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 طالب لدى والعشرين الحادي القرف مهارات بعض تنمية في الرياضي التواصل على قائمة مقترحة استراتيجية فاعلية
 االبتدائية المرحلة

  :ملخصال
ىدفٍت الدراسةي اٟتاليةي إذل بناء اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على التواصل الرياضي، كتقصٍّي فاعليتها يف تنمية مهارات           

القرف اٟتادم كالعشرين لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية. كقد ًب ٖتليل األدبيات كالدراسات السابقة لتحديد مهارات القرف 
ا كقياسها، كبناء االسًتاتيجية ا١تقًتحة، حيث ًب إعداد دليل معلم يف كحدة اٟتادم كالعشرين، كأساليب تنميته

القياس)احمليط، كا١تساحة، كاٟتجم( بالفصل الدراسي الثاين بالصف السادس، كما ًب إعداد اختبار مواقف حياتية لقياس 
كبلت، كما كراء ا١تعرفة الرياضية(، بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين )التفكَت اإلبداعي، كالتفكَت الناقد، كحل ا١تش

( سؤاالن فرعينا، كًب قياس صدؽ االختبار، كما بلغ ثبات 50( من ا١تواقف اٟتياتية متضمنة )20حيث تكوف االختبار من )
 (.0.907االختبار )
ة من ٣تموعتُت: كاعتمدى البحثي اٟتارل على ا١تنهج التجرييب تصميم ثنائي قبلي بعدم، حيث تكونت عينة الدراس         
(، تعرضت اَّموعة التجريبية للتدريس كفق االسًتاتيجية ا١تقًتحة، يف حُت تعرضت اَّموعة 31(، كضابطة )34ٕتريبية ) 

( بُت α≤0.01الضابطة لبلسًتاتيجيات ا١تعتادة، ككاف من أىم النتائج كجود فركؽ ذات داللةو إحصائيةو عند مستوم )
تُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بصفةو متوسطات درجات طبلب اَّموع

عامة كمهاراتو كلو على حدة، كما بين ت النتائج من خبلؿ استخداـ مربع إيتا فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة )ا١تتغَت ا١تستقل( 
ا١تتغَت التابع(، كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ اسًتاتيجيات يف تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف الرياضيات ) 

تدريس قائمة على العمليات الرياضية من بينها التواصل الرياضيات، كتدريب معلمي الرياضيات عليها، مع الًتكيز على 
 ٗتطيط التدريس كتنفيذه ُّدؼ تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين.

  قرف الحادي والعشرين في الرياضيات، والتواصل الرياضي.الكلمات المفتاحية: مهارات ال
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The effectiveness of a proposed strategy based on mathematical communication in 

developing some 21st century skills among primary school students 

 

Abstract 
     

This study aimed at devising a proposed strategy based on mathematical communication 

and investigating its effectiveness in developing some 21st century skills among primary 

school students. To achieve the objective of the study, the literature and previous studies 

have been analyzed to determine the skills of the 21st century, the methods of their 

development and measurement, and the building of the proposed strategy. A teacher 

guide was prepared in the unit of measurement (Perimeter, area and volume) in the 

second semester in sixth grade. The test of 21st century was prepared related to (20) as a 

real life situations including (50) items, to measure (creative thinking, critical thinking, 

problem solving, mathematical metacognition). Thevalidity and reliability of test was 

examined. The study depends on the experimental method, based on a pre-post-test 

design. The study sample was selected randomly, and it was consisted of two groups: 

experimental (34) and control (31). The experimental group was taught according to the 

proposed strategy, while the control group was taught according to the usual strategies. 

The most important search results are statistically significant differences at the level 

(0.01) between the mean scores of the two groups experimental and between the mean 

scores of the experimental and control groups in the post-application to control in the post 

application of the 21st century skills test in general and its skills separately. The study 

recommended the use of teaching strategies based on mathematical processes, including 

mathematics communication, and the training of mathematics teachers, focusing on the 

planning and implementation of teaching in order to develop the skills of the 21st 

century. 

 

Keywords: 21st century skills in mathematics, mathematical communication. 
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 المقدمة
تيعد  الرياضيات ا١تدرسية من ا١تواد احملورية ذات االرتباط ببناء مهارات الطالب يف: التفكَت، كالعمليات، كمهارات          

حل ا١تشكبلت، كلقد مر ت عمليات تطوير الرياضيات ٔتراحل عديدة ٘تركزت حوؿ تنظيم بنيتها ا١تعرفية،  كمن بُت اٞتهود 
إصبلح تعليم الرياضيات ٤تاكالت اَّلس الوطٍت ١تعلمي الرياضيات بالواليات ا١تتحدة األمريكية        يف ٣تاالت

(National Council for Teacher of Mathematics: NCTM)   يف سعيو إذل إعداد معايَت كاضحة لتعليم
كأك د فيو  (  NCTM, 1989, 4 )ـ (بعنواف معايَت ا١تنهج كالتقوًن 1989الرياضيات، كاف اإلصدار األكؿ  ٢تا يف عاـ )

على إعداد الطالب للتعامل مع التقنيات ككسائط التواصل، كاستيعاب اٞتانب الوظيفي للرياضيات، مع العمل يف 
ت بطرائق تعاكنية لتطبيق ا١تعرفة الرياضية يف مواجهو ا١تشكبلت بطرائق مناسبة كمتباينة، كاستيعاب الًتابطات الرياضيا

الرياضية بُت ا١تعرفة الرياضية ا١تفهومية كاإلجرائية، كبُت ٣تاالت تعليم الرياضيات، كبُت الرياضيات كباقي ٣تاالت ا١تعرفة 
 .(NCTM,2000, pp. 4-5)لرياضيات لبناء مهارات التفكَت الرياضي كاٟتياة، باإلضافة إذل التواصل بلغة ا

كتنطلق توجهات التعليم يف القرف اٟتادم كالعشرين على ما أنتجتو عديده من ا١تؤسسات منها تقارير ككثائق اَّلس          
كمؤسساهتا يف عادل قائم على الوطٍت ١تعلمي الرياضيات، حيث يؤكد القرف اٟتادم كالعشرين على ٣تتمعات صناعة ا١تعرفة 

التقنية كالصيغ الرقمية، كذلك باعتبار أف ا١تعرفة أداة التقدـ كالرقي؛ لذا نادت عديده من اٞتهات من بينها: الشراكة من أجل 
بضركرة صياغة  2002)يف عاـ ) the Partnership for 21st Century Skills  مهارات القرف اٟتادم كالعشرين

ر النظم التعليمية كالتنموية داخل اَّتمع، تطور فيما بعد خبلؿ األدبيات كالدراسات ٔتسمى مهارات القرف إطار عاـ لتطوي
 ,Shannon)اٟتادم كالعشرين، كىذه ا١تهارات تعد ضركرة لتكيف الطالب مع متطلبات اٟتياة خبلؿ القرف اٟتارل 

2015:2). 

إذل ضركرة تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف الرياضيات؛   (Gaskin, 2017: 38)كأشارت دراسة جاسكُت        
لكوف الرياضيات ذات أ٫تية يف صناعة ا١تعرفة يف العصر اٟتارل، كتوضٍّحي الدراسةي على أف مهارات القرف اٟتادم كالعشرين 

 ٯتكن ٖتديدىا يف ٣تاالت رئيسة كما يلي:
 كما كراء ا١تعرفة. ،كحل ا١تشكبلت ،كالتفكَت الناقد ،التفكَت اإلبداعي كاالبتكارم :مهارات التفكَت كتشمل 
 خبلؿ استخداـ االدكات الرقمية كا١تيديا. هاكإنتاج اتنظيم ا١تعلومات كتباد٢ت  :مهارات ا١تعرفة كتشمل 
 مهارات حياتية ككظيفية كتشمل التعاكف كا١تسئولية كا١تركنة كإدارة الذات. 
على أف مهارات القرف اٟتادم  (Costa& Carrilho, 2016: 125)كأكدت دراسة كله من كوستا ككاريلو       

كالعشرين تعد مطلبنا لبناء الطالب القادر على اٟتياة يف عادل رقمي متغَت، من خبلؿ تنمية ٣تموعة من ا١تهارات ٯتكن 
تعلم، كمهارات العمل كاٟتياة، كلو منها يضمن ٣تموعة من تصنيفها يف ٣تاالت ٤تددة:  مهارات التفكَت، كمهارات ال

 ا١تهارات ٗتتلف أكزاهنا النسبية كأ٫تيتها كضركرة معاٞتتها باختبلؼ ا١ترحلة العمرية للطالب.
أف مهارات القرف اٟتادم كالعشرين ٘تثل إطارنا عامنا لتطوير نظم التعليم،  (Sweet, 2014: 39-40)كأكضحت دراسة      

ا١تناىج التعليمية، ىذه ا١تهارات ٯتكن د٣تها عرب ا١تواد األساسية بشكلو مستقل )اللغات كالرياضيات كالعلـو  كتطوير
كاالجتماعيات(، يف حُت ٯتكن تضمينها عرب ا١تناىج متعددة التخصصات يف مراحل مبكرة، كلتنمية ىذه ا١تهارات ٬تب 

 مراعاة ٣تموعة من ا١تبادئ كفق ما يلي:
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 ب لعمليات التفكَت كأنشطتو يف أثناء عمليات بناء ا١تعرفة.تأم ل الطبل 
 .عند ٗتطيط مواقف تعليمية جديدة، ٬تب مراعاة أكجو القصور يف ا١تعاٞتات السابقة 
 .التواصل بُت الطبلب يعزز التعبَت عن أفكارىم ٦تا ينمي أ٪تاطنا متباينة من التفكَت 
 صلية حقيقية.التعلم الفعاؿ ٭تدث يف مواقف نشطة كسياقات توا 
 .تطبيق ا١تعرفة يف مواقف حقيقية تعزز الطبلب يف تطوير تعلمهم 
 .التعلم الفع اؿ يبدأ من ا١تهارات األساسية، كيتدرج حيت ا١تهارات العليا يف التفكَت 
 .التنظيم الذاٌب من قبل الطالب ٬تعلو قادرة على إدارة تعلمو ٔتهارة 
 ادم كالعشرين: اسًتاتيجيات التواصل، كالتعلم التعاكين، كا١تشركعات من اسًتاتيجيات تنمية مهارات القرف اٟت

