفكير الرياضي 
في الرياضيات، وبرنامج باستخداـ نموذج بايبي البنائي قائـ الوسائط المتعددة التفاعمية، كما 

ميارات التفكير الرياضي، تـ إعداد أدوات الدراسة والتي تمثمت في اختبار تحصيمي، واختبار 
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وأشارت نتائج البحث إلى فاعمية نموذج بايبي البنائي باستخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية 
 في تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى التالميذ بطيئي التعمـ بالمرحمة االبتدائية.

قائمة عمى الذكاء ـ( فقد ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية :312أما دراسة الجعفري )      
الناجح لتدريس الرياضيات والتعرؼ عمى أثرىا في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالب 
الصؼ السادس االبتدائي، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ المنيجيف الوصفي والتجريبي، 

بعديًا عمى وأعد الباحث اختبارًا  في ميارات التفكير الرياضي، حيث تـ تطبيؽ األداة قبميًا و 
( طالبًا مف طالب الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة :5عينة عشوائية، بمغ عددىا )

( طالبًا، درست فصؿ 35التعميمية، قسمت إلى مجموعتيف متكافئتيف، إحداىما تجريبية )
 "األنماط العددية والدواؿ" باستخداـ االستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة عمى الذكاء

( طالبًا درست الفصؿ نفسو بالطريقة المعتادة. وأسفرت نتائج 36الناجح، واألخرى ضابطة )
( بيف متوسطات درجات 1.16الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير الرياضي لصالح 
، كما أظيرت النتائج األثر الكبير لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى المجموعة التجريبية

الذكاء الناجح عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية بقوة تأثير 
 %(.87بمغت )

ـ( فقد ىدفت إلى تعرؼ فاعمية استخداـ نموذج التعمـ البنائي :312أما دراسة البموي )     
( في تنمية التفكير الرياضي، والتحصيؿ الدراسي، وبقاء أثر التعمـ لدى 5E' s) الخماسي

طالب الصؼ الثالث المتوسط في تبوؾ، وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي بمجموعتيف 
( طالبا درست وحدة )اإلحصاء 43ضابطة وتجريبية. تكونت المجموعة التجريبية مف )

(، بينما المجموعة الضابطة والمكونة E's5مـ الخماسي )واالحتماالت( باستخداـ نموذج التع
( طالبا درست باستخداـ الطريقة المعتادة، وقد تكونت أدوات الدراسة مف: وحدة 42مف )

، واختبار تحصيمي لموحدة المقررة، واختبار  (5E' sاإلحصاء واالحتماالت وفؽ نموذج )
والتفكير العالقي، والتفكير االحتمالي(، وقد  لميارات التفكير الرياضي )االستقراء، واالستنباط،

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار 
التحصيمي البعدي، واالختبار التحصيمي اآلجؿ، وميارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة 

ذات داللة إحصائية بيف أداء الطمبة في التجريبية. كما وجدت عالقة ارتباطية طردية مرتفعة 



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3999 - 

االختبار التحصيمي العاجؿ وميارات التفكير الرياضي، وعالقة طردية متوسطة بيف التحصيؿ 
 اآلجؿ والتفكير الرياضي.

ـ( إلى استقصاء فاعمية استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة :312وسعت دراسة البالدي )    
ياضيات، عمى تنمية التفكير الرياضي، لتالميذ الصؼ األوؿ عمى التعمـ البنائي في تدريس الر 

 تختصنشاط التمميذ ل ممعمـ، وسجالً ل المتوسط، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة صمـ الباحث دليالً 
بتنفيذ الوحدة، إضافة إلى اختبار في التفكير الرياضي. وبعد التحقؽ مف صدؽ، وثبات أداتي 
الدراسة، استخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي 
)القبمي/البعدي( لمجموعتيف، عمى عينة عنقودية مف طالب الصؼ األوؿ المتوسط، بمغ 

ميذ المرحمة المتوسطة بمدينة جدة، قسموا بالتساوي، إلى ( طالبًا، مف تال45حجميا )
مجموعة تجريبية، وأخرى ضابطة. وقد استخدـ الباحث عددا مف األساليب اإلحصائية 

الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا، في التطبيؽ البعدي الختبار  المناسبة، وتوصمت
ستنتاج، التعبير بالرموز الرياضية(، التفكير الرياضي عند جميع مستوياتو )االستقراء، اال

 مفردة، ومجتمعة، لصالح المجموعة التجريبية.

( 4MATـ( إلى تعرؼ أثر استخداـ نموذج الفورمات )3129وىدفت دراسة خطاب )    
في تدريس الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي وعادات العقؿ لدى  لمكارثي

تالميذ المرحمة اإلعدادية. وقد أعد الباحث دليال لممعمـ لتدريس وحدة "اليندسة والقياس" 
المقررة عمى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بالفصؿ الدراسي الثاني وفؽ نموذج الفورمات 

(4MATلمكارثي. كم ) ًلمتفكير الرياضي ومقياسا لعادات العقؿ. وتكونت عينة  ا أعد اختبارا
( تمميذا مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمحافظة الفيوـ وىـ عبارة عف 86الدراسة مف )

 مف تكوف( تمميذا، واآلخر كمجموعة ضابطة 49) مف تكوففصميف، فصؿ كمجموعة تجريبية 
لمكارثي  ا ثـ التدريس وفؽ نموذج الفورماتسة قبمي( تمميذا، تـ تطبيؽ أدوات الدرا48)

لتالميذ المجموعة التجريبية في حيف درس تالميذ المجموعة الضابطة باألساليب المعتادة، ثـ 
. وتوصمت الدراسة إلى: تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية عمى تـ تطبيؽ أدوات الدراسة بعدياً 

عدي الختبار التفكير الرياضي ككؿ ومياراتو الفرعية تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ الب
وكذلؾ لمقياس عادات العقؿ ككؿ وعاداتو الفرعية، وقد أرجع الباحث ذلؾ إلى أف اإلجراءات 

( لمكارثي ساعد عمى تنمية ميارات 4MATالتدريسية المستخدمة وفؽ نموذج الفورمات )
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ارتباط طردي داؿ عند مستوى  التفكير الرياضي وعادات العقؿ. كما توصمت إلى وجود
( بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي 1.12)

 ودرجاتيـ في مقياس عادات العقؿ. 

ـ( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نموذج التعمـ 3129أما دراسة ساري )     
ير الرياضي لدى طالب الصؼ الرابع األساسي في مقرر التوليدي في تنمية التحصيؿ والتفك

تطبيؽ البحث عمى عينة مف طالب الصؼ الرابع  وتـ إتباع المنيج التجريبي، و الرياضيات، 
 تكونت مفعينة إلى مجموعتيف تجريبية الاألساسي في محافظة دمشؽ، حيث تـ تقسيـ 

( 43) تكونت مفضابطة و دي، ( طالبًا وطالبة ودرست باستخداـ نموذج التعمـ التولي44)
تكونت أدوات الدراسة مف تحضير عدد مف و طالبًا وطالبة درست باستخداـ الطريقة التقميدية، 

 وقدالدروس وفؽ نموذج التعمـ التوليدي وبناء اختبار تحصيمي واختبار التفكير الرياضي، 
ريبية والمجموعة الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجنتائج أظيرت 

الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في 
اختبار التفكير الرياضي، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الذكور 

المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة واإلناث في 
إحصائية بيف متوسطات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الرياضي، 

 فنموذج التعمـ التوليدي ساىـ في جذب انتباه التالميذ وجعميـ نشطيف وفعاليف. 

( إلى تعرؼ فاعمية استخداـ استراتيجية المياـ 3129وىدفت دراسة القضاة )    
والتحصيؿ في الرياضيات لدى طالبات الصؼ  االستقصائية في تنمية ميارات التفكير الرياضي 
مجموعتيف  ( طالبة، وزعف عشوائيًا في 71التاسع األساسي، وقد تكونت عينة الدراسة مف)

البة، درسف وفؽ استراتيجية المياـ االستقصائية، والثانية ضابطة ( ط41األولى تجريبية )
الطريقة االعتيادية، وطور الباحث أداتي الدراسة اختبار التحصيؿ في  ( طالبة درسف وفؽ 41)

وأشارت نتائج   صدقيما وثباتيما. الرياضيات، واختبار التفكير الرياضي، وتـ التأكد مف 
ة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ طالبات الصؼ التاسع المواتي الدراسة الى وجود فرؽ ذي دالل

باستخداـ استراتيجية المياـ االستقصائية ومتوسط الطالبات المواتي درسف بالطريقة  درسف 
بينت النتائج وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية. كما 
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درسف وفؽ  ر التفكير الرياضي لمطالبات المواتي متوسط طالبات الصؼ التاسع عمى اختبا
استراتيجية المياـ االستقصائية ومتوسط الطالبات المواتي درسف بالطريقة االعتيادية ولصالح 

 المجموعة التجريبية.

( إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ التعميـ عبر اإلنترنت Winds,2016وىدفت دراسة ويندس ) 
بيات عمى تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طالب المرحمة مف خالؿ استراتيجية المتشا

( طالبًا وطالبة، تـ 99الثانوية، وتكونت العينة مف طالب بالصؼ الثالث الثانوي بمغ عددىـ )
( طالبًا وطالبة درست باستخداـ التعميـ 54تقسيميـ لمجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا )

( طالبًا وطالبة 56المتشابيات واألخرى ضابطة وعددىا ) عبر االنترنت مف خالؿ استراتيجية
درست بالطريقة التقميدية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبارًا تحصيميًا في 
الرياضيات واختبار التفكير الرياضي، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار  بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية
 التحصيمي واختبار التفكير الرياضي لصالح طالب المجموعة التجريبية.

( إلى التعرؼ عمى أثر نموذجي التعمـ البنائي و )أدي وشاير( في 3126ىدفت دراسة الوالي )
حث المنيج وقد  استخدـ البا بغزة.تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ العاشر 

التجريبي ،وطبقت الدراسة عمى عينة الدراسة والتي أخذت بطريقة قصدية مف مدرسة أبو 
عبيدة بف الجراح الثانوية لمبنيف ، ثـ تـ اختيار المجموعتيف التجريبيتيف والضابطة بطريقة 

ى ( طالبا ثـ تـ اختيار المجموعة التجريبية األول231عشوائية حيث بمغ عدد أفراد العينة )
( طالبا تـ تدريسيـ باستخداـ نموذج التعمـ البنائي، والمجموعة التجريبية 51وعدد أفرادىا )

( طالبا تـ تدريسيـ باستخداـ نموذج إدي وشاير أما المجموعة 51الثانية وعدد أفرادىا )
 ( طالبًا درسوا بالطريقة االعتيادية.51الضابطة وعدد أفرادىا )

وقاـ الباحث بإعداد دليؿ  الرياضي،ي اختبار في ميارات التفكير وتمثمت أدوات الدراسة ف     
المعمـ الخاص بالنموذجيف وأداة تحميؿ المحتوى وبعد عرض أدوات الدراسة عمى مجموعة مف 
المحكميف والخبراء تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطالعية وذلؾ لمتأكد مف صدؽ وثبات 

سة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات وقد أظيرت نتائج الدرا االختبار.
الضابطة( في اختبار ميارات  الثانية،مجموعات الدراسة الثالث )التجريبية األولى، التجريبية 

التفكير الرياضي لصالح المجموعة التي تـ تدريسيا وفؽ نموذج )إدي وشاير(. ووجود فروؽ 
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وعات الدراسة الثالث ذوي التحصيؿ المرتفع ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مجم
اختبار ميارات التفكير الرياضي لصالح  الضابطة( في الثانية،)التجريبية األولى، التجريبية 

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  (.المجموعة التي تـ تدريسيا وفؽ نموذج )إدي وشاير
المنخفض )التجريبية األولى، متوسطات درجات مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيؿ 

اختبار ميارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التي تـ  الضابطة( في الثانية،التجريبية 
 تدريسيا وفؽ نموذج )إدي وشاير(.

ـ( إلى تقصي فعالية استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ في التفكير 3125وىدفت دراسة القيسي )
لدى طالب المرحمة األساسية في محافظة الطفيمة، وقد الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات 

( طالبا مف طالب الصؼ السابع في مدارس تربية محافظة 81تكونت عينة الدراسة مف )
الطفيمة المسجميف في مدرسة الطفيمة األساسية لمبنيف، وزعوا عمى مجموعتيف درست إحدى 

ست الشعبة األخرى )المجموعة الشعبتيف )المجموعة التجريبية( حسب نموذج مارزانو، ودر 
الضابطة( حسب الطريقة االعتيادية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبارا في التفكير 
الرياضي، ومقياسا لالتجاه نحو الرياضيات تـ التحقؽ مف صدقيما وثباتيما، وقد أظيرت 

ت الحسابية ( بيف المتوسطاa ≤ 0.05نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )
لدرجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التفكير 
الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات، وفي ضوء نتائج الدراسة قدـ الباحث بعض التوصيات 

 والمقترحات.

ث ـ( إلى التعرؼ عمى أثر التدريس باستراتيجية األحدا3125ىدفت دراسة الخفاجي )     
المتناقضة عمى التفكير الرياضي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط، وتكونت عينة الدراسة 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط وتـ تقسيميف إلى مجموعتيف إحداىما 89مف )
( طالبة ُدرست باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة واألخرى ضابطة :4تجريبية وعددىا )

طالبة ُدرست بالطريقة التقميدية، واستخدمت الباحثة اختبارًا لمتفكير الرياضي،  (:4وعددىا )
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي لصالح طالبات 

 المجموعة التجريبية. 
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تدريسيتيف  استراتيجيتيفـ( إلى تقصي أثر استخداـ 3124وىدفت دراسة الزبوف )     
مبنيتيف عمى النظرية البنائية لتدريس طالب الصؼ الثامف األساسي في التحصيؿ وتنمية 

( طالبًا مف طالب الصؼ الثامف األساسي، 5:التفكير الرياضي. تكونت عينة الدراسة مف )
شوائيًا، التجريبية األولى درست باستخداـ طريقة نموذج التعمـ قسموا إلى ثالث مجموعات ع

البنائي، والتجريبية الثانية درست باستخداـ دورة التعمـ، والضابطة درست بالطريقة 
االعتيادية. ولقد تـ استخداـ أداتي الدراسة وىي االختبار التحصيمي في مادة الرياضيات، 

 = αائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عف مستوى )واختبار التفكير الرياضي. وأظيرت النت
( بيف المتوسطات الحسابية لعالمات طالب مجموعات الدراسة الثالث عمى االختباريف 0.05

التحصيمي والتفكير الرياضي، وىذا الفرؽ يعزى إلى استراتيجية، ولصالح طالب المجموعة 
 التجريبية األولى، ثـ طالب المجموعة التجريبية الثانية.

( فقد ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية تدريس 3118أما دراسة الخروصي )     
تستند إلى التمثيالت والترابطات الرياضية عمى التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طمبة الصؼ 

 (544العاشر بمدينة مسقط، وتـ فييا استخداـ المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( لممجموعة 75و) ( طالبة منيـ لممجموعة التجريبية،75ات الصؼ العاشر، )طالبة مف طالب

التفكير الرياضي. وكانت أبرز نتائجيا  واختبارًا فيالضابطة، واستخدـ الباحث اختبارًا تحصيميًا 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية 

ر التحصيمي واختبار التفكير الرياضي، وذلؾ لصالح المجموعة والضابطة في كؿ مف االختبا
ى التجريبية، وترجع ىذه الفروؽ بيف المجموعتيف إلى استراتيجية التدريس المستندة إل

 .التمثيالت والترابطات الرياضية

 :للبحثاإلجراءات المنهجية 

 :البحثمنهج 

اعتمد الباحث عمى المنيج شبو التجريبي، ويقـو ىذا المنيج عمى أساس العالقة 
السببية بيف متغيريف أحدىما المتغير المستقؿ المتمثؿ في نموذج مقترح قائـ عمى استراتيجية 
المتشابيات في مقابؿ التدريس بالطريقة االعتيادية، واآلخر المتغير التابع المتمثؿ في 
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لرياضي لدى طالب المرحمة االبتدائية، وقد استخدـ الباحث التصميـ شبو ميارات التفكير ا
 التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة، كما ىو موضح بالشكؿ التالي: 

 

 

 

 

 

 

 :البحثمجتمع 

( إلى أف مجتمع الدراسة ىو" جميع األفراد 3118)يشير عبيدات، وعبد الحؽ، وعدس 
 أو األشخاص أو األشياء الذيف يكونوف موضوع مشكمة البحث".

 ( بأنو "جميع مفردات الظاىرة التي يقـو الباحث بدراستيا". 3113ويع رفو ممحـ )

 الميث منطقةفي  ةاالبتدائي المرحمةمف جميع طالب  الحالي البحثويتكوف مجتمع 
                                                                                   .التعميمية

 :البحثعينة 

مدرسة السعودية ب مف طالب الصؼ الثالث االبتدائي ( طالباً 53) مف البحثعينة  تكونت   
الباحث بتقسيميـ إلى وقاـ  تـ اختيارىـ بطريقة قصدية، االبتدائية بمنطقة الميث التعميمية

 32طالبًا، واألخرى تجريبية وتتكوف مف  32ضابطة وتتكوف مف إحداىما  مجموعتيف األولى
  طالبًا.

