
 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

أحش اصرتاتيجيت انتذسيش انتباديل يف تنًيت بعط 
تالييز انصف  يهاساث انتفكري اإلبذاعي يف اهلنذصت نذي

 األول اإلعذادي
 
 

 الباحث
 محمد حسني محمد عبد الحليم

  
أ

س

ت

ا

ذ

 

ت



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

 
 

أحش اصرتاتيجيت انتذسيش انتباديل يف تنًيت بعط يهاساث انتفكري 
 تالييز انصف األول اإلعذادي اإلبذاعي يف اهلنذصت نذي

 
 
 

 حبج يقذو ين انباحج
 حمًذ حضني حمًذ عبذ احلهيى

 
                                  

      
 أ.و.د/حمًذ حمًىد محادة                   أ.و.د/يعتز امحذ ابشاهيى حمًذ

                                                                             المساعدستاذ المىاهج  وطرق التدرَس أ          المساعد         ستاذ تعلُم الرَاضُاثأ      

 
 
 
 
 
 
 



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

 :يقذيت

تحولت المجتمعات المعاصرة مف مجتمعات زراعية إلي مجتمعات صناعية ثـ حػديثا 
سػػريا التيييػػر تحيطػػي العديػػد إلػػي مجتمعػػات معموماتيػػة أ حيػػث يصػػيحت تعػػيش  ػػي عػػالـ 

مػػػػػف التحػػػػػديات المحميػػػػػة والعالميػػػػػة لعػػػػػؿ مػػػػػف يلملػػػػػا ا ن جػػػػػار المعر ػػػػػي والت ػػػػػدـ العممػػػػػي 
والتكنولػػوجي الػػذي ي ػػلدر العصػػر الحػػالي  ولػػو مػػا يحتػػاج منػػا اوسػػراع إلػػي تنميػػة ع ػػوؿ 
م كرة قادرة عمػي حػؿ الم ػكوت ومواجلػة التحػديات أ وذلػؾ مػف يػوؿ تزويػدلا يػا دوات 

 لتي تمكنلا مف التعامؿ ي اعمية ما يي نوع مف المعمومات يو المتييرات المست يمية.ا

ويالتػػالي  ػػاف إعػػداد ا  ػػراد لمواجلػػة مػػا سػػوؼ ي ايمونػػي  ػػي المسػػت يؿ   ي تصػػر عمػػي 
تزويػػػدلـ يػػػػيكير كميػػػػة مػػػػف المعمومػػػػات أ يػػػؿ يكػػػػوف يمعطػػػػا لـ ال رصػػػػة  طػػػػوؽ قػػػػدراتلـ 

 الحموؿ لمم كوت التي تواجللـ.ا يداعية  ي ايجاد العديد مف 

وتعتير تنمية  الع وؿ ملمة يجب يف تسلـ  يلػا جميػا مسسسػات الترييػة وعمػي ريسػلا 
مسسسػات التعمػيـ أ التػي يمكػف يف تح ػؽ ذلػػؾ مػف يػوؿ المنػال  الدراسػية الميتم ػة دايػػؿ 

حػػػػؿ المسسسػػػات التعميميػػػػة أ  المنػػػػال  يايتو لػػػا تسػػػػلـ  ػػػػي تنميػػػػة الت كيػػػر وال ػػػػدرة عمػػػػي 
 الم ػكوت لػػدي التوميػػذ وتسػلـ  ػػي زيػػادة قػدرتلـ  ػػي ينػػواع الت كيػر الميتم ػػة.  لػػاني عيػػد

 (    2102عثماف أ  ال ادر

وتعتيػػػر الرياتػػػيات مجػػػا  يصػػػيا لتنميػػػة ا يػػػداع أ حيػػػث ينلػػػا مػػػادة دراسػػػية  نيػػػة 
 يالم ػػكوت التػػي تواجػػي التوميػػذ وتسػػاعدلـ عمػػي ا يػػداع مػػف يػػوؿ انتػػاج حمػػوؿ متنوعػػة

 .ومتعددة لمم كوت الرياتية

وتعػػػد اللندسػػػة يحػػػد  ػػػروع الرياتػػػيات المدرسػػػية التػػػي للػػػا يلميػػػة  ػػػي تنميػػػة ملػػػارات 
الت كير لما تو رر مف  رص كييػرة لممتعممػيف لكػي ينظػروا وي ػارنوا وي يسػوا وييمنػوا ا  كػار 