 التعليمية، كالتعلم ا١تتمركز على ا١تواقف اٟتقيقية.
إذل ضركرة االنتقاؿ من تدريس معاٞتات الذاكرة كاكتساب ا١تعارؼ  (Weber, 2015: 62)كأشارت دراسة كيرب        

تضمنة الرياضيات، إذل تعلم اسًتاتيجيات بناء ا١تعرفة كإنتاجها ك٦تارساهتا خبلؿ كاٟتقائق كا١تفاىيم يف ا١تواد احملورية م
ا١تشركعات التعليمية، كاسًتاتيجيات التعاكف كالتواصل، إف تواصل الطبلب يف ٣تتمعات تعلم ينتقل ُّم إذل ٤تاكاة العادل 

خبلؿ التجريب كأنشطة التقصي كالبحث، إف التعلم  اٟتقيقي، ك٤تاكاة العلماء ا١تتخصصُت يف إنتاج ا١تعرفة، كتلم س ا١تعرفة
اٟتقيقي يف القرف اٟتادم كالعشرين يرتبط باٟتياة ٔتا تتضمن من تغَتات يف ا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات بسرعة كبَتة، 

ا١تصادر الرقمية ٯتكن مبلحقتها من خبلؿ إنتاج ا١تعرفة كليس نقلها أك حفظها، فهذه األخَتة تستطيع أف تقـو ُّا األدكات ك 
 ا١تفتوحة.

٣تموعة من االعتبارات ٬تب مراعاهتا عند تنمية مهارات القرف اٟتادم  (Lendis, 2014: 14)كما حد دت دراسة       
كالعشرين أ٫تها: دمج مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف أنشطة التعلم، كجعل احملتوم العلمي ذا ترابطو ْتياة الطالب، 

اٟتقيقي يف ا١تواقف التعليمية، كربط ا٠تربات التعليمية كأنشطة التعلم بعادل العمل كالفرص ا١تتاحة للطبلب،  ك٤تاكاة العادل
 كتصميم مواقف تسمح بالتواصل بُت الطبلب للتفكَت كالعمل كالتعلم.

أف برامج  (Hryciw, 2017: 49)كحوؿ كاقع تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، أكضحت دراسة ىريكيو        
على إعداد الطبلب للحياة يف العصر الرقمي يف  التعليم اٟتالية يف العلـو كالرياضيات كالتكنولوجيا كا٢تندسة دل تعد قادرةن 

بداية األلفية الثالثة؛ لذا نادت عديده من ا١تؤسسات الدكلية كا١تعنية بالتعليم على تطوير التعليم للوصوؿ إذل إطارو عاـ ٯتكن 
ا١تستوم الدكرل، ىذا اإلطار ٘تثل يف مهارات القرف اٟتادم كالعشرين؛ لذا كانت ٤تاكالت الدكؿ يف األخذ ُّذا توظيفو على 

اإلطار من خبلؿ أربعة ٣تاالت رئيسة: ا١تواد احملورية كتضمُت مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، كتوكيد مهارات اٟتياة 
 إنتاج ا١تعرفة، كسبل توظيف األدكات الرقمية يف تطوير ا١تعاٞتات كا١تهارات الوظيفية/ ا١تهنية، كتعزيز  الطبلب يف

 كاسًتاتيجيات التدريس، حيث يعد متغَت التدريس عنصرنا فاعبلن يف تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف ا١تواد احملورية. 
شرين كاسًتاتيجية التواصل بُت تنمية مهارات القرف اٟتادم كالع (Shannon, 2015:7)كربطت دراسة شانوف       

الرياضية، حيث يعد التواصل الرياضي من اسًتاتيجيات التعلم كمهاراتو األساسية، يعزز الطالب يف التعبَت عن أفكاره كأ٪تاط 
تفكَته، كتفضيبلتو الذىنية من خبلؿ التمثيبلت الرياضية أك ا١تناقشات الشفهية أك كتابة ا١تطويات، أك قد تظهر يف خطط 
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اتيجيات حل ا١تسائل الرياضية، ككتابة التربيرات كالتفسَتات ٢تذه اٟتلوؿ، كما أف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي ترقي كاسًت 
بالرياضيات إذل لغةو عا١تية متفق على الرموز األساسية ٢تا كمصطلحاهتا كتعبَتاهتا ا١تختلفة، ىذه االسًتاتيجيات تنمٍّي أ٪تاط 

إلبداعي، كما تعد ضركرة يف توظيف األدكات الرقمية يف تعلم الرياضيات باعتبارىا من بُت متعددة من التفكَت الناقد كا
 مهارات القرف اٟتادم كالعشرين.

تنوع اسًتاتيجيات التواصل الرياضي،  (Santos, & Semana, 2015: 66)كأكدت دراسة سانتوس كسيمانا        
لرياضية، كاسًتاتيجيات الكتابة الرياضية التفسَتية، كاسًتاتيجيات القراءة فمنها على سبيل ا١تثاؿ: اسًتاتيجيات ا١تناقشات ا

الرياضية لبناء الفهم العميق، كىذه االسًتاتيجيات تضمن تنمية عديدو من ا١تهارات كالعمليات يف الرياضيات، كتعد من 
قرف العشرين، كأكدت الدراسة معايَت تدريس الرياضيات اليت نتجت عن عمليات إصبلح مناىج الرياضيات يف أكاخر ال

فاعلية ىذه االسًتاتيجيات يف ٖتقيق عديدو من أىداؼ تعليم الرياضيات منها: تنمية مهارات التفكَت، كمهارات حل 
 ا١تشكلة، كمهارات ما كراء ا١تعرفة الرياضية.

الصادرة عن اَّلس الوطٍت ١تعلمي كيعد التواصل الرياضي من بُت العمليات الرياضية اليت تضمنتها كثائق ا١تعايَت        
الرياضيات يف حركة إصبلح ا١تناىج الدراسية كفق ا١تعرفة ا١تتكاملة كالًتابط بُت ٣تاالت ا١تعرفة، مع تعزيز اٞتانب الوظيفي 

، فكَت لدل الطبلبللمعرفة الرياضية، ىذه ا١تعايَت بينيت على النظرية البنائية اليت تؤكد أ٫تية التواصل يف بناء ا١تعرفة كتنمية الت
بعمليات يقـو ُّا الطالب خبلؿ ا١تشاركة يف ا١توقف  (Santos, & Semana, 2015: 66) كتعرفو دراسة كلو من

التعليمي للتعبَت عن األفكار كتربيرىا شفهينا ككتابينا باستخداـ لغة الرياضيات كتشمل)الرموز كالتعبَتات كالتمثيبلت 
م ا اسًتاتيجيات التواصل الرياضي فًتتبط  بأنشطة كلو من ا١تعلم كالطالب لقراءة كمناقشة كالعبلقات كداللتها الرياضية(، أ

 ككتابة ك٘تثيل الرياضيات لتحقيق األىداؼ ا١تخطط ٢تا مسبقان.
باعتباره أداه للتعبَت عن ا٠تربات  (Patahuddin, Ramful,& Greenlees, 2015: 25)كما تعرفو دراسة       

ا١تفاىيم كا١تهارات كالتعميمات( بأ٪تاط شفهية كبصرية ككتابية لتوضيح مدل استيعاب ىذه ا٠تربات بصورةو الرياضية كتشمل )
 صحيحة، مع توضيح كيفية استيعاُّا.

كبصفةو عامة تعرؼ اسًتاتيجيات التواصل ٔتجموعة من ا٠تطوات كاإلجراءات اليت يقـو ُّا كله من ا١تعلم عند         
ت كتنفيذىا، مستعيننا فيها باسًتاتيجيات االستماع كالتحدث كالتمثيل كالقراءة كالكتابة باستخداـ لغة ٗتطيط دركس الرياضيا

 الرياضيات ٔتا يليب من تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين.
عٍت بتنمية كتكمن أ٫تية اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف ارتباطها با٢تدؼ الرئيسي لتعليم الرياضيات كتعلمها، كا١ت      

اسًتاتيجيات كأ٪تاط كمهارات متنوعة من التفكَت الرياضي يف أثناء عمليات حل ا١تشكلة، باإلضافة إذل استيعاب الطبلب 
الرياضيات بوصفها لغةن ٢تا مفردات أك رموز ٯتكن التعبَت من خبل٢تا عن العمليات الذىنية اليت يقـو ُّا الطالب، كٯتكن 

 (Kostos,& Shin, 2010: 224)ا١ترتبطة ُّذه العملية كما حددىا كوستوس كشاين  توضيح بعض االسًتاتيجيات

أ٫تها: ا١تناقشات الشفهية حوؿ مسألة رياضية أك مهـو أك ٘تثيل بياين، كاسًتاتيجيات القراءة الرياضية بصفةو عامة، كقراءة 
كاسًتاتيجيات كتابة الرياضيات لتنمية مهارات   ا١تسائل الرياضية بغرض االستيعاب كبناء الفهم العميق للخربات الرياضية،

 الطالب يف تفسَت خطوات حل ا١تسألة بطريقة منطقية، كاسًتاتيجيات التمثيبلت الرياضية ا١تتعددة.
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أف التواصل الرياضي يعد من بُت أىداؼ  (Yang, et.al, 2016:157-158)كأكضحت دراسة يانج كآخرين        
كتوضح الدراسة أف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي تعٍت بدمج كمشاركة الطبلب يف مواقف كمعايَت تعليم الرياضيات، 

تواصلية ١تعاٞتة ا٠تربات الرياضية، توجههم للتفاعل مع اآلخرين الستيعاب أ٪تاط التفكَت الرياضي ك٥ترجاتو، مع مهارات 
كالتعبَتات التمثيبلت الرياضية(، كما أكدت الدراسة  التعبَت عن األفكار الرياضية باستخداـ لغة الرياضيات)الرموز كداللتها

أ٫تية تنويع أنشطة التواصل الرياضي كتدرجها، حيث يبدأ تدريب الطبلب على االستماع الرياضي لتعرؼ الرموز كالتعبَتات، 
لكتابة الرياضية يف التربيرات يليها ا١تناقشات الرياضية، ٍب القراءة لبلستيعاب كبناء ا١تعٍت، كاستدعاء ا٠تربات الرياضية، يليها ا

كاإلجراءات يف أثناء حل ا١تشكبلت الرياضية، كبصفةو عامة تعد اسًتاتيجيات التواصل ضركرة لبناء مهارات متعددة كمتنوعة 
 يف الرياضيات.