  

المجموعة 
 الضاب ة 

 

التدريس بال ريقة 
 التقليدية

الت  ي  الق ل  
 أل ا  ال    

 

الت  ي  ال  د  أل ا  
التف ير ا ت ار ال    )

 (الرياض 

المجموعة  
 التجري ية 

الت  ي  الق ل  
 ال      أل ا

 

  الت  ي  ال  د  أل ا
ا ت ار التف ير ال    )

 (الرياض 

 

التدريس باست دام 
 ال موذج المقترح

 نهثسث( انتصًيى شثح انتدريثي 5شكم رلى )
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 :البحثمتغيرات 

 عمى المتغيرات التالية: البحث اشتمؿ

المستقؿ: التدريس باستخداـ نموذج مقترح قائـ عمى استراتيجية المتشابيات  المتغير-2
 بالطريقة االعتيادية. في مقابؿ التدريس

ميارات التفكير الرياضي )كما يقاس باختبار التفكير  في:التابع ويتمثؿ  المتغير-3
 الرياضي مف إعداد الباحث(

 إجراءات بناء أدوات البحث:

ويقصد بأداة البحث  البحث،يتناوؿ ىذا الجزء مف البحث عرضًا إلجراءات بناء أدوات 
قياس فرضيات اسطتيا عممية جمع البيانات بيدؼ ة التي تتـ بو أو أداة جمع البيانات " الوسيم

 (. 3115)القحطاني، وآخروف والعمر،  أو االجابة عمى تساؤالتيا" البحث

 وقد تمثمت أدوات البحث فيما يمي:

 نموذج التدريس المقترح بناء-2

 دليؿ المعمـ اعداد-3

 اختبار التفكير الرياضي. بناء-4

 نموذج التدريس المقترح: أواًل: بناء

لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلى تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ الثالث    
االبتدائي مف خالؿ استخداـ نموذج تدريس قائـ عمى استراتيجية المتشابيات فقد قاـ الباحث 

 ببناء النموذج المقترح في ضوء ما يمي: 

 لت استراتيجية المتشابيات.البحوث والدراسات السابقة التي تناو  -

(، Gordon,1961دراسة أىـ نماذج المتشابيات السابقة مثؿ نموذج جوردف ) -
(، ونموذج Glynnis,1991) نموذج جميف (،Zetioun,1984ونموذج زيتوف )

 ( 3111محمد ربيع )
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 دراسة خصائص طالب المرحمة االبتدائية الدنيا. -

 األساسية. دراسة طبيعة عممية التدريس وخطواتيا -

التركيز عمى كيفية تقديـ المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية عند التدريس  -
 باستخداـ المتشابيات.

وفي ضوء ما تقدـ تمكف الباحث مف التوصؿ إلى تكييؼ نموذج إجرائي لتدريس     
وات والتقويـ( ويحدد خط والتنفيذ، التخطيط،الرياضيات يتوافؽ مع مراحؿ عممية التدريس )

مف قبؿ معمـ الرياضيات عند تدريس مفيوـ  يمكف تطبيقو متسمسمة بأسموب خوارزمي إجرائية
لمراحؿ تطبيؽ  (7رقـ ) جديد أو ميارة رياضية جديدة كما يتضح مف الشكؿ التخطيطي

 النموذج المقترح:

 
 انًمترذ انثسثانتخطيطي نًرازم تطثيك ًَىرج  (: انشكم6شكم رلى )
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أف قػػاـ الباحػث ببنػػاء النمػوذج المقتػػرح قػاـ الباحػػث بإعػادة تنظػػيـ محتػوى وحػػدة "األشػػكاؿ  بعػد
 الرباعية" وقد راعى في ذلؾ ما يمي:

 االلتزاـ بالعناصر األساسية لممادة العممية المتضمنة في الوحدة. -
 (التقويـ-التنفيذ  –صياغة الموضوعات وفقًا لمراحؿ النموذج المقترح )التخطيط  -
 .البحثتضميف ميارات التفكير الرياضي المستيدفة في  -
إعداد دليؿ المعمـ الذي يتضمف شرحًا وافيًا لكيفية تناوؿ كؿ درس مف دروس الوحدة  -

 باستخداـ النموذج المقترح.

 إعداد دليل المعلم ثانيًا:

 قػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد دليػػػؿ المعمػػـ لمتػػػدريس باسػػػتخداـ نمػػػوذج المتشػػابيات المقتػػػرح لكػػػؿ مػػػف
 وفؽ الخطوات التالية: المدرسي،ومحتوى الكتاب  الباحث،المحتوى الذي نظمو 

تحديد الغرض مف الدليؿ مف خالؿ مقدمة تظير أىميتػو فػي مسػاعدة الطالػب عمػى اكتسػاب  -
وتنميػة ميػارات التفكيػر  "،المفاىيـ والميارات الرياضية المتضمنة فػي وحػدة "األشػكاؿ الرباعيػة

 الرياضي لدييـ.

والمفػػػػاىيـ؛ والميػػػػارات، واألدوات والوسػػػػائؿ  اإلجرائيػػػػة،واألىػػػػداؼ  الػػػػدرس،بػػػػة عنػػػػواف كتا -
 المستخدمة في كؿ درس. إضافة إلى المتشابيات التي يمكف استخداميا في الدرس.

تحديد دور المعمػـ الػذي يقتصػر عمػى التوجيػو وطػرح أسػئمة المناقشػة الموجيػة التػي تقػوده  -
 النموذج.لتطبيؽ 

الطالب الذي يرتكز عمى نشاطو الػذاتي، وقدرتػو عمػى التفاعػؿ مػع أسػئمة المعمػـ  تحديد دور -
وممارسػػتو لعمميػػات الػػتعمـ المختمفػػة بحيػػث يكػػوف قػػادرًا عمػػى االسػػتدالؿ مػػف المشػػبو بػػو إلػػى 

 المشبو.

تقػػدـ لػػو فػػي بدايػػة كػػؿ درس، وتتضػػمف ورقػػة النشػػاط  عمػػؿ( )أوراؽإعػػداد كراسػػة لمطالػػب  -
 الواحدة ما يمي:

 عنواف النشاط.-

 اإلجراءات التي يتبعيا الطالب.-
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 نتائج النشاط.-

 أسئمة تقويمية.-

 عرض الدليؿ عمى لجنة محكميف:

قػػاـ الباحػػث بعػػرض الػػدليؿ عمػػى مجموعػػة مػػف المتخصصػػيف فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس 
وتػػػـ إدخػػػاؿ بعػػػض التعػػػديالت عمػػػى الػػػدليؿ وفػػػؽ مالحظػػػات  ،ومشػػػرفي ومعممػػػي الرياضػػػيات

 المحكميف.

 ثالثًا: بناء اختبار التفكير الرياضي

عمى  ءً التفكير الرياضي بنافقد تـ استخداـ أداة اختبار  ، وأىدافوالبحثونظرا لطبيعة 
 الخطوات التالية:

 الهدف من االختبار:  (1

ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ الثالث االبتدائي 
 لمنموذج المقترح.وذلؾ بعد دراستيـ وفقًا 

 تحديد أبعاد اختبار التفكير الرياضي: (2

تـ تحديد ميارات التفكير الرياضي المستيدفة في االختبار في أربعة أبعاد تمثؿ بعض 
ميارات التفكير الرياضي وىي: االستدالؿ )االستقراء/ االستنتاج( ، والتفكير العالقي، والتصور 

 البصري المكاني.

 :تقدير درجات االختبار (3

( سؤاؿ، وتنوعت بيف األسئمة الموضوعية 23تكوف االختبار في صورتو النيائية مف )     
( درجة، وبذلؾ تتراوح درجة الطالب 36واألسئمة المقالية، وبمغت الدرجة النيائية لالختبار )

 درجة( 36عمى االختبار بيف )صفر إلى 

 صدق االختبار: (4
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األولية تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف بعد االنتياء مف بناء االختبار في صورتو 
وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى صالحيتو وسالمتو العممية ومدى مناسبة أبعاده لطالب الصؼ الثالث 

 االبتدائي. وقد تـ التعديؿ في ضوء آراء المحكميف.