حسػػف  . ر مجػػاؿ يصػػب لتنميػػة الت كيػػر لػػديلـويينػػوا عوقػػات جديػػدة  يمػػا يسػػلـ  ػػي تػػو ي
 (06: 2112عياشأ 
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 تعميـ اللندسة يدرب التمميذ عمي الت كير السميـ ويمدر ياومكانػات الوزمػة لوسػتد ؿ 
عمػػي  ػػ وف الحيػػاة التػػي يتعػػرض للػػا أ وحتػػي تػػسدي اللندسػػة دورلػػا  ػػي مواكيػػة التطػػور 
والت ػػػدـ العممػػػي المتسػػػارع أ يجػػػب يف تتعػػػدي حػػػدود اسػػػتظلار و لػػػـ الم ػػػاليـ والتعميمػػػات 

دراؾ العوقػػات يينلػػا وال  ػػوانيف والنظريػػات الرياتػػية و لػػـ يصػػا ص ا  ػػكاؿ اللندسػػية واب
أإلي تطييؽ لذر الم ػاليـ والتعميمػات والنظريػات  ػي حػؿ المسػا ؿ اللندسػية . محمػد نعػيـ 

 (2: 2102العيدأ 

ولتح يػػؽ ذلػػؾ  يجػػب يف يكػػوف الطالػػب محػػورًا لمعمميػػة التعميميػػة أ وعميػػي ي ػػا العػػب  
إحػػداث الػػتعمـ ويػػذلؾ يصػػيم دور المعمػػـ ميسػػرًا وموجلػػًا ومر ػػدًا وملي ػػًا لميي ػػة  ا كيػػر  ػػي

 التعميمية أ و ي تو  ذلؾ تصيم العممية التريوية قا مة عمي الديم راطية والمرونة .      

لذلؾ كاف مف الملـ ا ستعانة يمسػتراتيجية تدريسػية تجعػؿ الطالػب عنصػرا  ػاعو مػف 
تػػي توصػػمي إلػػي المعمومػػات المطمويػػة ين سػػي مسػػتعينا يتوجيلػػات يػػوؿ ممارسػػة ا ن ػػطة ال

 معممي. 

ومػػػػػػف يػػػػػػيف اوسػػػػػػتراتيجيات المعينػػػػػػة عمػػػػػػي ذلػػػػػػؾ إسػػػػػػتراتيجية التػػػػػػدريس التيػػػػػػادلي   
reciprocal teaching   ولػػي إسػػتراتيجية ت اعميػػة يػػيف المعمػػـ والتمميػػذ يو يػػيف التوميػػذ

 دوار  ػي قيػادة الن ػاش والمحػاورة يعتلـ اليعض  ي مجموعػات ت اعميػة حيػث يتيػادلوف ا
          .(Hashey&Connors, 2003, p224-233  يما ييص موتوع معيف 

وقد ي ارت نتا   ا يحاث التريوية والنظريات الن سػية إلػي يلميػة إسػتراتيجية التػدريس 
تعمملػـ  ػي التيادلي  ي يني يعد تعميمًا مساندًا لمتوميػذ ومػف يولػي يػتـ تزويػدلـ يمػا يسػاند 

يي ػػػة تعميميػػػة مت اعمػػػة وت ػػػاوض اجتمػػػاعي راؽن ون ػػػاش عممػػػي ومنط ػػػي يػػػدور كمػػػي حػػػوؿ 
 (691: 2100المتموف المراد تعممي.  عيد الواحد الكييسي أ 
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  ػػي يثنػػا  التػػدريس التيػػادلي يكػػوف التوميػػذ قػػادريف عمػػي مناق ػػة ي كػػارلـ مػػا يعتػػا  
ػػموف المجموعػػةأ ويػػالر ـ مػػف يف التوميػػذ  اليػػا يسػػيل وف المعمػػـ لمسػػاعدتلـ أ إ  ينلػػـ ي ت 

ـ وسساؿ يعتـليو ً مناق   .(Holton&Thomas,2001  اليعض. ة الم كوت ما يعتل

وتيسيسػػػا عمػػػي كػػػؿ ماسػػػيؽ  ػػػمف لػػػذا اليحػػػث محاولػػػة لتنميػػػة يعػػػض ملػػػارات الت كيػػػر 
ا يػػػػػداعي  ػػػػػي الرياتػػػػػيات لػػػػػدي توميػػػػػذ الصػػػػػؼ ا وؿ اوعػػػػػدادي مػػػػػف يػػػػػوؿ التػػػػػدريس 

 يمستراتيجية التدريس التيادلي .