كانطبلقنا من إشارة كانطبلقنا من أ٫تية تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، كٓتاصةو يف الرياضيات بوصفها مادةن ٤تورية،     
الدراسات السابقة إذل أ٫تية ا١تعاٞتات التدريسية كاسًتاتيجيات معلمي الرياضيات ك٦تارساهتم يف تنمية ىذه ا١تهارات 
كقياسها، كاستنادنا إذل أ٫تية اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف بناء بيئةو صفيةو قائمةو على اٟتوار كالعمل كالتعلم كالتمثيل 

جاءت الدراسة اٟتالية لبناء اسًتاتيجية قائمة على التواصل الرياضي لتدريس الرياضيات، كتنمية بعض مهارات الرياضي، 
 القرف اٟتادم كالعشرين لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اليت أكدت علي أ٫تية تنمية مهارات القرف اٟتادم  (Sweet, 2014)انطبلقنا من عديدو من الدراسات منها سويت       

، اليت ركزت علي ضركرة  (Holton, 2017) كىولتوف، (Hryciw, 2017)كالعشرين عرب ا١تواد الدراسية، كىريكيو 
، اليت أكدت قصور اسًتاتيجيات التدريس Miller, 2017)تضمُت  ىذه ا١تهارات يف مناىج الرياضيات، كدراسة ميللر 

كقصور ٦تارسات معلمي الرياضيات عن دمج مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كتنميتها كقياسها لدل الطبلب، كىذا  اٟتالية،
حوؿ قصور اسًتاتيجيات التدريس التقليدية يف تنمية مهارات القرف  (Aslan, 2015: 1441)ما أكدتو دراسة أصبلف 

سًتاتيجيات التدريس: األكؿ، يرتبط بطبيعة مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، كأكدت ضركرة مراعاة بعدين يف اختيار ا
اٟتادم كالعشرين، كاألخر، يرتبط بطبيعة ا١تادة الدراسية، باإلضافة إذل دراساتو عديدة منها دراسة كلو من ركالند كباتريكس 

(Roland,& Patrick, 2015)  كدراسة نيلسوف كريف ،(Nilsson & Ryve, 2010) ية من فاعل أنو بالرغم
اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف تدريس الرياضيات، يوجد أكجو قصور عديدة يف توظيفها يف فصوؿ الرياضيات على 

 مستوم الطبلب كا١تعلمُت.
كاستكماالن ١تا قدمتو الدراسات السابقة كاألدبيات، كمن خبلؿ مبلحظة الباحث لعديدو من اٟتصص خبلؿ برامج       

رامج البكالوريوس كالدبلـو العاـ يف الًتبية، تبُت كجود أكجو القصور يف معاٞتات التدريس، اليت انعكست الًتبية ا١تيدانية يف ب
علي مستوم الطبلب، حيث تبُت من خبلؿ  التجربة االستطبلعية يف هناية الفصل الثاين للعاـ الدراسي 

، اليت اعتمدت على تطبيق اختبار بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين ٔتعرفة الطبلب ا١تعلمُت ((2016/2017
من طبلب الصف السادس االبتدائي بأربعة مدارس ابتدائية حكومية  (129)ا١تشاركُت يف برامج الًتبية العملية، على عينة 

( مواقف يف مهارات التفكَت اإلبداعي 8االختبار)ٔتدينة تبوؾ، تدين مستويات الطبلب يف ىذه ا١تهارات، حيث تضمن 
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كالناقد كحل ا١تشكبلت كما كراء ا١تعرفة،  كارتبط ٤تتول االختبار بوحدة احمليط كا١تساحة كاٟتجم، كبي نت إجابات الطبلب 
 ما يلي:

 لفهم، كترٚتتها بالرغم من تضمُت احملتول العلمي ١تهارات حل ا١تشكلة، يواجو الطبلب صعوبات يف قراءة ا١تشكلة ل
من الصيغة اللفظية إذل لغة الرياضيات، مع بناء خطط حل تتضمن القوانُت ا١تستخدمة يف حل ا١تشكلة، كٖتديد 

 اسًتاتيجية كاضحة ٟتل ا١تشكلة كالتحقق منها.
 ياتية قصور مستول معظم الطبلب يف إنتاًج إفكارو متعددةو كمتنوعةو عند حل مشكلة/ مسألة رياضية تعرب عن مواقف ح

 مألوفة أك غَت مألوفة.
  قصور مستويات الطبلب يف تربير ا١تعرفة الرياضية عند اٗتاذ قرار بشأف حل مشكلة رياضية، باإلضافة إذل كجود

صعوبات يف بناء التعميمات الرياضية كالقائمة علي االستقراء الرياضي للوصل إذل قاعدة أك قانوف أك خاصية من 
 قابل فإف الطبلب ال يواجهوف ذات ا١تشكلة يف تطبيق التعميم يف حل ا١تشكلة الرياضية.حاالت أمثلة خاصة، كيف ا١ت

لذا ٖتددت مشكلة الدراسة يف القصور يف بعض مهارات القرف العشرين لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي. كحاكلت   
 الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 الرياضي يف تنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين  التواصل القائمة على ما أسس كخطوات االسًتاتيجية ا١تقًتحة
 ؟لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية

 الرياضي يف تنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين لدل  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على
 لي:؟ كيتفرع عن ىذا السؤاؿ ما يطبلب ا١ترحلة االبتدائية

مهارات التفكَت اإلبداعي)الطبلقة كا١تركنة الرياضي يف تنمية  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على .أ 
 ؟لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةكاألصالة( 

ل كاٗتاذ مهارات التفكَت الناقد)دراسة البدائالرياضي يف تنمية  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على .ب 
 ؟لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةالقرار كبناء التعميمات( 

مهارات حل ا١تشكبلت)استيعاب ا١تشكلة الرياضي يف تنمية  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على .ج 
 ؟لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةكترٚتتها، كبناء خطة اٟتل، كحل ا١تشكلة، كالتحقق من اٟتل( 

مهارات ما كراء ا١تعرفة الرياضية )تقييم مسارات  الرياضي يف تنمية التواصل فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة علىما  .د 
 ؟لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةالتفكَت، كتنظيم التفكَت الرياضي( 
 أىداؼ الدراسة، ىدفت الدراسة إلى:

  ياضي كمهاراتو يف تدريس الرياضيات با١ترحلة االبتدائية.بناء اسًتاتيجية قائمة على اسًتاتيجيات التواصل الر 
 .تنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كقياسها من خبلؿ االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي 
          تقصي فاعلية االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي يف تنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين

 لتفكَت اإلبداعي، كالتفكَت الناقد، كحل ا١تشكبلت، كما كراء ا١تعرفة الرياضية( لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية.)ا
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 أىمية الدراسة:
تنطلق األ٫تية النظرية للبحث اٟتارل من أ٫تية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بوصفها متطلبنا للحياة يف العادل        

ا١تعاصر، الذم ييطلق عليو العادل الرقمي، يعد التفكَت من بُت أكلويات الطالب للتعامل مع الكم الكبَت من ا١تعرفة، كما 
الرياضيات على طبيعتها كخصائصها، كمعاٞتتها باعتبارىا لغة تتضمن رموز كداللتها  تنطلق من ضركرة الًتكيز يف تدريس

 كمقادير لبناء ا١تعٍت الرياضي.
كما تنطلق من تطوير مناىج الرياضيات با١تملكة العربية السعودية، كتبٍت سلسلة ماكجركىل كا١تبنية على معايَت تعليم        

ليم الرياضيات)األعداد كالعمليات عليها، كا٢تندسة كالقياس، كاٞترب، كاإلحصاء الرياضيات، اليت تدمج بُت ٣تاالت تع
كاالحتماؿ(، كبُت ا١تعرفة الرياضية ) ا١تفهومية كاإلجرائية كحل ا١تشكبلت(، مع العمليات الرياضية)التواصل كالًتابط 

القرف الواحد كالعشرين، يف حُت كاالستدالؿ(، باإلضافة إذل تضمُت ٤تتول سلسة ماكجركىل على عديدو من مهارات 
 تنطلق أ٫تيتها العملية فيما يلي:

  قد تفيد معلمي الرياضيات يف ا١ترحلة االبتدائية يف استيعاب كيفية توظيف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف تدريس
ة القياس بالصف الرياضيات، كتعد االسًتاتيجية ا١تقًتحة ٪توذجنا، كتقدـ الدراسة ٣تموعة من خطط الدركس يف كحد

 السادس توضح للمعلم كيفية توظيفها.
  توجو معلمي الرياضيات كا١تشرفُت الًتبويُت ٨تو الًتكيز على تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين خبلؿ أنشطة ٗتطيط

 تدريس الرياضيات كعمليات تنفيذه.
 متخصصة يف الرياضيات لتوظيف  تفيد إدارات التدريب بتصميم كرش عمل أك جلسات مناقشة أك ْتوث إجرائية

العمليات الرياضية)التواصل كالًتابط كاالستدالؿ( يف تدريس الرياضيات يف مقابل الطرؽ التقليدية العامة، كذلك 
 با١تشاركة مع ا١تشرؼ الًتبوم.