 :البحثالتجريب االستطالعي ألداة  (5

)اختبػػار التفكيػػر الرياضػػي( وتعديمػػو فػػي ضػػوء آراء  البحػػثبعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد أداة 
، البحػثمػف خػارج عينػة  اً ( طالب31المحكميف تـ تجريب االختبار عمى عينة عشوائية عددىا )

 .البحثمف صدؽ وثبات أداة  لمتحقؽ

 حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار: (6

معػػامالت ارتبػػاط قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االختبػػار وذلػػؾ بحسػػاب 
 بيرسوف بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لالختبار، وىو ما يوضحو الجدوؿ التالي:

 (1خذول رلى )

 يعايالخ ارتثاط فمراخ االختثار تانذرخح انكهيح نالختثار 

 يستىي انذالنح يعايم االرتثاط و يستىي انذالنح يعايم االرتثاط و

**62526 7  دانح *62326 1  دانح 

2 62654** **62447 8 دانح   دانح 

3 62566** *62393 9 دانح   دانح 

4 62696** **62746 16 دانح   دانح 

5 62663** **62565 11 دانح   دانح 

6 62391* **62699 12 دانح   دانح 

 فألم2 6265* دانح عُذ يستىي 

 فألم2 6261** دانح عُذ يستىي 

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف جميػع فقػرات اختبػار التفكيػر الرياضػي دالػة عنػد مسػتوى 
(، وعمػػػى ذلػػػؾ يتضػػػح أف جميػػػع الفقػػػرات 1.16(، وبعضػػػيا داؿ عنػػػد مسػػػتوى دالػػػة )1.12)

 المكونة لالختبار تتمتع بدرجة صدؽ عالية، تجعمو صالح لمتطبيؽ الميداني.
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 حساب معامل الثبات لالختبار. (7

 ,Kuder Richardson) 31حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف 
20) 

( ونصػػيا 31قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ الثبػػات باسػػتخداـ معادلػػة كػػودر ريتشارسػػوف )
 (2:3، ص3126عمى النحو التالي: )فارس، إيماف، 

 

 

 حيث:

 عدد أسئمة االختبار. ف: تشير إلى

 ـ: تشير إلى متوسط درجات االختبار.

 ؾ: تشير إلى تبايف درجات االختبار ككؿ.3ع

 وبالتطبيؽ عمى المعادلة السابقة نجد أف:

 

ي قيمػة ، وىػ1.961ومف المعادلة السابقة بمغت قيمة معامؿ الثبات كودر ريتشارسػوف 
 مقبولة تدؿ عمى صالحية االختبار لمتطبيؽ الميداني.

 تحديد الزمف المناسب لالختبار: (9

لتحديػػد الػػزمف المناسػػب الختبػػار التفكيػػر الرياضػػي عمػػؿ الباحػػث عمػػى تطبيػػؽ المعادلػػة 
 التالية:

 3÷ الوقت المناسب = )زمف أسرع طالب + زمف أبطأ طالب( 

 دقيقة. 55=  3( ÷ 71+  38= )   

  

 =ر
 (م-ن)م  –ك 2ن ع

ع( 1-ن)
2

 ك 

 =ر
12 ×11.45 – 8.38 (×12-8.38) 

(12-1× )11.45  
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 :البحثالتكافؤ في مستوى مجموعتي 

عمػػى المجموعػػة الضػػابطة والتجريبيػػة؛ لمتأك ػػد  البحػػثقػػاـ الباحػػث بػػالتطبيؽ القبمػػي ألداة 
مف تكافؤ المجموعتيف والتجريبية والضابطة فػي مسػتوى الطػالب عمػى اختبػار ميػارات التفكيػر 

 الرياضي، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
(2ذول )خ  

دالنح انفروق تيٍ يتىسطاخ درخاخ تسصيم طالب انًدًىعتيٍ انتدريثيح وانضاتطح في انتطثيك  يثيٍ

 انمثهي الختثار يهاراخ انتفكير انرياضي

االختثار 

 انتسصيهي
 انًدًىعاخ

عذد 

 انطالب

يتىسظ 

 انذرخاخ

االَسراف 

 انًعياري

ليًح 

 )خ(

درخاخ 

 انسريح

يستىي 

 انذالنح

انذرخح انكهيح 

 نالختثار

انًدًىعح 

 انضاتطح

21 8276 42312 -

62269 

46 62796 

 غير دانح

انًدًىعح 

 انتدريثيح

21 9265 22269 

عنػػد مسػػتوى داللػػة  اً إحصػػائي اؿدؽ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح عػػدـ وجػػود فػػر بػػالنظر إلػػى
طػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي الختبػػػار ميػػػارات  ( بػػػيف1.16)

(، ممػا يبػيف تكػافؤ المجمػوعتيف فػي 1.8:1التفكير الرياضي، حيػث بمغػت مسػتويات الداللػة )
 التطبيؽ القبمي لالختبار بشكؿ عاـ، وبالتالي صالحية المجموعتيف لمتطبيؽ الميداني.

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

سػػتخدـ المػػنيج التجريبػػي بتصػػميمو شػػبو التجريبػػي الػػذي ي الػػذي البحػػثًا لطبيعػػة نظػػر 
ييػػدؼ إلػػى قيػػاس الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ 

 ؛ فإف الباحث استخدـ األساليب التالية:ي والبعدي، واإلجابة عف تساؤالتوالقبم

 يةئو التكرارات والنسب الم -
 الحسابية واالنحرافات المعيارية. المتوسطات -
 لقياس ثبات االختبار. 31معادلة كودر ريتشاردسوف  -
(، لمتعػر ؼ إلػى Independent Samples Testاختبػار )ت( لمعينػات المسػتقمة ) -

الفػػروؽ فػػي درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ 
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فػي ميػارات التفكيػر  البحثافؤ مجموعتي ، وكذلؾ التعرؼ عمى تكالبحثالبعدي ألداة 
 الرياضي.

( لتحديد حجـ تأثير المتغي ر η2( )Eta Squaredتـ استخداـ معادلة مربع إيتا ) -
 المستقؿ، عمى المتغي ر التابع، وفؽ المعادلة التالية:

 3ت               معادلة حجـ األثر )مربع ايتا( =                 

 + درجات الحرية 3ت                                                                  

( أو أقؿ يعتبر حجـ أثر صغير، أقؿ مف 1.12فإذا كانت قيمة مربع إيتا تساوي )
ذا كانت )1.17) ( فأكبر فإنو يعتبر حجـ أثر كبير، كما 1.25( فيعتبر حجـ أثر متوسط، وا 

 ـ(.3118في الجدوؿ اآلتي: )عالـ، 
 ( 3خذول )

 تفسير ليى يعايم إيتا نسدى األثر نهًعاندح انتدريثيح

 

 نتائج البحث وتفسيرها:

 يتنػاوؿ ىػػذا الجػزء مػػف البحػث عرضػػًا لمنتػػائج التػي تػػـ التوصػؿ إلييػػا بعػد تطبيػػؽ أدوات البحػػث
 وكيفية معالجتيا احصائيًا ومناقشتيا وتفسيرىا في ضوء أسئمة البحث وفروضو.

 إجابة السؤال األول ونصه:

ما صورة نموذج مقترح لتدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية قائـ عمى استراتيجية 
 المتشابيات؟

 .البحثوقد تـ اإلجابة عميو في إجراءات 

 إجابة السؤال الثاني ونصه:

ηليًح يرتع إيتا )
2

 انتفسير (

 زدى أثر صغير ≤ 6261

 زدى األثر يتىسظ < 6266

 زدى األثر كثير > 6214
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فاعميػػة نمػػوذج التػػدريس المقتػػرح فػػي تنميػػة التفكيػػر الرياضػػي لػػدى طػػالب مػػا 
 الصؼ الثالث االبتدائي؟

لمتعرؼ عمى فاعميػة نمػوذج التػدريس المقتػرح فػي تنميػة التفكيػر الرياضػي لػدى طػالب 
 الصؼ الثالث االبتدائي قاـ الباحث بصياغة الفرض التالي والتحقؽ مف صحتو:

 ونصو:التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ 

إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضػابطة  يوجد فرؽ داؿ 
 في اختبار التفكير الرياضي بعديًا ولصالح المجموعة التجريبية. 

بػيف متوسػط درجػات طػالب المجموعػة  اً احصػائي اؿدؽ لمتعر ؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فر
التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي الختبػػػػار التفكيػػػػر الرياضػػػػي لصػػػػالح المجموعػػػػة 

 Independentالتجريبيػػػػة، قػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخداـ اختبػػػػار )ت( لمعينػػػػات المسػػػػتقمة )
Samples Testالمجموعػػػة التجريبيػػػة  ي درجػػػات(؛ لتوضػػػيح داللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػط

 ة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضي، وجاءت النتائج عمى النحو التالي:والضابط
  :(4خذول )

( نتىضير دالنح انفروق تيٍ Independent Samples Testاختثار )خ( نهعيُاخ انًستمهح )

 درخاخ انًدًىعح انتدريثيح وانضاتطح في انتطثيك انثعذي الختثار انتفكير انرياضي  يتىسطي

 اختثار انتسصيم
يدًىعاخ 

 انثسث

عذد 

 انطالب

يتىسظ 

 انذرخاخ

االَسراف 

 انًعياري

ليًح 

 )خ(

درخاخ 

 انسريح

يستىي 

 انذالنح

انذرخح انكهيح 

 نالختثار

انًدًىعح 

 انضاتطح

21 16262 32383 -62116 46 6266* 

 دانح

انًدًىعح 

 انتدريثيح

21 17271 42161 

 (6265* فروق دانح عُذ يستىي )