 :االحضاس باملشكهت
مف يوؿ عمؿ الياحث معمما لمرياتيات  ي المرحمة اوعدادية لمدة ستة ع ر 
عاما    د  حظ  مف يوؿ تحميؿ نتا   ايتيارات التوميذ  ي مادة الرياتيات يف معظـ 
التوميذ وياصة توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي يستعينوف  ي تحصيملـ اللندسي يح ظ 

ريف المحمولة دوف يذؿ يي جلد  كري  ي حملا يعض الميرلنات اليسيطة ويعض التما
 ويالتالي تكوف الحموؿ نمطية مح وظة مسي ا يالية مف ملارات الت كير ا يداعي. 

  :يشكهت انبحج
ينا  عمي ماسيؽ تتميص م كمة اليحث  ي تػعؼ مسػتوي ملػارات الت كيػر ا يػداعي 

 لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي .

 لتساسؿ الر يس التاليوينيثؽ عف لذر الم كمة ا

مااا أثاار إسااتراتيجية التاادريس التبااادلي فااي تنميااة التفكياار ا بااداعي لاادي تالميااذ الصااف 
 اإلعدادي ؟ األول

 ويت رع مف لذا السساؿ الر يس التساس ت اآلتية :

 ما ملارات الت كير ا يداعي الوـز تنميتلا لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي؟ .0
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لوحدة  ي اللندسة م ررة عمي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي يعد ما التصور الم ترح  .2
 صيا تلا ياستيداـ إستراتيجية التدريس التيادلي؟  اعادة

ما  اعمية تدريس اللندسة ياستيداـ إستراتيجية التدريس التيادلي  ي تنمية ملارات  .3
 توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي؟  الت كير ا يداعي لدى

 :فشوض انبحج
 لذا اليحث إلي ايتيار صحة ال روض اآلتية :يسعي 

يوجػػػػػد  ػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػا يا يػػػػػيف متوسػػػػػطي درجػػػػػات توميػػػػػذ المجمػػػػػوعتيف التجريييػػػػػة  .0
والتايطة  ي التطييػؽ اليعػدي  يتيػار ملػارات الت كيػر ا يػداعي لصػالم المجموعػة 

 التجريية .

يوجػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إحصػػػػا يا يػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات توميػػػػذ المجموعػػػػة التجريييػػػػة  ػػػػي  .2
 واليعدي  يتيارملارات الت كير ا يداعي لصالم التطييؽ اليعدي.التطيي يف ال يمي 

  :أهذاف انبحج
 يلدؼ لذا اليحث إلي :

 تعرؼ ملارات الت كير ا يداعي الوـز تنميتلا لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي. .0

 تنمية ملارات الت كير ا يداعي لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي. .2

سػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي  ػػي تنميػػة ملػػارات الت كيػػر ا يػػداعي لػػدي اقيػػاس  عاليػػة  .3
 توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي.
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 أهًيت انبحج
  ي : قد يسلـ لذا اليحث

 التوميػذ عنػد حػؿ الم ػكوتإيراز يلمية الت كيرا يداعي  ي توجيي  كػر وجلػد ووقػت  .0
 اللندسية وعند مواجلتلـ لممواقؼ المتعددة .

 تييير نظرة التوميذ لمادة الرياتيات عمي ينلا مادة صعية ومجردة  . .2

إعطػػا  صػػورة واتػػحة  سػػتيداـ إسػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي والػػذي قػػد يسػػت يد منلػػا  .3
لـ يثنػػػػػا  تدريسػػػػػلـ معممػػػػػو الرياتػػػػػيات  ػػػػػي التيمػػػػػب عمػػػػػي الصػػػػػعويات التػػػػػي تػػػػػواجل

 لمرياتيات. 