 ضي، باإلضافة إذل تيقدٍّـ للباحثُت يف ذات اَّاؿ إطاران مفهومينا حوؿ مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، كالتواصل الريا
 إطارو عمليو حوؿ تنمية ىذه ا١تهارات كقياسها لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية.

 :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة يف اٟتدكد ا١توضوعية على ٤تور التفكَت من بُت مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كا١ترتبط بتنمية        

مهارات التفكَت اإلبداعي كالتفكَت الناقد كحل ا١تشكبلت كما كراء ا١تعرفة يف الرياضيات، كذلك ١تناسبتها لطبلب ا١ترحلة 
بيعة الرياضيات ا١تدرسية من جانبو آخر، كما اقتصرت يف اٟتدكد ا١تكانية على عينة من االبتدائية من جانب، كمناسبتها لط

طبلب الصف السادس االبتدائي ٔتدينة تبوؾ التابعة ١تنطقة تبوؾ التعليمية، كاقتصرت يف اٟتدكد الزمانية يف إجراءات الدراسة 
 (.2017/2018 )على العاـ الدراسي

 مصطلحات الدراسة:
 الحادي والعشرين: مهارات القرف

ٔتجموعة من ا١تهارات ٭تتاجها الطالب لبناء قدرتو التنافسية يف القرف  (Zuniga, 2017: 18) تيعرفها دراسة زينجا      
اٟتادم كالعشرين  ٔتا يتضمنو من خصائص)العا١تية كا١تعرفة كالرقمية كسرعة التغَت(، كذلك على مستوم اٟتياة الشخصية 
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بناء قدراتو يف ٣تاالت)طرؽ التفكَت كاالجتماعية كا١تهنية كاألكادٯتية، إف مهارات القرف اٟتادم كالعشرين تدعم الطالب يف 
Ways of thinking: كطرؽ العمل ،Ways of working كأدكات العمل ،Tools for working كمهارات ،

(، كتتضمن مهارات االبتكار كاإلبداع، كالتفكَت الناقد، كالتعاكف، Skills for living in the worldالعيش يف العادل 
 ة، كالفضوؿ كا٠تياؿ، كالقدرة على النفاذ إذل ا١تعلومات كٖتليلها.كالقدرة على التكيف كا١تركن

ٔتجموعة ا١تهارات الضركرية لبناء مهارات الطالب يف ٣تاالت  (Weber, 2015: 27-28)كتيعرٍّفها دراسة كيرب         
كأدكاتو. ىذه ا١تهارات يتم تضمينها العمل كاٟتياة كالتعلم كإنتاج ا١تعرفة، مع مراعاة خصائص العصر الرقمي الذم يعيش فيو 

 يف ا١تناىج الدراسية، كمعاٞتتها خبلؿ اسًتاتيجية تدريس غَت ٪تطية.
كتعرؼ إجرائينا يف الدراسة اٟتالية ٔتجموعة ا١تهارات ا١ترتبطة باٟتياة يف القرف اٟتادم كالعشرين، كٯتكن تضمينها     

ا من ا١تهارات أ٫تها مهارات التفكَت)اإلبداعي كالناقد كحل ا١تشكبلت كما  كمعاٞتتها يف ٤تتوم الرياضيات، كتتضمن عديدن
كراء ا١تعرفة(، كمهارات كظيفية)التعاكف كالعمل يف فريق كاالستمرار يف التعلم الذاٌب، كالتعلم الرقمي كتوظيف ا١تيديا(، 

 ى اَّاؿ األكؿ يف ا١تهارات التالية:كمهارات حياتية )التكيف كا١تركنة كالفضوؿ كالتواصل(. كاقتصرت الدراسة اٟتالية عل
 .التفكَت اإلبداعي: كتتضمن مهارات: الطبلقة، كاألصالة، كا١تركنة 
 .التفكَت الناقد: كتتضمن مهارات: دراسة البدائل، كاٗتاذ القرار، كبناء التعميمات 
 قق من اٟتل.حل ا١تشكلة: كتتضمن: استيعاب ا١تشكلة كترٚتتها، كبناء خطط اٟتل، كحل ا١تشكلة، كالتح 
 .ما كراء ا١تعرفة: كتتضمن: تقييم مسارات التفكَت، كتنظيم التفكَت الرياضي 

 االستراتيجية المقترحة:
تيعر ؼ إجرائينا يف الدراسة اٟتالية ٔتجموعة ا٠تطوات كاإلجراءات اليت يقـو ُّا كله من ا١تعلم كالطالب داخل الصف،       

اصل الرياضي ٔتا تتضمن من استماع كمناقشة كقراءة ككتابة ك٘تثيل رياضي، بغية معاٞتة تتمركز على أنشطة كاسًتاتيجيات التو 
ا٠تربات التعليمية لتنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، كٖتددت خطوات االسًتاتيجية ا١تقًتحة يف: مرحلة قراءة 

 اضية، كمرحلة الكتابة الرياضية.الرياضيات، كمرحلة ا١تناقشة الرياضية ا١توجهة، كمرحلة التمثيبلت الري
 :منهجية وإجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:
١تاكاف ا٢تدؼ من الدراسة اٟتالية تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كقياسها، تبن ت الدراسة ا١تنهج التجرييب كا١تعٍت       

بعدم(، حيث  -بالدراسة التغَتات ا١تقصودة يف الظاىرة أك عبلج ا١تشكلة، كاعتمدت الدراسة على التصميم الثنائي ) قبلي
ية، كضابطة، يتم تعرض اَّموعتُت ألدكات القياس قبلينا، ٍب تعريض اَّموعة التجريبية يعتمد علي ٣تموعتُت: ٕتريب

للمعاٞتات ا١تقًتحة، يف حُت تتعرض اَّموعة الضابطة للمعاٞتات التقليدية، يليها تطبيق أدكات القياس بعدينا، كيوضح 
 التصميم التجرييب للدراسة:(1)شكل
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 بناء االستراتيجية المقترحة:
يف تنمية بعض مهارات  كخطواهتا الرياضي التواصل اإلجابة عن السؤاؿ: ما أسس االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على      

 ؟ القرف اٟتادم كالعشرين لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية
اليت أكدت على ضركرة الربط بُت  (Lendis, 2014: iv)ًب ٖتليل عديدو من الدراسات منها دراسة لينديز         

مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كاسًتاتيجيات تنميتها، فعلي سبيل ا١تثاؿ يراعي توظيف اسًتاتيجيات حل ا١تشكبلت، 
تواصل ك٣تتمعات ا١تناقشة، مع مراعاة أف يتم ذلك من خبلؿ مواقف كالعمل يف فرؽ أك مشركعات تعليمية، كاسًتاتيجيات ال

على ضركرة توظيف اسًتاتيجيات التواصل  (Lapek, 2017: 25)تعليمية ٖتاكي العادل الواقعي، كما أكدت دراسة 
كدراسة كلو من  كاسًتاتيجيات حل ا١تشكلة، حيث تعزز تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي كالناقد كحل ا١تشكبلت،

(Yasin, Amin,& Kok, 2018: 27)  اليت أكدت على ضركرة دمج مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف احملتوم
 العلمي، تزامننا مع تطوير أنشطة كاسًتاتيجيات تنميتها لدل الطبلب.

اصل الرياضيات منها دراسة باإلضافة إذل ما سبق، تنوعت الدراسات الىت أكدت علي أ٫تية توظيف اسًتاتيجيات التو       
، ودراسة كاليت أكدت أف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي توضح كتربر أ٪تاط التفكَت الرياضي (Sfard, 2001: 13)سفارد 

(Cooke,& Buchholz, 2005: 365) ، اليت أكدت ضركرة دمج اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف أنشطة التدريس
على أف اسًتاتيجيات التواصل  (Wood, 2012: 109-110)ياضية، كدراسة ككد لتحفيز الطبلب عن أفكارىم الر 

الرياضيات ترتقي بالرياضيات من خربات ٣تردة إذل لغةو ٘تثل أداةن للتفكَت، ٖتفز الطالب لبناء مهارات عديدة حياتية 
 كاجتماعية كمهنية.

 
 التجريبي للدراسةالتصميم   (1)شكل 
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كالعشرين، باإلضافة إذل طبيعة ا١ترحلة االبتدائية، كانطبلقنا ٦تا سبق حوؿ متطلبات تنمية مهارات القرف اٟتادم       
 كخصائص عمليات التواصل الرياضي كأ٪تاطها كاسًتاتيجياهتا، ًب بناء االسًتاتيجية ا١تقًتحة كفق اإلجراءات التالية:

 :أسس االستراتيجية المقترحة 
انطلقت االسًتاتيجية اٟتالية من عمليات التواصل الرياضي كمهاراتو  ا١ترتبطة بقراءة الرياضيات، كا١تناقشات الرياضية      

الشفهية، كالتمثيبلت للمفاىيم كا١تهارات الرياضية، مع الكتابة الرياضية كأ٫تيتها للتعبَت عن األفكار كأ٪تاط التفكَت الرياضي 
ن طبيعة مهارات القرف اٟتادم كالعشرين كا١ترتبطة بالًتكيز على مهارات التفكَت كفق مسارات ناقدة للطالب، كما انطلقت م

كإبداعية، كتوظيفها يف حل ا١تشكبلت الرياضية، مع إعادة تقييم كيفية التفكَت، كفق خطوات ما كارء ا١تعرفة الرياضية، بغية 
١تشكلة الرياضية، ٔتا يعمل على ٖتسُت عمليات التفكَت الناقد تعزيز الطالب يف تطوير تفكَته يف أثناء عمليات حل ا

كالتفكَت اإلبداعي كمهاراتو، باإلضافة إذل مراعاة خصائص طبلب ا١ترحلة االبتدائية، حيث يعتمدكف على التمثيبلت اٟتسية 
 كاليدكية يف بناء ا١تعرفة الرياضية، كٓتاصةو يف ا١تفاىيم الرياضية.