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة عػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي 
التطبيؽ البعدي الختبار التفكير الرياضػي، حيػث بمػغ متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة فػي 

(، 21.73(، بينما بمغ متوسط درجات المجموعػة الضػابطة )28.82اختبار التفكير الرياضي )
( وىػي قيمػة دالػة إحصػائيًا عنػد 1.11تبػي ف أف  مسػتوى الداللػة )(، كما ي51عند درجة حرية )
 ≤1.16عنػد مسػتوى داللػة ) اً إحصػائي داؿ  ؽ (، مما يوضح وجود فر∝ ≤1.16مستوى داللة )
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( بيف متوسطي درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة والضػابطة عمػى اختبػار التفكيػر الرياضػي ∝
وقبولػػو بشػػكؿ  البحػػثلصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة، وعمػػى ذلػػؾ تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة فػػرض 

 .لمبحثكامؿ، وأيضًا بذلؾ يكوف الباحث قد أجاب عمى التساؤؿ الثالث 

تعرؼ عمى فاعمية نموذج التدريس المقترح ، واللمبحثولإلجابة عمى التساؤؿ الثاني 
في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ الثالث االبتدائي قاـ الباحث باستخداـ معادلة 

( والتي تستخدـ لتحديد درجة أىمية النتيجة التي ثبت وجودىا إحصائيًا، η2)مربع إيتا( )
 وذلؾ وفقًا لممعادلة التالية:

 3ت                    مربع ايتا =          

 + درجات الحرية  3ت                                

، الػػػذي تػػػـ البحػػػثوبػػػالتطبيؽ عمػػػى قػػػيـ ت المسػػػتخرجة مػػػف الجػػػدوؿ المتعمػػػؽ بفػػػرض 
 صياغتو والتحقؽ منو، يتضح أف قيـ )مربع إيتا( جاءت عمى النحو التالي:

 (5خذول رلى )

ηليى يرتع )إيتا( )
2

ًَىرج انتذريس انًمترذ في تًُيح انتفكير انرياضي نذي طالب  ( نثياٌ فاعهيح

 انصف انثانث االتتذائي

بالتطبيؽ مػف خػالؿ قػيـ )ت(، ودرجػة الحريػة فػي الجػدوؿ السػابؽ ووفقػًا لمعادلػة مربػع 
( ممػا يػدؿ 1.25( وىي قيمة أكبػر مػف )1.59إيتا السابقة، نستنتج أف قيمة مربع إيتا بمغت )

عمػػى وجػػود أثػػر بدرجػػة كبيػػرة السػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس المقتػػرح فػػي تنميػػة التفكيػػر الرياضػػي 
 ثالث االبتدائي.لدى طالب الصؼ ال

   البحثمناقشة نتائج 

( بيف 1.16) ≥عند مستوى  اً إحصائي االً قًا دتبيف أف  ىناؾ فر  البحثبتحميؿ نتائج 
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير 

ية، كما تبيف أف قيمة الرياضي لدى طالب الصؼ الثالث االبتدائي، لصالح المجموعة التجريب

 ليًح )خ( اختثار يهاراخ انتفكير انرياضي
يرتع ليًح 

 )خ(

درخح 

 انسريح

يرتع إيتا 

(η
2

) 

 6248 46 372465 62116- انذرخح انكهيح نالختثار



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3:15 - 

( مما يدؿ عمى وجود أثر بدرجة كبيرة 1.25( وىي قيمة أكبر مف )1.59مربع إيتا بمغت )
الستخداـ نموذج التدريس المقترح في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ الثالث 

 االبتدائي.

ىو  تخداـ ماويفسر الباحث تمؾ النتيجة بأف  استراتيجية المتشابيات تدفع الطالب الس
معروؼ ومألوؼ لديو في فيـ ما ىو غير مألوؼ وربطو بخبراتو السابقة والوصوؿ 
الستنتاجات وروابط معينة ، وكؿ ذلؾ يحتاج مف الطالب إلى ممارسة عمميات تفكير وتخيؿ 
وربط واستدالؿ حتى يصؿ إلى النتائج المطموبة، فالتعمـ باستراتيجية المتشابيات يساعد 

عماؿ عقمو، ألف الطالب وفؽ النظرية البنائية التي انبثقت عنيا الطالب عمى التفكير وا  
استراتيجية المتشابيات لـ يعد ذلؾ المتمقي السمبي الذي يتمقى المعمومة ويحفظيا 
ويستظيرىا، بؿ أصبح يعمؿ عقمو في كؿ ما يعرض عميو مف معمومات ويربطيا بما لديو مف 

متيا التشبييية في تنمية ميارات التفكير معمومات، كما تساعد المتشابيات مف خالؿ أمث
خصوصًا الميارات التي تـ اعتمادىا في اختبار التفكير كاالستدالؿ )االستقراء و االستنتاج( ، 

 والتفكير العالقي.

واتفقت ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات السابقة ومنيا دراسة مارليف القرالة 
وسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار ( التي توصمت إلى أف مت:312والقيسي )

التحصيمي واختبار التفكير الرياضي ككؿ وعمى جميع مجاالتو أعمى مف متوسط درجات 
المجموعة الضابطة عمى االختباريف، وأف الفرؽ داؿ إحصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية 

التفكير الرياضي لدى طمبة مما يشير إلى فاعمية استخداـ النموذج االنتقائي في التحصيؿ و 
( التي أشارت إلى األثر :312الصؼ الثامف األساسي، كما اتفقت مع دراسة )حجازي، 

اإليجابي لمنموذج التدريسي المقترح في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدي المجموعة 
( :312التجريبية عف المجموعة الضابطة، وأيضًا اتفقت مع دراسة )إنجي إبراىيـ وآخروف، 

التي توصمت إلى فاعمية نموذج بايبي البنائي باستخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية في تنمية 
التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى التالميذ بطيئي التعمـ بالمرحمة االبتدائية، وكذلؾ دراسة 

( بيف 1.16( التي توصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ):312)الجعفري، 
ات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات متوسط

التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت النتائج األثر الكبير لالستراتيجية 
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المقترحة القائمة عمى الذكاء الناجح عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالب 
( التي توصمت إلى تفوؽ تالميذ 3129ما اتفقت مع دراسة )خطاب، المجموعة التجريبية، ك

المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير 
 الرياضي.

التي تشابيت مع  (Winds,2016ويندس )دراسة  كما اتفقت النتيجة مع نتائج       
 ولكف مف خالؿ التعمـ عبر االنترنت  جية المتشابياتفي استخداميا الستراتي البحث الحالي

دراسات أخرى وتوصمت إلى فاعميتيا عمى التفكير الرياضي ، كما اتفقت النتيجة مع نتائج 
استخدمت المتشابيات في تنمية ميارات أخرى لمتفكير غير التفكير الرياضي مثؿ دراسة 

المتشابيات في تنمية ميارات التفكير إلى فاعمية استراتيجية  توصمت التي( 3121) موافي
( التي توصمت إلى فاعمية استخداـ استراتيجية المتشابيات 3128، ودراسة أحمد ) الناقد

( التي 3127دراسة الكبيسي والكبيسي )و والمتناقضات في تنمية ميارات ما وراء المعرفة ، 
 .لتفكير الذكيفي تنمية اباستراتيجية المماثمة )المتشابيات(  فاعمية التدريس
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 :البحثتوصيات 

 فإف الباحث يوصي باآلتي:  البحثإلييا  بناء عمى النتائج التي ت وصؿ

االستفادة مف النموذج المقترح في تطبيػؽ اسػتراتيجية المتشػابيات فػي تػدريس  (4
وفػػي بقيػػة المراحػػؿ الدراسػػية فػػي التعمػػيـ  االبتدائيػػة،الرياضػػيات فػػي المرحمػػة 

 العاـ.

إقامػػػػػة دورات تدريبيػػػػػة لمعممػػػػػي الرياضػػػػػيات حػػػػػوؿ اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجية   (5
 المتشابيات في التدريس.

المعمػػـ باالسػػتراتيجيات الحديثػػة المنبثقػػة مػػف  إلعػػدادتضػػميف البػػرامج الجديػػدة  (6
النظريػة البنائيػػة كاسػػتراتيجية المتشػػابيات، ليصػؿ أثرىػػا لمطػػالب ويتعرفػػوا عمػػى 

 أسسيا النظرية وطرؽ تطبيقيا.

 :البحثقترحات م

يقتػػػرح الباحػػػث إجػػػراء الدراسػػػات والبحػػػوث  الحػػػالي وتوصػػػياتو البحػػػثفػػػي ضػػػوء نتػػػائج 
 التالية:

  إجراء دراسات عف فاعمية استخداـ النموذج التدريسي المقترح في تنميػة التفكيػر الرياضػي
 في مراحؿ دراسية أخرى.