إثػػػارة التمػػػاـ العػػػامميف  ػػػي ح ػػػؿ الترييػػػة إلػػػي تػػػرورة ا لتمػػػاـ يتعمػػػيـ التوميػػػذ كيػػػؼ  .4
قػػادريف عمػػي مواجلػػة مػػا ي ػػايملـ مػػف م ػػكوت دوف  يصػػيم التوميػػذ ي كػػروف حتػػي
  ال عور يال مؽ.

 :أداة انبحج

لتوميػػػػػذ الصػػػػػؼ ا وؿ ايتيػػػػػار ملػػػػػارات الت كيػػػػػر ا يػػػػػداعي  ػػػػػي مػػػػػادة الرياتػػػػػيات  .0
  مف إعداد الياحث( ا عدادي

 :حذود انبحج  

ي تصر اليحث عمي عينة مف توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي يمحدي مدارس محا ظة  .0
 الجيزة .

 ي تصر اليحث عمي الت كير ا يداعي واستراتيجية التدريس التيادلي . .2

ا وؿ اوعدادي وتنظيـ ي تصر اليحث عمي وحدة اللندسة الم ررة عمي توميذ الصؼ  .3
 محتوالا و  ا وستراتيجية التدريس التيادلي .
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 :ينهج انبحج
 :يتيا لذا اليحث المنلجيف التالييف

ولػػػو المػػنل  الػػػذي يػػػدرس ظػػالرة يوحػػػدثا يو قتػػية موجػػػودة حاليػػػا أ  :الماانها الوصااافي .1
الدراسػػػة أ دوف تػػػديؿ الياحػػػث  يمكػػػف الحصػػػوؿ منلػػػا عمػػػي معمومػػػات تجيػػػب عػػػف يسػػػ مة

 (2002)احسان األغا ، محمود األستاذ ، . يلا

وذلػػػػؾ لوصػػػػؼ وتحميػػػػؿ ا دييػػػػات والدراسػػػػات السػػػػاي ة المتعم ػػػػة يمجػػػػاؿ اليحػػػػث وت سػػػػير 
 نتا جلا .

: ولػػو المػػنل  الػػذي يػػدرس ظػػالرة حاليػػة مػػا إديػػاؿ تيييػػرات  ػػي يحػػد الماانها التجريبااي .2
 (2002)احسااان األغااا ، محمااود األسااتاذ ،التيييػػرالعوامػػؿ يو يكثػػر ورصػػد نتػػا   لػػذا 

 وذلؾ  ي ال ؽ الميداني والتجرييي لميحث .

 :يصطهحاث انبحج
     Reciprocal Teachingالتدريس التبادلي  .1

ن ػػاط  تعميمػػي قػػا ـ  عمػػي الحػػوار المتيػػادؿ يػػيف المعمػػـ  و المػػتعمـ  ويػػيف  التوميػػذ  "
سػػتي  الػػي   ػػرات  او اجػػزا  يلػػدؼ الوصػػوؿ ويعتػػلـ  الػػيعض يجػػزا  يػػي الػػنص المػػراد درا

الي  لمػة  جيػدا  وذلػؾ مػف يػوؿ ال يػاـ  يتيمػيص ال  ػرة  التػي تػـ قرا تلػا  ووتػا اسػ مة  
عميلػػػا  وا ست سػػػار عػػػف الصػػػعويات  التػػػي واجلػػػتلـ   ػػػي  لملػػػا  ثػػػـ التنيػػػس يمػػػا سػػػيطرح  

 ( 325:  2005)عمي الجمل  ، يعدلا  مف ا كار".  

 Creative Thinkingالتفكير ا بداعي   .2

ومتعػػددة لمم ػػكوت والتمرينػػات ي ػػكؿ  "لػػو إنتػػاج عوقػػػات وحمػػػوؿ متنوعػػػة وجديػػػدة
 ػي تػو  المعر ػة والييػرات  مست ؿ و ير معروؼ مسي ًا أ يحيث تتجاوز الحموؿ النمطيػػة
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لنػاؾ ات ػاؽ مسػيؽ الرياتيةأ والتي تكوف معيرًا إلػ  ال ػدرات اويداعيػػة أ  ػػريطة ي يكػوف 
    ( 28،  2002)محبات أبو عميرة : عم  محكات الصواب واليطي"

 :خطىاث انبحج
 يسير اليحث و  ا لميطوات التالية:

إعػػػداد اوطػػػار النظػػػري لميحػػػث وذلػػػؾ مػػػف يػػػوؿ اوطػػػوع عمػػػي اليحػػػوث والدراسػػػات  .0
 الساي ة وا دييات التي تناولت التدريس التيادلي والت كير ا يداعي .