 مقترحة:خطوات االستراتيجية ال 
( خطوات 1ارتكزت خطوات االسًتاتيجية ا١تقًتحة على اسًتاتيجيات التواصل الرياضي كمهاراتو، كيوضح جدكؿ)        

 االسًتاتيجية مع كصف أنشطة كل من ا١تعلم كالطالب كما يلي:
 (: كصف خطوات االسًتاتيجية ا١تقًتحة1جدكؿ)

 خطوات كأنشطة ا١تعلم كالطبلب الصفية ا١تراحل

 مرحلة قراءة الرياضيات
 

 عرض مشكلة أك مسألة أك نشاط رياضي يرتبط با١تفهـو الرئيسي للدرس اٟتارل. -
 توجيو الطبلب لقراءة ا١توقف بطريقة سرية. -
 توجيو  بعض الطبلب لقراءة ا١توقف بصوت مسموع -

مرحلة ا١تناقشة الرياضية  
 ا١توجهة

 التعميمات الرياضية ا١تتضمنة.يوجو ا١تعلم الطبلب لتحديد ا١تفاىيم كا١تهارات ك  -
 ٖتديد ا١تفردات الرياضية ا١تتضمنة يف ا١توقف أك ا١تسالة الرياضية. -
 التفكَت بصوتو مسموعو حوؿ كيفية حل ا١تسألة الرياضية -

مرحلة التمثيبلت 
 الرياضية

 يوجو ا١تعلم الطبلب الستخداـ التمثيبلت الرياضية يف التعبَت عن ا١توقف. -
 التمثيبلت الرياضية اليت قدمها الطبلب.يناقش ا١تعلم  -
 يوجو الطبلب لتفسَت التمثيبلت الرياضية ا١تقدمة كتربيرىا. -

 مرحلة الكتابة الرياضية

 توجيو الطبلب لكتابة خطة تنفيذ النشاط أك حل ا١توقف. -
كتابة اٟتلوؿ الرياضية، كإعادة توجيو الطبلب إلعادة التفكَت يف حلوؿ بطرائق متباينة،  -

 ة.كفريد
 توجيو الطبلب لتقييم خطة اٟتل، كتقييم اٟتلوؿ، كتقدير منطقتيها. -
يف حالة عدـ قدرة الطالب على ا١تشاركة الفاعلة، يتم توجيو الطالب أك الطبلب للعمل  -

 با٠تطوات ذاهتا يف مسألة بسيطة.
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كًب إعداد دليل التدريس كفق االسًتاتيجية ا١تقًتحة يف دركس الفصل العاشر )القياس: احمليط كا١تساحة كاٟتجم(،           
( كا١تقرر بكتاب الرياضيات بالفصل الدراسي الثاين بالصف السادس االبتدائي)كزارة 161 -130صفحات)

ا٢تدؼ كاحملتول، كخطوات االسًتاتيجية، مع دركس الوحدة كفق أ(، حيث تضم ن الدليلي مقدمةن توضح 2013التعليم،
 ا٠تطوات السابق اإلشارة إليها.

كاستكماالن لئلجابة عن أسئلة الدراسة، ًب بناء اختبار مهارات القرف  بناء اختبار بعض مهارات القرف الحادي والعشرين 
 اٟتادم كالعشرين كفق ا٠تطوات كاإلجراءات التالية:

 ختبار:الهدؼ من اال 
ارتبط االختبار بقياس بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين )التفكَت اإلبداعي، كالتفكَت الناقد، كحل ا١تشكبلت، كما      

كراء ا١تعرفة الرياضية(، يف مقرر فصل القياس بالصف السادس االبتدائي، بغية تقصي فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة 
  تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين احملددة.على التواصل الرياضي يف

 :محتوي االختبار 
ارتبط ٤تتوم االختبار ببعدين: األكؿ بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين )التفكَت اإلبداعي، كالتفكَت الناقد، كحل       

ٖتديد الوزف النسيب لكل درسو من ا١تشكبلت، كما كراء ا١تعرفة الرياضية(، كاألخر احملتوم العلمي لفصل القياس، حيث ًب 
 ( مواصفات االختبار كما يلي:2دركس الفصل كفق عدد الصفحات كاألىداؼ، كيوضح جدكؿ )

 ( مواصفات محتوي اختبار مهارات القرف الحادي والعشرين2جدوؿ)

 الوزف النسيب الدركس
% 

 بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين
 إٚتارل

 ما كراء ا١تعرفة الرياضية حل ا١تشكبلت الناقد التفكَت التفكَت اإلبداعي
 4 1 1 1 1 18.9 ٤تيط الدائرة

 4 1 1 1 1 16.9 مساحة متوازم األضبلع

 4 1 1 1 1 20.9 مساحة ا١تثلث

 4 1 1 1 1 20.9 حجم ا١تنشور الرباعي

 4 1 1 1 1 22.4 مساحة سطح ا١تنشور الرباعي

 20 5 5 5 5 %100 إٚتارل االختبار
كًب كتابة مفردات االختبار يف صيغة مواقف حياتية، كاعتمدت مفردات قياس مهارات التفكَت اإلبداعي على تقدًن       

حلوؿ متباينة كفريدة للموقف لقياس مكونات الطبلقة كا١تركنة كاألصالة، يف حُت ركزت مفردات قياس مهارات التفكَت 
اذ القرار، كبناء التعميمات/ االستنتاجات، كما ركزت مفردات حل ا١تشكلة الناقد على دراسة البدائل/ االختيارات، كاٗت

على ) استيعاب ا١تشكلة كترٚتتها، كبناء خطة اٟتل، كحل ا١تشكلة، كالتحقق من اٟتل، يف حُت ركزت مفردات قياس ما 
درجات مفردات االختبار كفق ا١تعايَت كراء ا١تعرفة الرياضية على: تقييم مسارات التفكَت، كتنظيم التفكَت الرياضي. كًب تقدير 

 التالية:
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تقدير درجات مهارات التفكَت اإلبداعي: ًب ٖتديد درجة لكل فكرة حل أك اسًتاتيجية لقياس الطبلقة، كدرجة لكل  .أ 
فكرة لقياس ا١تركنة مع مراعاة عدـ التكرار كالتباين يف مسارات التفكَت، مع كضع درجة لكل فكرة فريدة دل تتكرر أكثر 

 %( بُت الطبلب لقياس األصالة.5من )
لقياس مهارات التفكَت الناقد، ركعي يف صياغة ا١توقف تضمُت قياس مهارات)دراسة االختيارات، كاٗتاذ قرار، مع بناء  .ب 

 التعميمات، حيث تضمن ا١توقف ثبلثة أسئلة فرعية، لكلو منها درجة أك صفر.
يتضمن أربعة أسئلة فرعية، كل سؤاؿ يقيس مهارة، بواقع  لقياس مهارات حل ا١تشكبلت، ًب صياغة ا١توقف ْتيث .ج 

 درجة لكل مهارة يف حالة اإلجابة الصحيحة، أك صفر يف حالة عدـ اإلجابة أك كجود إجابة خطأ.
لقياس مهارٌب ما كراء ا١تعرفة الرياضية، ركعي تضمُت كل موقف سؤالُت، بواقع درجة لكل سؤاؿ، يف حالة اإلجابة  .د 

 يف حالة عدـ اإلجابة أك كجود إجابة خطأ. الصحيحة، أك صفر
 :قياس الصدؽ والثبات ومعامالت الصعوبة والتمييز 

( من احملكمُت ٗتصص مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات، لقياس صدؽ ا١تفردات، 10ًب عرض االختبار على عدد )       
ا١تفردات كا١تهارات الرئيسة، كأتت من حيث: مدل قياس ا١تفردة للهدؼ اليت كضعت لقياسو، كمدل الًتابط بُت 

ا١تبلحظات لتعديل صياغة بعض ا١تفردات، كتصحيح بعض القيم، كاإلشارة إذل تصميم بعض الصور ا١تعربة يف ا١تواقف، 
كيرجع ذلك ١تناسبتو لطبلب ا١ترحلة االبتدائية، كًب كتابة االختبار يف صورة قابلة للتجربة االستطبلعية لقياس ثبات االختبار، 
حيث ًب استخداـ معامل ألفا كركنباخ ١تناسبتو للتطبيق مرة كاحدة، حيث ٘تثل عملية تقدير درجات االختبار كتصحيحو 

( قيم ثبات مفردات االختبار كفق 3غاية يف الصعوبة كٓتاصةو يف مفردات قياس مهارات التفكَت اإلبداعي، كيوضح جدكؿ )
 ا١تهارات كما يلي:

 ر مهارات القرف الحادي والعشرين( معامل ثبات اختبا3جدوؿ)
 معامل ألفا كركنباخ عدد األسئلة الفرعية عدد ا١تواقف ا١تهارات

 0.634 5 5 التفكَت اإلبداعي
 0.781 15  3 ×5 5 التفكَت الناقد

 0.819 20  4 ×5 5 حل ا١تشكبلت
 0.743 10  2×5 5 ما كراء ا١تعرفة

 0.858 50 20 إٚتارل االختبار
( أف معامبلت ثبات االختبار أتت بدرجة مقبوؿ على مستول االختبار ككل، ككل مهارة على 3يتضح من جدكؿ)        

%( 27%، كالدنيا 44%، كا١تتوسطة 27حدة، كما ًب قياس معامبلت الصعوبة، بتقسيم الطبلب إذل فئات ثبلثة)العليا 
مل الصعوبة ٔتجموع الطبلب الذين أجابوا إجابة خطأيف اَّموعتُت كفقنا لًتتيب الدرجات الكلية يف االختبار، كحساب معا

، كتعد  (0.74-0.33)العليا كالدنيا مقسومنا على ٣تموع عدد الطبلب يف الفئتُت، كا٨تصرت قيم معامبلت الصعوبة بُت 
ت االختبار ، كتعد مقبولة، كبذلك با(0.66-0.44)مقبولة، كما ًب حساب معامبلت التمييز، كا٨تصرت بُت قيميت