  تنميػة االتجاىػات نحػو إجراء دراسات عف فاعمية استخداـ النموذج التدريسػي المقتػرح فػي
 المواد التعميمية وبقاء اثر التعمـ.

  عمى عينة مف الطالبات. الحالي البحثإعادة 

  فػػػي العمميػػػة  الػػػتعمـ البنػػػائي اسػػػتراتيجياتإجػػػراء دراسػػػات وصػػػفية عػػػف معوقػػػات اسػػػتخداـ
 التعميمية، لموقوؼ عمى ىذه المعوقات، ومحاولة وضع الحموؿ المالئمة ليا.
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 المراجع

 المراجع العربية:أواًل: 

لتوليد األفكار  SCAMBER(. "فعالية استراتيجية سكامبر 9102آدم، مرفت محمد كمال محمد) - -
في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي واالحتفاظ بالتعمم لدى تالميذ الصف الخامس بالمرحمة 

 .336 -310( سبتمبر، ص ص 039(، ع)33االبتدائية" . المجمة التربوية، مج)
(. "أثر استراتيجية قائمة عمى حل المشكالت عمى 9100الخطيب، محمد وعباينة، عبداهلل ) - -

التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع االبتدائي في األردن"، مجمة 
 .913-032(، ص ص 0)33دراسات العموم التربوية، الجامعة األردنية، 

(. "فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيل 9100الديب، ماجد حمد) - -
والتفكير الرياضي لدى طالب المرحمة األساسية بغزة"، مجمة جامعة األقصى، سمسمة العموم 

 63-31(، ص ص 0)01األساسية، 
مقترح في تنمية ميارات (. "أثر برنامج تدريسي 9102الفضمي، ياسمين ىداد؛ أبولوم، خالد) - -

(، 36التفكير الرياضي لدى طمبة رياض األطفال في دولة الكويت"، مجمة العموم التربوية، مج)
 901-910(، ص ص 0ع)

(. "أثر استخدام نموذج مارزانو لمتعمم في التفكير الرياضي واالتجاه نحو 9103خميل ، تيسير) - -
ظة الطفيمة" ، المجمة التربوية الدولية الرياضيات لدى طالب المرحمة األساسية في محاف

 .910 -933(، ص ص 09)3المتخصصة، األردن، 
(. "فاعمية استراتيجية صياغة المشكمة في تنمية أنماط 9106عبيدة، ناصر السيد عبدالحميد) - -

(، أكتوبر 01)02التفكير الرياضي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية"، مجمة تربويات الرياضيات، 
 .019-33ص  (، ص0)ج

(. 9102إبراىيم، انجي توفيق أحمد، البسيوني، محمد سويمم محمد، و حسن، شيماء محمد عمي. ) -
"فاعمية برنامج قائم عمى نموذج بايبي البنائي باستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية في تنمية 

مجمة كمية التربية:  التحصيل والتفكير الرياضي لدى التالميذ بطيئي التعمم بالمرحمة االبتدائية".
 .551 - 531،ص ص  96كمية التربية، ع -جامعة بورسعيد 

(. "مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى"، 9115أبوزينة، فريد كامل؛ عباينة، عبداهلل يوسف) -
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. عمان. األردن.
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لترفيو في تنمية التفكير في (. "أثر التعمم القائم عمى ا9103أبوىالل، فادي محمد أحمد. ) -
الرياضيات والميل نحوىا لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي في غزة". رسالة ماجستير غير 

 منشورة. كمية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة. فمسطين.

(. "فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى المتشابيات 9105أحمد، سماح عبدالحميد سميمان. ) -
ضات فى تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيل وميارات ما وراء المعرفة لتالميذ المرحمة والمتناق

، ص  6، ع91اإلعدادية". مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مج
 . 950 - 050ص 

"فاعمية (. 9106األسمري، تركية بنت عمي بن فايز؛ المزيني، تياني بنت عبدالرحمن بن عمي.) -
التكامل بين استراتيجية المتشابيات والمنظمات المتقدمة في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مقرر 

-0(. ص ص 16(. ع)05لدى طالبات التعميم الثانوي نظام المقررات". عالم التربية.م) 0الكيمياء 
66 

اكتساب المفاىيم (: أثر استخدام إستراتيجية المتشابيات في 9115اآلغا، إيمان اسحق ىاشم ) -
العممية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 كمية التربية بغزة ، الجامعة اإلسالمية.
(. "فاعمية استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى 9102البالدى، حمدى بن ىنيدى بن عاتق. ) -

يات في تنمية التفكير الرياضي لدى تالميذ الصف األول المتوسط". التعمم البنائي في تدريس الرياض
 . 39 - 10، ص ص  69كمية التربية، ج -المجمة التربوية: جامعة سوىاج 

في  E S5(. "فاعمية إستخدام نموذج التعمم البنائي الخماسي 9102البموي، عبداهلل بن سميمان. ) -
 -لتعمم لدى طمبة الصف الثالث المتوسط". دراسات تنمية التفكير الرياضي والتحصيل وبقاء أثر ا

 . 935 - 900، ممحق ، 36العموم التربوية: الجامعة األردنية. عمادة البحث العممي، مج
باستراتيجيات المتشابيات في التحصيل وحل  م( : فعالية التدريس9111البنا، حمدي عبد العظيم ) -

المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات العقمية .لممؤتمر العممي 
جامعة  -كمية التربية -9111الرابع) التربية العممية لمجميع ، الجمعية العممية المصرية ، أغسطس 

 عين شمس ( .

م( . "استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الصف الثالث االبتدائي 9113التوردي ، عوض حسين ) -
وأثرىا عمى التفكير الرياضي وترجمة التمارين المفظية واالحتفاظ بالتعمم " ، مجمة كمية التربية ، 

 .312ص-911ص 9، العدد  02جامعة اسيوط ، مجمد 
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تعمم القائم عمى المخ في (. "فعالية بعض استراتيجيات ال 9103جعفر ، نانسي عمر حسن. ) -
تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير الرياضي لدى تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي". 

 . 36 - 05، ص ص 033مصر ،ع -مجمة القراءة والمعرفة 

(. "استراتيجية مقترحة قائمة عمي الذكاء الناجح 9102الجعفري، عمي بن منصور بن حزام. ) -
رياضيات وأثرىا عمي تنمية ميارات التفكير الرياضي لدي طالب الصف السادس لتدريس ال

 .016 - 51، ص ص  3، ع31كمية التربية، مج -االبتدائي". مجمة كمية التربية: جامعة أسيوط 

 0(: تعميم التفكير ، مدارس الرواد، الرياض، ط0222الحارثي ، ابراىيم ) -
حمد عبدالنظير، و البسيوني، محمد سويمم محمد. حجازي، السيد السيد محمد، محمد، ىبة م -

فى تنمية التفكير الرياضى لدى  TRIZ(. "فاعمية نموذج تدريسى قائم عمى نظرية تريز 9102)
، ص ص  91كمية التربية، ع -تالميذ المرحمة االبتدائية". مجمة كمية التربية: جامعة بورسعيد 

399 - 313. 
ر استخدام نموذج دورة التعمم في تدريس المفاىيم الرياضية م( . " أث9110حسن ، محمود محمد ) -

مجمة ’ عمى التحصيل وبقاء أثر التعمم وتنمية الفكر الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي " 
 .333.333، ص ص 9، العدد 05كمية التربية ، جامعة اسيوط ، مجمد 

ت وأثره في تنمية التفكير المركب لدى (. "التدريس بإستراتيجية المتشابيا9103حمد، قاسم مزعل. ) -
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء" . مجمة األطروحة لمعموم اإلنسانية: دار األطروحة 

 . 63 - 35، ص ص  09، ع3لمنشر العممي، س
(. "أثر استخدام استراتيجية تدريس تستند إلى التمثيالت والترابطات 9115الخروصي، عادل. ) -

عمى التحصيل والتفكير الرياضي لدى طمبة الصف العاشر". رسالة ماجستير، كمية  الرياضية
 التربية، جامعة السمطان قابوس، مسقط، سمطنة عمان.

( لمكارثى فى  4MATم(. "أثر استخدام نموذج الفورمات )9103خطاب، أحمد عمي إبراىيم عمي. ) -
الرياضى وعادات العقل لدى تالميذ المرحمة تدريس الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير 

 029،  2، ع90اإلعدادية". مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مج
- 932. 

م(، التدريس باستراتيجية األحداث المتناقضة وأثره في التفكير 9103الخفاجي، شيماء كريم.) -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية األساسية، الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 الجامعة المستنصرية.



 ...........................................فاعلية نموذج مقترح لتدريس الرياضيات قائم على استراتيجية المتشابهات

- 3:21 - 

(. "واقع التقنيات المعاصرة في 9113الذبياني، عابد بن عبداهلل، و غندورة، عباس بن حسن. ) -
تدريس الرياضيات بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المعممين". )رسالة ماجستير غير منشورة(. 