تحميػؿ محتػوي وحػػدة اللندسػة الم ػػررة عمػي توميػػذ الصػؼ ا وؿ اوعػػدادي والتيكػد مػػف  .2
 صدؽ وثيات التحميؿ.

   إعداد مواد المعالجة التجرييية والمتمثمة  ي : .3

o  إعػػداد دليػػؿ المعمػػػـ لوحػػدة اللندسػػة التػػػي سػػيتـ تدريسػػلا و  ػػػا وسػػتراتيجية التػػػدريس
يجية أ وعرتػي عمػي مجموعػة مػف الييػرا  عنػد تطييػؽ اوسػترات يػي التيػادلي لوستر ػاد

 .والمتيصصيف لتيطي

o  إعػػداد كتيػػب التمميػػذ لوحػػدة اللندسػػة التػػي سػػيتـ تدريسػػلا و  ػػا وسػػتراتيجية التػػدريس
   التيادليأ وعرتي عمي مجموعة مف الييرا  والمتيصصيف لتيطي

 إعداد يداة اليحث ولوايتيار الت كير ا يداعي  ي الرياتيات. .4

اليحػػػػث عمػػػػي لجنػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف والييػػػػرا   ػػػػي مجػػػػاؿ طػػػػرؽ تػػػػدريس عػػػػرض يداة  .5
 صوحيتلا لمتطييؽ ثـ إجرا  التعديوت الوزمة . الرياتيات لمتيكد مف

ايتيػػار عينػػة اليحػػث ع ػػوا يا مػػف إحػػدي مػػدارس محا ظػػة الجيػػزة مػػف توميػػذ الصػػؼ  .6
 ا وؿ اوعدادي وت سيملا إلي مجموعتيف لما :

o تدرس ياستيداـ إستراتيجية التدريس التيادلي  المجموعة التجرييية والتي 



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

o . المجموعة التايطة وتدرس يالطري ة الت ميدية 

تطييػػػػؽ يداة اليحػػػػث قيميػػػػا عمػػػػي مجمػػػػوعتي اليحػػػػث وذلػػػػؾ لمتيكػػػػد مػػػػف تكػػػػا س توميػػػػذ  .7
 .التايا لممتيير المجموعتيف

 ال ياـ يتدريس الوحدة كالتالي : .8

o  إستراتيجية التدريس التيادلي .المجموعة التجرييية : يدرس للـ ياستيداـ 

o . المجموعة التايطة :يدرس للـ يالطري ة المعتادة 

 تطييؽ يداة اليحث يعديا عمي مجموعتي اليحث. .9

 تصحيم ا يتيار ورصد الدرجات وتحميؿ النتا   . .01

المعالجػػػػة اوحصػػػػا ية المناسػػػػية  يتيػػػػار صػػػػحة ال ػػػػروض وا جايػػػػة عمػػػػي تسػػػػاس ت  .00
 اليحث .

 ومناق تلا وت سيرلا  ي تو   روض اليحث .عرض النتا    .02

 وتا التوصيات والم ترحات المناسية  ي تس نتا   اليحث . .03

   :االطاس اننظشي
 أوً  : التدريس التبادلي 

تعتيػػر اسػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي احػػدي اسػػتراتيجيات  مػػاورا  المعر ػػة حيػػث تسػػمم  
قا مػة عمػي الػتعمـ التعػاوني يػيف  الطػوب مػف لمطالب لمت كير  ي ت كيرر  ي يي ػة  ت اعميػة 

  التمييصأ التساسؿأ التوتيمأ التنيس( . يوؿ استيداـ المراحؿ ال رعية ا ريعة

( يانػػػػػي  ان ػػػػػطة   palincsarوتتعػػػػػدد تعري ػػػػػات  التػػػػػدريس التيػػػػػادلي حيػػػػػث تعر ػػػػػي   
 يعضأتعميميػػة  تػػاتي عمػػي لي ػػة  حػػوار يػػيف المعمػػـ والطػػوب أاويػػيف الطػػوب يعتػػلـ الػػ