 صاٟتنا للتطبيق ا١تيداين.
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 المجتمع األصلي وعينة الدراسة:
٘تثل اَّتمع األصلي يف طبلب الصف السادس االبتدائي با١تدارس االبتدائية ٔتدينة تبوؾ اليت تضم ما يقرب من       

مدينة تبوؾ، كتكونت عينة الدراسة من ( مدرسة ابتدائية حكومية للبنُت، دكف ا١تدارس األىلية للبنُت موزعة على أحياء 61)
( با١تدرسة ذاهتا، حيث ًب اختيارىا بصورة 31( ٔتدرسة أبو بكر الرازم ْتي الوركد، كضابطة )٣34تموعتُت ٕتريبية )

عشوائية من بُت ا١تدارس على مستوم أحياء مدينة تبوؾ، كركعي التأكد من ضبط ا١تتغَتات الوسيطة بدرجة مقبولة من 
 الرياضيات يف ا١تؤىل كعدد سنوات ا٠تربة، كتشابو البيئة ا١تدرسية، حيث إف  اَّموعتُت يف ا١تدرسة ذاهتا. ناحية معلم

 إجراءات التطبيق الميداني:
من األسبوع  العاشر  (، بدايةن 2017/2018٘ت ت إجراءات التطبيق ا١تيداين بالفصل الدراسي الثاين بالعاـ الدراسي)     
ػ(، حيث بدأت التجربة بتقدًن ا٢تدؼ العاـ من  1439/ 24/8-20حىت األسبوع الرابع عشر )ػ( 22-26/7/1439)

( جلسات مع معلم اَّموعة التجريبية لتوضيح 4الدراسة ١تعلم اَّموعة التجريبية، كمعلم اَّموعة الضابطة، مع عمل )
ىٍت حوؿ خطوات عرض الدرس، كتوقع استفسارات خطوات االسًتاتيجية، كا١تمارسات التدريسية ا١تطلوبة، كبناء سيناريو ذ

الطبلب داخل اٟتصة، كالتحديات اليت ٯتكن مواجهتها، كآليات التعامل معها، كما ًب عمل جلسة مناقشة مع معلم 
ب(،  2013اَّموعة الضابطة لوصف كيفية عرض الدرس، حيث ًب االلتزاـ باسًتاتيجيات دليل ا١تعلم )كزارة التعليم، 

 ليات ا١تتضمنة يف كتاب الطالب.ككفق العم
كما ًب توضيح خطوات التجربة ا١تتمثٍّلة يف تطبيق األداة قبلينا، يليها تعريض ٣تموعيت الدراسة للمعاٞتات كاسًتاتيجيات      

بيق التدريس، يليها التطبيق البعدم، ككانت ا٠تطوة الثانية ا١ترتبطة بالتحقق من تكافؤ ٣تموعيت البحث قبلينا، حيث ًب تط
( نتائج 4، كيوضح جدكؿ )SPSSاختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف بداية التجربة، كمعاٞتة البيانات باستخداـ 

 التطبيق القبلي كما يلي:
( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق 4جدكؿ)

 (63ات القرف اٟتادم كالعشرين بصفةو عامة كمهاراهتا كلو على حدة عند درجات حرية )القبلي الختبار مهار 
ا١تهارات 

ا١تتوسط  العينة اَّموعة ا١تهارات الفرعية الرئيسة
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 الداللة قيمة) ت( ا١تعيارم

التفكَت 
 اإلبداعي

 0.96 5.00 31 ضابطة غَت دالة 0.252 0.92 4.94 34 ٕتريبية الطبلقة

 0.74 1.81 31 ضابطة غَت دالة 0.581 0.71 1.91 34 ٕتريبية ا١تركنة

 0.62 0.52 31 ضابطة غَت دالة 0.452 0.65 0.59 34 ٕتريبية األصالة

 1.97 7.32 31 ضابطة غَت دالة 0.246 1.90 7.44 34 ٕتريبية اإلٚتارل

 غَت دالة 1.093 0.62 2.09 34 ٕتريبية دراسة البدائل التفكَت الناقد
 0.63 2.26 31 ضابطة

 غَت دالة 0.409 0.62 1.71 34 ٕتريبية اٗتاذ القرار
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 0.71 1.77 31 ضابطة

 0.57 2.26 31 ضابطة غَت دالة 0.264 0.52 2.29 34 ٕتريبية بناء التعميمات

 1.17 6.23 31 ضابطة دالةغَت  0.525 0.93 6.09 34 ٕتريبية اٞتمارل

 حل ا١تشكلة

استيعاب كترٚتة 
 ا١تشكلة

 0.85 2.06 31 ضابطة غَت دالة 1.230 0.84 2.32 34 ٕتريبية

 1.09 2.52 31 ضابطة غَت دالة 0.286 1.02 2.44 34 ٕتريبية بناء خطة اٟتل

 1.09 2.55 31 ضابطة غَت دالة 0.582 1.08 2.71 34 ٕتريبية حل ا١تشكلة

 التحقق من اٟتل
 0.73 1.88 34 ٕتريبية

 0.68 1.94 31 ضابطة غَت دالة 0.303

 1.99 9.07 31 ضابطة غَت دالة 0.606 1.84 9.35 34 ٕتريبية اإلٚتارل

 ما كراء ا١تعرفة

تقييم مسارات 
 التفكَت

 0.58 1.74 31 ضابطة غَت دالة 1.512 0.90 2.03 34 ٕتريبية
تنظيم التفكَت 

 الرياضي
 1.09 2.45 31 ضابطة غَت دالة 1.283 1.01 2.11 34 ٕتريبية

 1.30 4.19 31 ضابطة غَت دالة 0.134 1.47 4.14 34 ٕتريبية إٚتارل

 4.06 26.81 31 ضابطة غَت دالة 0.252 3.01 27.03 34 ٕتريبية إٚتارل االختبار
( تقارب ا١تتوسطات اٟتسابية، كما يتضح من قيم )ت( عدـ داللة الفركؽ بُت 4يتضح من استقراء جدكؿ)         

( بُت متوسطات درجات α≤ 0.01ا١تتوسطات اٟتسابية؛ ٦تا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )
الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بصفةو عامة، كمهاراتو طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق القبلي 

 الرئيسة كالفرية كلو على حدة، ٦تا يشَت إذل تكافؤ ٣تموعيت الدراسة قبل تطبيق التجربة.
 ك٘تثلت ا٠تطوة التالية يف تطبيق التجربة األساسية، اليت استمرت أربعة أسابيع كفق اٞتدكؿ الزمٍت ا١تقرر، كلوحظ يف        

أثناء التطبيق كجود بعض الصعوبات ا١ترتبطة باستخداـ لغة الرياضيات، كٓتاصةو يف القراءة الرياضية، كا١تتضمنة يف ا١ترحلة 
األكذل من مراحل االسًتاتيجية، كًب مواجهتها من خبلؿ تقسيم الطبلب إذل ٣تموعات غَت متجانسة، تضم طبلب 

صوتو مسموع داخل اَّموعة كتعزيز باقي طبلب اَّموعة يف قراءة كفهم ا١تسألة يستطيعوف القراءة الرياضية، كذلك للقراءة ب
الرياضية، كمع ا١تناقشة داخل اَّموعة للمفردات الرياضية، كما ًب توجيو الطبلب إذل ٣تموعة من اآلليات يف قراءة ا١تسألة 

لبحث يف النص عن ا١تفردات الرياضية الرياضية تتضمن: الربط بُت الصورة ا١توضحة يف ا١توقف كالنص الرياضي، كا
كمناقشتها، كالبحث عن األعداد، كتوضيح داللتها من خبلؿ كحدات القياس ا١تتضمنة، كالربط بُت الشكل أك اَّسم 

 كا١تصطلحات الرياضية مثل احمليط كا١تساحة كاٟتجم.
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كقد لوحظ يف أثناء التجربة درجة من اٟتماسة كالدافعية للطبلب يف مرحلة قراءة ا١تسألة/ ا١تشكلة الرياضية، كدرجة       
عالية من الدافعية يف التعلم يف مرحلة التمثيبلت الرياضية احملسوسة أك باستخداـ اليدكيات لتكوين األشكاؿ ثنائية البعد 

 اية التجربة ًب تطبيق االختبار بعدينا، كمعاٞتة البيانات كذلك باستخداـ األساليب التالية:كاألشكاؿ ثبلثية البعد،  كيف هن
 .حساب ا١تتوسطات اٟتسابية لوصف البيانات، كا١تقارنة متوسطات اَّموعتُت التجريبية، كالضابطة 
 .حساب قيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطُت لقياس داللة الفركؽ اإلحصائية 
 إيتا لقياس الفاعلية. حساب مربع 

 :عرض نتائج البحث وتفسيرىا
 :اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس  

الرياضي يف تنمية بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين لدل  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على       
 يليها إٚتاؿ النتيجة يف السؤاؿ الرئيس كفق  ما يلي:؟  ٘تت اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية طبلب ا١ترحلة االبتدائية

الرياضي  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على اإلجابة عن السؤاؿ الفرعي)مهارات التفكير اإلبداعي(:   
 صياغة الفرض التارل: ؟ ًبلدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةمهارات التفكَت اإلبداعي)الطبلقة، كا١تركنة، كاألصالة( يف تنمية 

( بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة α≤0.01توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )
يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف)مهارات التفكَت اإلبداعي( بصفةو عامة ككل مهارةو على حدة 

وعة التجريبية.  كالختبار صحة الفرض اٟتارل، ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات كذلك لصاحل طبلب اَّم
 ( التارل:5ا١تعيارية، كقيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطتُت، ككانت النتائج كما يف جدكؿ)

كالضابطة يف التطبيق  ( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية5جدكؿ)       
 البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف مهارات التفكَت اإلبداعي بصفةو عامة كمهاراتو الفرعية كل على حدة 

ا١تتوسط  العينة اَّموعة ا١تهارات الفرعية
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
درجات  قيمة) ت( ا١تعيارم