 مكة المكرمة. جامعة أم القرى،

(."أثر استخدام إستراتيجية "الكتابة من أجل التعمم" في تحصيل 9115الرجعي، نسرين محمد عمي. ) -
طمبة الصف السابع األساسي في الرياضيات وتفكيرىم الرياضي واتجاىاتيم نحو الرياضيات". قسم 

 التربية .جامعة القدس المفتوحة. الخميل. فمسطين.

م(."أثر التعمم الحقيقي في تنمية ميارات التفكير الرياضي 9103 أحمد.)رزق، حنان بنت عبد اهلل -
، 35جامعة األزىر. مج.  -لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة" .مجمة كمية التربية 

 .333-311، أكتوبر . ص ص 9، ج. 031ع. 

راعة الرياضية في التحصيل (. "أثر برنامج تعميمي قائم عمى الب9106رضوان، إيناس نبيل زكي. ) -
والتفكير الرياضي لدى طمبة الصف السابع األساسي في محافظة قميقمة". رسالة ماجستير غير 

 منشورة. كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. فمسطين.

(. "نموذج مقترح لتعميم الرياضيات في ضوء النظرية 9101الرويس، عبدالعزيز بن محمد. ) -
الجمعية السعودية لمعموم التربوية  -البنائية". رسالة التربية وعمم النفس: جامعة الممك سعود 

 . 053 - 013، ص ص  31والنفسية، ع 
يسيتين عمى النظرية البنائية لتدريس (. "أثر استخدام إستراتيجيتين تدر 9103الزبون ، حابس سعد) -

طالب الصف الثامن األساسي في التحصيل وتنمية التفكير الرياضي". مجمة اتحاد الجامعات 
 .  069 - 032، ص ص 3، ع 00سوريا ، مج  -العربية لمتربية وعمم النفس 

لتفكير الناقد لدى (. "فاعمية استراتيجية المتشابيات في تنمية ميارات ا9103الزعبى، جيان برىم. ) -
تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات االجتماعية: دراسة تجريبية في مدارس الحمقة 
األولى من مرحمة التعميم األساسى في محافظة دمشق". مجمة جامعة البعث لمعموم اإلنسانية: جامعة 

 . 056 - 090، ص ص  32، ع31البعث، مج
"تدريس الرياضيات وتنمية ميارات التفكير لدى الطالب". المجمة (. 9103زىران، العزب محمد. ) -

 - 060،ص ص  0، ع0الدولية لمبحوث في العموم التربوية: المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل، مج
993 . 

 (: تدريس العموم لمفيم رؤية نظرية ، القاىرة ، عالم الكتب.9119زيتون ، كمال عبد الحميد) -0
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(. "فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدى فى تنمية التحصيل 9103)سارى، رندة اسماعيل.  -
والتفكير الرياضى لدى تالميذ الصف الرابع األساسى فى مقرر الرياضيات". مجمة جامعة البعث 

 .032 - 61،ص ص  30، ع31لمعموم اإلنسانية: جامعة البعث، مج
التفكير الرياضي لدى طالب كمية (: "برنامج لتنمية ميارات 9119سامية حسنين عبدالرحمن ) -

 التربية شعبة رياضيات". رسالة دكتوراه، كمية التربية بنيا، جامعة الزقازيق.
( ." فاعمية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طمبة الصف التاسع عمى 9111السعدي ، سمطان عمي ) -

 امعة عمان العربية .التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات " ، رسالة دكتوراه ، األردن ، ج
م(. فاعمية برنامج مقترح في الفمسفة قائم عمى المتشابيات 9101سميمان ، سميم عبدالرحمن سيد .) -9

في تنمية الوعي ببعض القضايا المعاصرة لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة الجمعية التربوية 
 .006ص-69م(. ص9101،)31لمدراسات االجتماعية. مصر ،ع

(. "أثر استحدام استراتيجيتي 9103مد محمد مروح، و العدوان، زيد سميمان محمد. )السوالقة، أح -
المتشابيات والعصف الذىني في تحسين التحصيل وميارات التفكير التأممي لدى طالب الصف 
التاسع األساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن".  )رسالة دكتوراه غير منشورة(. 

 اإلسالمية العالمية، عمان.  جامعة العموم
(. "أثر استخدام استراتيجية المتشابيات فى تنمية 9105سوداح، دارين محمود، و إبراىيم، جمعة. ) -

المفاىيم العممية لدى تالمذة الصف الرابع األساسى فى مادة العموم فى مدينة حماه". مجمة جامعة 
 . 16 - 00ص ص ،  00، ع32البعث لمعموم اإلنسانية: جامعة البعث، مج

(. "فاعمية إستراتيجية 9101الشاذلي، ربيع حمداهلل عبدالعزيز، و العزب، العزب محمد زىران. ) -
مقترحة في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير الرياضي وميارات التواصل الرياضي لدى 

بويات الرياضيات، تالميذ المرحمة اإلبتدائية". مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتر 
 . 021 - 021، ص ص  3، ع03مج

(. "أثر إستخدام إستراتيجية المتشابيات في تدريس مقرر العموم 9101الشمري، قاسم فالح. ) -
المطور لتنمية التحصيل الدراسي وميارات التفكير اإلبتكاري لدى طالب الصف السادس اإلبتدائي". 

 جامعة أم القرى. مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. 
(. "فاعمية تدريس محتوى العموم 9103الشمري، مطيعة بنت خمف، و متولي، الرضية باب اهلل. ) -

بإستراتيجية المتشابيات في تحصيل المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طالبات 
 لقصيم، بريدة. المرحمة المتوسطة".  )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة ا
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(. "أثر إستخدام 9105الصيداوي، غسان رشيد عبدالحميد، و خزعل، تحرير عبدالحسين. ) -
إستراتيجية المتشابيات في تنمية ميارات الترابط الرياضي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية". األستاذ: 

 . 301 - 335، ص ص  990كمية التربية ابن رشد، ع -جامعة بغداد 
م(: فاعمية استخدام إستراتيجية المتشابيات في تصحيح التصورات 9119، حمادة عمي)عبد المعطي -3

جامعة عين –كمية البنات  –الخاطئة في بعض المفاىيم البيولوجية ، رسالة ماجستير غير منشورة 
 شمس 

مجمة  (، "مفيوما القياس والتقويم وعالقتيا بعممية التعميم والتعمم"،9119عبداهلل، عبدالرحمن أحمد ) -
 البحوث التربوية، العدد الثالث.

(. "استراتيجية المتشابيات وأثرىا في 9105عبداهلل، مدركة صالح، و أمين، داليا عبد عمي حسين. ) -
التحصيل والترابط الرياضي لتمميذات الصف الخامس االبتدائي". مجمة الفنون واألدب وعموم 

 . 63 - 39، ص ص  05ربوية، عاإلنسانيات واالجتماع: كمية اإلمارات لمعموم الت
، عمان ، دار  0م( . "األلعاب والتفكير في الرياضيات" ، ط9112العبسي ، محمد مصطفى ) -

 المسيرة لمنشر والتوزيع.

التفكير الرياضي السائدة لدى طمبة الصف الثالث األساسي في  (. "مظاىر9113العبسي، محمد. ) -
 (3. ع)99األردن". مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(. مج

(. "تربويات الرياضيات"، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، طبعة 9111عبيد ،وليم وآخرون ) -
 مطورة.

م(،" البحث العممي: مفيومو. 9115لرحمن )عبيدات، ذوقان، وعبدالحق، كايد، وعدس، عبد ا -
 أدواتو. أساليبو". دار مجدالوي لمنشر والتوزيع. عمان.

(. أثر استخدام استراتيجية المتشابيات في تدريس العموم لتنمية 9103العضيمة ، سعود رشدان) -3
التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول متوسط بمحافظة الميد التعميمية. رسالة 

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أم القرى.
م( . "أثر أسموب التعمم بالبحث في تنمية 9113سعيد )عفانة ، عزو إسماعيل ، نبيان ، سعد  -1

التفكير في الرياضيات واالتجاه نحو تعمميا واالحتفاظ بيما لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة  
القاىرة ، جامعة عين  3، العدد  6" مجمة التربية العممية ، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، مجمد 

 .033ص-011شمس ،ص
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(. "القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية"، دار المسيرة 9115، صالح الدين محمود، )عالم -
 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

،  0م( . "أسس عمم النفس التربوي" ، ط9111عمران ، محمد إسماعيل ، العجمي ، محمد بميو ) -
 الكويت ،دار الفالح لمنشر والتوزيع .