 مربع إيتا الداللة اٟترية

 1.59 6.32 31 ضابطة 0.866 دالة 63 20.183 1.32 13.65 34 ٕتريبية الطبلقة

 1.06 5.74 31 ضابطة 0.837 دالة 63 18.018 1.21 10.85 34 ٕتريبية ا١تركنة

 0.92 4.48 31 ضابطة 0.871 دالة 63 9.162 0.68 6.32 34 ٕتريبية األصالة

 2.41 16.54 31 ضابطة 0.879 دالة 63 21.446 2.89 30.82 34 ٕتريبية اإلٚتارل
( كرب ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات طبلب اَّموعة التجريبية عن درجات طبلب اَّموعة 5يتضح من جدكؿ )     

(، يتضح داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات 63( بدرجات حرية )0.01الضابطة. كباستقراء قيم )ت( احملسوبة عند مستوم )
( بُت متوسطات α≤0.01يشَت إذل قبوؿ الفرض ا١توج و )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )اٟتسابية؛ ٦تا 

درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف)مهارات 
 طبلب اَّموعة التجريبية.التفكَت اإلبداعي( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل 
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(؛ ٦تا يشَت إذل الفاعلية ا١ترتفعة للمتغَت 0.2كلقياس الفاعلية، ًب حساب مربع إيتا، حيث أتت ٚتيع القيم أكرب من )    
 ا١تستقل) االسًتاتيجية ا١تقًتحة( على ا١تتغَت التابع ) تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي بصفةو عامة كمهاراتو الفرعية كلو على

(، كتعٍت أف نسبة 0.879حدة(، فعلى سبيل ا١تثاؿ أتت قيمة مربع إيتا يف الدرجة اإلٚتالية للتفكَت اإلبداعي تساكم ) 
%( من تباين ا١تتغَت التابع ) مهارات التفكَت اإلبداعي( ٯتكن تفسَتىا ٔتعرفة ا١تتغَت ا١تستقل ) االسًتاتيجية القائمة 87.9)

 (.248-247: 2010 على التواصل الرياضي( ) مراد،
 التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على اإلجابة عن السؤاؿ الفرعي ) مهارات التفكير  الناقد(:      

؟ ًب  لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائيةمهارات التفكَت الناقد ) دراسة البدائل كاٗتاذ القرار كبناء التعميمات( الرياضي يف تنمية 
( بُت متوسطات درجات طبلب α≤0.01ض التارل: توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )صياغة الفر 

اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف)مهارات التفكَت الناقد( بصفةو 
كالختبار صحة الفرض اٟتارل، ًب حساب ا١تتوسطات عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية. 

 ( التارل:6اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية، كقيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطُت، ككانت النتائج كما يف جدكؿ)
( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق 6جدكؿ)

 عدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين  يف مهارات التفكَت الناقد بصفةو عامة كمهاراتو الفرعية كلو على حدة الب
ا١تهارات 

ا١تتوسط  العينة اَّموعة الفرعية
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 قيمة
 ) ت(

درجات 
 مربع إيتا الداللة اٟترية

 0.481 دالة 63 7.651 0.61 4.53 34 ٕتريبية دراسة البدائل
 0.82 3.16 31 ضابطة

 1.00 2.84 31 ضابطة 0.386 دالة 63 6.293 0.78 4.23 34 ٕتريبية اٗتاذ القرار
بناء 

 التعميمات
 1.11 3.35 31 ضابطة 0.381 دالة 63 6.223 0.58 4.71 34 ٕتريبية

 1.74 9.35 31 ضابطة 0.673 دالة 63 11.382 1.13 13.47 34 ٕتريبية اإلٚتارل
( كرب ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات طبلب اَّموعة التجريبية عن درجات طبلب اَّموعة 6يتضح من جدكؿ )      

(، يتضح داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات 63( بدرجات حرية)0.01الضابطة. كباستقراء قيم )ت( احملسوبة عند مستوم )
( بُت متوسطات α≤ 0.01قبوؿ الفرض ا١توجو )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم ) اٟتسابية؛ ٦تا يشَت إذل

درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف)مهارات 
 التجريبية.التفكَت الناقد( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب اَّموعة 

(، ٦تا يشَت إذل الفاعلية ا١ترتفعة ١تتغَت االسًتاتيجية 0.2كما ًب حساب مربع إيتا، حيث أتت ٚتيع القيم أكرب من )         
ا١تقًتحة يف تنمية مهارات التفكَت الناقد بصفة عامة كمهاراتو الفرعية كل على حدة، فعلى سبيل ا١تثاؿ أتت قيمة مربع إيتا 

%( من تباين ا١تتغَت التابع ) مهارات 67.3(، كتعٍت أف نسبة )0.673الية للتفكَت الناقد تساكم ) يف الدرجة اإلٚت
 التفكَت الناقد( ٯتكن تفسَتىا ٔتعرفة ا١تتغَت ا١تستقل) االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي(.

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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الرياضي  التواصل تيجية ا١تقًتحة القائمة علىما فاعلية االسًتا اإلجابة عن السؤاؿ الفرعي)مهارات حل المشكلة(:      
لدل مهارات حل ا١تشكبلت)استيعاب ا١تشكلة كترٚتتها، كبناء خطة اٟتل، كحل ا١تشكلة، كالتحقق من اٟتل( يف تنمية 

( بُت α≤ 0.01؟ ًب  صياغة الفرض التارل: توجد فركؽ ذات داللةو إحصائية عند مستوم )طبلب ا١ترحلة االبتدائية
درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين  متوسطات

يف)مهارات حل ا١تشكلة( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية.  كالختبار صحة 
ارية، كقيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطُت، ككانت النتائج  الفرض اٟتارل، ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعي

 ( التارل:7كما يف جدكؿ)
( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق 7جدكؿ)

 مة كمهاراتو الفرعية كل على حدة البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين  يف مهارات حل ا١تشكلة بصفةو عا

ا١تتوسط  العينة اَّموعة ا١تهارات الفرعية
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
درجات  قيمة   )ت( ا١تعيارم

 مربع إيتا الداللة اٟترية

استيعاب كترٚتة 
 ا١تشكلة

 1.12 3.23 31 ضابطة 0.468 دالة 63 7.454 0.43 4.76 34 ٕتريبية

 0.60 3.03 31 ضابطة 0.498 دالة 63 7.906 0.67 4.29 34 ٕتريبية بناء خطة اٟتل

 0.80 3.58 31 ضابطة 0.451 دالة 63 7.189 0.54 4.79 34 ٕتريبية حل ا١تشكلة

 التحقق من اٟتل
 0.56 4.59 34 ٕتريبية

 0.84 3.22 31 ضابطة 0.487 دالة 63 7.740

 1.86 13.06 31 ضابطة 0.741 دالة 63 13.409 1.35 18.45 34 ٕتريبية اإلٚتارل
( كرب ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات طبلب اَّموعة التجريبية عن درجات طبلب اَّموعة 7يتضح من جدكؿ )        

(، يتضح داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات 63( بدرجات حرية)0.01الضابطة. كباستقراء قيم )ت( احملسوبة عند مستوم )
( بُت متوسطات ٦α≤0.01تا يشَت إذل قبوؿ الفرض ا١توج و )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )اٟتسابية؛ 

درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف) مهارات حل 
 اَّموعة التجريبية. ا١تشكلة( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب

(؛ ٦تا يشَت إذل الفاعلية ا١ترتفعة ١تتغَت االسًتاتيجية 0.2كما ًب حساب مربع إيتا، حيث أتت ٚتيع القيم أكرب من )        
ا١تقًتحة يف تنمية مهارات حل ا١تشكلة بصفة عامة كمهاراتو الفرعية كلو على حدة، فعلى سبيل ا١تثاؿ أتت قيمة مربع إيتا يف 

%( من تباين ا١تتغَت التابع)مهارات التفكَت 74.1(، كتعٍت أف نسبة )0.741ة اإلٚتالية ٟتل ا١تشكلة تساكم)الدرج
 اإلبداعي( ٯتكن تفسَتىا ٔتعرفة ا١تتغَت ا١تستقل) االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي(.

 التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على اإلجابة عن السؤاؿ الفرعي)مهارات ما وراء المعرفة الرياضية(:     
لدل طبلب ا١ترحلة مهارات ما كراء ا١تعرفة الرياضية)تقييم مسارات التفكَت، كتنظيم التفكَت الرياضي(  الرياضي يف تنمية 

سطات درجات ( بُت متو α≤ 0,01؟ ًب صياغة الفرض التارل: توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )االبتدائية

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف) مهارات ما كراء ا١تعرفة 
الرياضية( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية. كالختبار صحة الفرض اٟتارل، ًب 

كاال٨ترافات ا١تعيارية، كقيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطُت، ككانت النتائج كما يف  حساب ا١تتوسطات اٟتسابية
 ( التارل:8جدكؿ)

( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق 8جدكؿ)
ا كراء ا١تعرفة الرياضية بصفةو عامة كمهاراتو الفرعية كلو على البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين  يف مهارات م

 (63حدة عند درجات حرية )

ا١تتوسط  العينة اَّموعة ا١تهارات الفرعية
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 قيمة
 ) ت(

درجات 
 مربع إيتا الداللة اٟترية

تقييم مسارات 
 التفكَت

 0.85 3.48 31 ضابطة 0.368 دالة 63 6.062 0.56 4.56 34 ٕتريبية
تنظيم التفكَت 

 الرياضي
 0.96 3.45 31 ضابطة 0.250 دالة 63 4.587 0.60 4.35 34 ٕتريبية

 1.52 6.93 31 ضابطة 0.411 دالة 63 6.636 0.79 8.91 34 ٕتريبية إٚتارل
التجريبية عن درجات طبلب اَّموعة  ( كرب ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات طبلب اَّموعة8يتضح من جدكؿ )        

(، يتضح داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات 63( بدرجات حرية)0.01الضابطة. كباستقراء قيم )ت( احملسوبة عند مستوم )
( بُت متوسطات α≤ 0.01اٟتسابية؛ ٦تا يشَت إذل قبوؿ الفرض ا١توجو )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )

تُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف) مهارات ما درجات طبلب اَّموع
 كراء ا١تعرفة الرياضية( بصفةو عامة ككل مهارة على حدة كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية.

الفاعلية ا١ترتفعة ١تتغَت االسًتاتيجية  (؛ ٦تا يشَت إذل0.2كما ًب حساب مربع إيتا، حيث أتت ٚتيع القيم أكرب من )        
ا١تقًتحة يف تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي بصفةو عامة كمهاراتو الفرعية كلو على حدة(، فعلي سبيل ا١تثاؿ أتت قيمة مربع 

 التابع        %( من تباين ا١تتغَت41.1(، كتعٍت أف نسبة )0.411إيتا يف الدرجة اإلٚتالية ١تهارات ما كراء ا١تعرفة تساكم ) 
 )مهارات ما كراء ا١تعرفة( ٯتكن تفسَتىا ٔتعرفة ا١تتغَت ا١تستقل)االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي(.

الرياضي يف تنمية بعض مهارات  التواصل ما فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة القائمة على لإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي   
؟ ًب صياغة الفرض التارل: توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند القرف اٟتادم كالعشرين لدل طبلب ا١ترحلة االبتدائية

( بُت متوسطات درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات α≤ 0,01مستوم )
ين بصفةو عامة، كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية. كالختبار صحة الفرض اٟتارل، ًب حساب القرف اٟتادم كالعشر 

( 9ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية، كقيمة )ت( للمجموعتُت غَت ا١تًتابطتُت، ككانت النتائج كما يف جدكؿ)
 التارل:

ات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق ( نتائج اختبار)ت( لدراسة الفركؽ بُت متوسطات درج9جدكؿ)
 البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بصفة عامة
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ا١تتوسط  العينة اَّموعة األبعاد
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 قيمة
 ) ت(

درجات 
 مربع إيتا الداللة اٟترية

 4.03 45.90 31 ضابطة 0.918 دالة 63 26.605 3.76 71.65 34 ٕتريبية إٚتارل االختبار
( كرب ا١تتوسطات اٟتسابية لدرجات طبلب اَّموعة التجريبية عن درجات طبلب اَّموعة 9يتضح من جدكؿ )       

(، يتضح داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات 63( بدرجات حرية)0.01الضابطة. كباستقراء قيم )ت( احملسوبة عند مستوم )
( بُت متوسطات α≤ 0.01إذل قبوؿ الفرض ا١توجو )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )اٟتسابية؛ ٦تا يشَت 

درجات طبلب اَّموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم الختبار مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بصفةو عامة 
(؛ ٦تا يشَت إذل 0,2القيمة أكرب من ) كذلك لصاحل طبلب اَّموعة التجريبية. كما ًب حساب مربع إيتا، حيث أتت

الفاعلية ا١ترتفعة ١تتغَت االسًتاتيجية ا١تقًتحة يف تنمية مهارات القرف اٟتادم كالعشرين، حيث أتت قيمة مربع إيتا تساكم    ) 
عرفة %( من تباين ا١تتغَت التابع ) مهارات القرف اٟتادم كالعشرين( ٯتكن تفسَتىا ٔت91.8(، كتعٍت أف نسبة )0.918

 ا١تتغَت ا١تستقل) االسًتاتيجية القائمة على التواصل الرياضي(.
كتعزم النتيجة اٟتالية إذل االسًتاتيجية ا١تقًتحة، اليت تكاملت فيها عديده من اسًتاتيجيات التواصل الرياضي منها:         

١تناقشات الرياضية الشفهية الستيضاح ا٠تربات القراءة الرياضية ُّدؼ الفهم العميق لعناصر ا٠تربة الرياضية، باإلضافة إذل ا
السابقة، كالتصورات الذىنية من خبلؿ قراءة مسارات التفكَت، كدعم الطبلب بفرصة حقيقية لتنظيمها كتقييما، مع بناء 

االسًتاتيجيات  التمثيبلت الرياضية لتوكيد ا١تعرفة الرياضية، باإلضافة إذل استخداـ اسًتاتيجيات الكتابة الرياضية اليت تعد من
 ا١تتقدمة يف تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي كالناقد كحل ا١تشكلة الرياضية، مع بناء مهارات ما كراء ا١تعرفة الرياضية.

اليت أكدت أف تنمية مهارات القرف اٟتادم  (Hawkins, 2017: 10) ىوكينز كتتفق نتائج الدراسة اٟتالية مع دراسة     
اسًتاتيجيات تدريس تتيح ا١تناقشات بُت الطبلب، للتعبَت عن األفكار، كقراءة كيفية التفكَت، ىذه كالعشرين ينطلق من 

األنشطة اليت تعمل على قراءة البناء الذىٍت للطالب تضمن تنمية أ٪تاط كمهارات متنوعة من التفكَت، ٔتا يليب تنمية مهارات 
 تفكَت يعزز تنمية باقي ا١تهارات لدل الطبلب.القرف اٟتادم كالعشرين، حيث إف تنمية ٣تاؿ مهارات ال

اليت أكدت أف اسًتاتيجيات التواصل بلغة  ( Yang, et.al, 2016:157) يانج كآخركف كتتفق مع نتائج دراسة      
الرياضيات تعزز تنمية مهارات الطبلب يف التفكَت اإلبداعي، كٓتاصةو يف حل ا١تشكبلت الرياضية، حيث إف التواصل 

يتيح للطبلب بكتابة التربيرات كالتفسَتات الرياضية لؤلفكار كا٠تطوات، كما يوضح للطبلب كيفية التفكَت  الرياضي
الرياضي؛ ٦تا يشَت إذل تقييم العمليات الذىنية، كترتبط ىذه العمليات ٔتهارات ما كراء ا١تعرفة الرياضية، كما أف ىذه 

استخداـ اسًتاتيجيات كخطط ٥تتلفة ٟتل ا١تسائل كٓتاصةو التمثيبلت ا١تهارات توجو الطبلب للتفكَت يف جوانب ٥تتلفة، ك 
 الرياضية، كترٚتة ا١تشكلة يف مشكبلت أبسط؛ ٦تا يعزز تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي.

اليت أكضحت أف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي ، (SÜR,& DELİCE, 2016: 71)كما تتفق مع نتائج دراسة          
ارات التفكَت بأ٪تاط كمسارات كعمليات عقلية متعددة لدل الطبلب، إف التواصل الرياضي أداة التفكَت بلغة تعزز تنمية مه

إذل فاعلية التواصل الرياضي كعملية  (Roland,& Patrick, 2015: 8)الرياضيات، كأشارت نتائج دراسة كلو من 
علم كالطالب بفرص احملادثات الشفهية، كما ٘تكن ككاسًتاتيجيات عمل داخل صفوؼ الرياضيات، حيث تدعم كبلن من ا١ت
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الطبلب من إتقاف لغة الرياضيات اليت ٘تثل خطوة ضركرية لبناء الفهم العميق للمفاىيم كا١تهارات الرياضية، كخلصت نتائج 
ياضيات، كما الدراسة إذل أف اسًتاتيجيات التواصل الرياضي خيار أماـ معلم الرياضيات قابل للتطبيق بسهولة يف فصوؿ الر 

يرتبط باللغة اليت ٘تثل عائقنا رئيسنا يف االستيعاب، كما أهنا ٖتوؿ الرياضيات من خربات متناثرة إذل عمليات متكاملة، تتضح 
 كظيفتها يف التفكَت، كالتعلم، كبناء مهارات احملادثات كالتمثيبلت الرياضية، إهنا اسًتاتيجيات فاعلة يف الرياضيات.

أكدت فاعلية اسًتاتيجيات التواصل يف تنمية مهارات التي  (Sweet, 2014: 9)نتائج دراسة سويت كما تتفق مع       
القرف اٟتادم كالعشرين، كذلك من خبلؿ استطبلع آراء ا١تعلمُت كا١تدراء يف ا١تدارس، كأكضحت الدراسة أ٫تية اسًتاتيجيات 

مشاركة الطبلب يف ا١تواقف التعليمية، كتقييم كيفية التفكَت، كما التواصل باعتبارىا تتيح فرصة للتعبَت عن التفكَت، كتعزز 
خلصوا إليو من أفكار كأنشطة ذىنية، كما يعمل التواصل الرياضي على الًتابط بُت اللغة كلغة الرياضيات، من خبلؿ مواقف 

 تعليمية حقيقية.
 التوصيات والمقترحات:

 ٔتا يلي:يف ضوء حدكد الدراسة كنتائجها، أمكن التوصية  
  تدريب ا١تعلمُت على استخداـ اسًتاتيجيات التواصل الرياضي يف تدريس الرياضيات با١ترحلة االبتدائية لفاعليتها يف

 عديدو من ا١تتغَتات، كٓتاصةو بعض مهارات القرف اٟتادم كالعشرين.
  فق اسًتاتيجيات التواصل ٖتفيز ا١تشرفُت الًتبويُت على متابعة معلمي الرياضيات يف ٗتطيط الدركس كتنفيذىا ك

 الرياضي، مع تضمُت مهارات القرف اٟتادم كالعشرين يف األىداؼ اإلجرائية كعناصر خطة الدراسة الفعالة.
  ،األخذ باالسًتاتيجيات ا١ترتبطة بالرياضيات ا١تطورة منها التواصل الرياضي يف تصميم برامج تدريب معلمي الرياضيات

 رات القرف اٟتادم كالعشرين كمعاٞتتها.كالًتكيز على برامج لتضمُت مها
  توجيو الدراسات إذل العمل على ٚتيع مهارات القرف اٟتادم كالعشرين بغرض ٖتديد اسًتاتيجيات كأساليب فعالة يف

 تنميتها كقياسها يف ٚتيع مراحل التعليم.
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