(. "أثر استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية 9102ل بن ىميل الدىمشي. )العنزي، ىالل بن مزع -
التحصيل الرياضي والتفكير اليندسي ودافعية التعمم لطالب الصف الثاني المتوسط". مجمة جامعة 

 . 33 - 0، ص ص  0، ع00أم القرى لمعموم التربوية والنفسية: جامعة أم القرى، مج
(. "أثر استخدام استراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيم 9102غنيم، سحر ذياب سممان. ) -

الكيميائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن". مجمة العموم التربوية والنفسية: المركز 
 . 35 - 62، ص ص  31، ع3القومي لمبحوث غزة، مج

ية المتشابيات في تدريس االستدالل (.أثر استخدام استراتيج9103الفار، فاطمة عبداهلل عبد الكريم.) -
المكاني عمى إكساب المفاىيم اليندسية لمتمميذات ذوات صعوبات تعمم الرياضيات بالمرحمة االبتدائية 
. رسالة ماجستير في مناىج وطرق تدريس الرياضيات، كمية التربية، جامعة طيبة، المممكة العربية 

 السعودية.

يمان، عزي، ) - ( ."مواصفات االختبار التحصيمي الجيد"، مجمة البحوث 9101فارس، إسعادي؛ وا 
 (.00الوادي، العدد ) –والدراسات االجتماعية، جامعة الشييد حمة لخضر 

(. "فاعمية استراتيجيتي التدريس 9103، و عبدالمجيد، عمي غني. )الفتالوي، فاطمة عبداألمير -
بالتشبييات وبالمتناقضات في تحصيل مادة األحياء لدى طالب الصف الثالث المتوسط". مجمة 

 .095 - 31، ص ص  016العموم التربوية والنفسية: الجمعية العراقية لمعموم التربوية والنفسية، ع 
(. "أثر التفاعل بين أسموب تحميل األساليب المعرفية 9106محمد. )قاعود، نشأت ميدي السيد  -

واستراتيجية المتشابيات عمى التفكير االبتكاري لدى عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي". مجمة 
 . 095 - 33، ص ص  31مركز اإلرشاد النفسي، ع -اإلرشاد النفسي: جامعة عين شمس 

أحمد سميمان؛ وآل مذىب، معدي محمد؛ العمر، بدران عبد  القحطاني، سالم سعيد؛ والعامري، -
 ، مكتبة العبيكان، الرياض."منيج البحث في العموم السموكية"م(، 9113الرحمن، )

(. "فاعمية استخدام النموذج االنتقائي 9102القرالة، مارلين فالح، و القيسي، تيسير خميل بخيت. ) -
ياضيات لدي طمبة الصف الثامن األساسي" )رسالة في التحصيل والتفكير الرياضي في مادة الر 
 ماجستير غير منشورة(. جامعة مؤتة، مؤتة. 
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م( . "أثر تصميم مقترح لمحتوى وحدة الدائرة في ضوء ميارات 9112القرشي ، خالد بن مطر ) -
التفكير اإلبتكاري عمى التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لطالب الصف الثالث المتوسط بمدينة 

 طائف " ، رسالة ماجستير كمية التربية ، مكة المكرمة جامعة أم القرى .ال
مــيـــارات  (. "فاعميــة استخــدام استراتيجية الميــام االستقصائيــة في تنميــة 9103القضاة، أحمد حسن.) -

. مجمة المنارة التفكير الــرياضي والتحصيـل في الــرياضيـات لـدى طـالبـات الـصــف التاســع األسـاســي"
 (.9(. ع)93لمبحوث والدراسات. مج)

م(. أثر استخدام استراتيجية المتشابيات في تنمية 9101القطراوي، عبدالعزيز جميل عبدالوىاب) -
عمميات العمم وميارات التفكير التأممي في العموم لدى طالب الصف الثامن األساسي. رسالة 

 الجامعة اإلسالمية . ماجستير غير منشورة ، كمية التربية بغزة ،
م( . " أثر التفاعل بين استراتيجية بنائية مقترحة ومستوى التصور 9111قنديل ، محمد راضي ) -

البصري المكاني عمى التفكير اليندسي وتحصيل اليندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي " ، 
ة التربية ببنيا ، جامعة مجمة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ، كمي

 .330-965، ص 3الزقازيق ، المجمد
(، "أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الرياضي في التحصيل 9113القيسي ، تيسير خميل ) -

، ع  99الكويت ، مج -والتفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة االساسية في األردن". المجمة التربوية 
 . 932 - 915،  ص ص  36

(. "أثر استخدام نموذج مارزانو لمتعمم في التفكير الرياضي 9103تيسير خميل بخيت. ) القيسي، -
واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المرحمة األساسية في محافظة الطفيمة". المجمة التربوية الدولية 

 .910 - 933،ص ص  09، ع3المتخصصة: دار سمات لمدراسات واألبحاث، مج

، األردن، دار الكندي لمنشر "القياس والتقويم في التعمم والتعميم" . (9110كاظم، عمي ميدي ) -
 والتوزيع.

( . "فاعمية استراتيجية المماثمة ي 9106الكبيسي، عبدالواحد حميد، و ياسر عبدالواحد الكبيسي) -
التحصيل والتفكير الذكي في مادتي الرياضيات والجغرافية لدى طمبة الصف الرابع األدبي." مجمة 

: 03، ع3ة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية: جامعة القدس المفتوحة مججامع
30 - 53. 

م(، "دراسة عن العالقة بين التصور البصري المكاني في الرياضيات 9112المالكي، عوض صالح ) -
تربويات والميارة الفنية لدى طالب وطالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة، مجمة 

 الرياضيات"، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، كمية التربية، جامعة بنيا.
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( في تنمية بعض مكونات V(: "فعالية استخدام خرائط الشكل )0222متولي ،عالء الدين سعد ) -
ر التفكير واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى طالب المرحمة الثانوية"، مجمة تربويات الرياضيات ،يناي

 م. 0222
م(. "مبـــادئ ومعـــايير الرياضـــيات المدرســـية". ترجمـــة 9103المجمـــس الـــوطني لمعممـــي الرياضـــيات. ) -

:محمد مفرح عسيري؛ ىيا محمد العمراني ؛ فوزي أحمـد الـذكير. مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخمـيج. 
 الرياض

المتشابيات والمتماثالت في تنمية  (. "أثر استخدام إستراتيجية9106محمد، حنان إبراىيم الدسوقى. ) -
االستيعاب المفاىيمي وبعض العادات العقمية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات تعمم مادة 

 . 913 - 032، ص ص  0، ج065كمية التربية، ع -التاريخ". مجمة التربية: جامعة األزىر 
. "فاعميــــــــة نمــــــــوذج مــــــــارزانو (9109المصــــــــيمحي ، نبيــــــــل صــــــــالح؛ عبــــــــداهلل ، إبــــــــراىيم محمــــــــد. ) -

ــــــدائي". دراســــــات  ــــــع االبت ــــــذ الصــــــف الراب ــــــدى تالمي ــــــة التفكيــــــر الرياضــــــي ل ــــــتعمم فــــــي تنمي ألبعــــــاد ال
 .903 - 062. ص ص 3، ج 30السعودية ، ع  -عربية في التربية وعمم النفس 

، القاىرة: مكتبة األنجمو 3م(. " تربويات الرياضيات"، ط0229المفتي، محمد أمين وآخرون ) -
 لمصرية.ا

م(: "مناىج البحث في التربية وعمم النفس". عمان: دار المسيرة لمنشر 9119ممحم، سامي محمد ) -
 والتوزيع.

م(. أثر التدريس باستخدام المتشابيات وفق نموذج جمين 9101موافي، سوسن محمد عز الدين ) -
(Glynnعمى تحصيل الرياضيات وتنمية ميارت التفكير الناقد لدى طالبات الص ) ف الثاني

، ص ص  9، ع3المتوسط بمدينة جدة. دراسات عربية في التربية وعمم النفس. السعودية، مج 
030-011 

(. "أثر استخدام األلعاب التعميمية في تنمية التفكير الرياضي لدى 9113نجم، خميس موسى. ) -
(، 9ت االسالمية)، العموم التربوية والدراسا99طمبة الثامن األساسي". مجمة جامعة الممك سعود، م

 .936-915ص ص

 3م(: "أصول تدريس الرياضيات"، القاىرة، عالم الكتب، ط0233نظمة حسن خضر ) -
(. "معوقات تعمم الرياضيات 9103اليباش، عبداهلل يونس، و األسطل، إبراىيم حامد حسين. ) -

خان  ووضع تصور مقترح لمتغمب عمييا لدى طمبة الصف الحادي عشر / عموم انسانية بمحافظة
 يونس". )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. 
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(. "أثر نموذجي التعمم البنائي و )أدي وشاير( في تنمية ميارات التفكير 9101الوالي. أحمد محمد.) -
 الرياضي لدى طالب الصف العاشر بغزة" . رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة اإلسالمية. غزة
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