 –يحيػػػث يتيػػػادلوف  ا دوار طي ػػػا  لوسػػػتراتيجيات  ال رعيػػػة المتتػػػمنة  مثػػػؿ   التميػػػيص 
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التسػػاسؿأ التوتػػيمأ التنيػػس( يلػػدؼ   لػػـ  المػػادة  الم ػػرو ة  والػػتحكـ   ػػي لػػذا ال لػػـ  عػػف 
 .طريؽ مراقيتي  وتيط  عممياتي

ياني عممية الت اعؿ  الديناميكي ( ييف  (  Carter, C. J, 2001: 34)ويعر ي 
المتعمميف  و الموتوع  الذي ي ر وني  لكي ين ا المعني مف  لذا الموتوع  مستيدما 

مف  لملـ  لمموتوعات  الجديدة   ي ذلؾ ييراتلـ  الساي ة  ذات  العوقة  مما يزيد  
العامة  التي ي صدلا  اجرا  الريط  ييف ا  كار الر يسة   ي النص والتوصؿ الي ال كرة و 

 المعمـ . 

ياني  ن اط  تعميمي قا ـ  عمي الحوار  ( 325:  2005) عمي الجمل  ، ويعر ي 
المتيادؿ ييف المعمـ  و المتعمـ  وييف  الطوب ويعتلـ  اليعض يجزا  يي النص المراد 
دراستي  الي   رات  او اجزا  يلدؼ الوصوؿ الي  لمة  جيدا  وذلؾ مف يوؿ ال ياـ  

عف الصعويات  التي يتيميص ال  رة  التي تـ قرا تلا  ووتا اس مة  عميلا  وا ست سار 
 واجلتلـ   ي  لملا  ثـ التنيس يما سيطرح  يعدلا  مف ا كار .

ياني استراتيجية ت ـو عمي الحوار ( foster & rotoloni, 2005) ويعر ي
الطييعي ييف المتعمميف مما ي دـ نماذج محاكار  لعمميات  الت كير لديلـ مما يتيم  رصة 

قيؿ المعمـ وذلؾ  ي نطاؽ مراحمة ا ريعة   التوقا  تيادؿ الييرات الصحيحة والمعززة مف
 التمييص ( . –التوتيم   -طرح ا س مة  –

ياني ن اط تعميمي يايذ   ( 165  2006)رشدي طعمية ومحمود الناقة ،ويعر ة 
 كؿ حوار ييف المعمميف و الطوب  يما ييص موتوعات معينة و ؽ لذا الن اط يمعب 

 (  دورر عمي ا تراض قيادة المعمـ لممناق ة . كؿ قسـ   المعمموف والطوب

يانػي اسػموب تػدريس ي ػـو عمػي الم ػاركة   ( 303،  2009) فاايزة  احماد،  وتعر ي 
ا يجايية لممػتعمـ والت اعػؿ يينػي  و يػيف المعمػـ  واقرانػي  يعتػلـ  الػيعض   ػي اطػار اريػا  

 التوتيم أ التنيس (. توليد ا س مة أ  –مراحؿ متكاممة و متتايعة  لي   التمييص 
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ياني مديؿ تعميمي يتـ  يي توجية الطوب الي  ( Quirk,  2010 , 21)ويعر ي  
المزيد مف ا ست ولية مف يوؿ تعمملـ  ي مجموعات أ ولذا المديؿ يعمـ الطوب 

 يوتوح الت كير ماورا  المعر ي مف يوؿ  استنياط المعني مف النص .

  د توصؿ الياحث لمتعريؼ ا جرا ي ا تي لمتدريس  واستنادًا لمتعري ات الساي ة
استراتيجيي ت اعميي تعاونيي ت ـو عم  الت اعؿ ا يجايي و تيادؿ "التيادلي حيث يعر ي ييني 

ا دوار ييف المعمـ والتوميذ او ييف التوميذ يعتلـ اليعض حيث  يتـ توجيي التوميذ 
 ي مجموعات وتيادؿ ا دوار  ي المراحؿ ال  المزيد مف ا ست وليي مف يوؿ تعمملـ 

ال رعيي المتتمني   التمييصأ التساسؿأ التوتيمأ التنيس( يلدؼ تنميي ملارات الت كير 
 ا يداعي لدي توميذ الصؼ ا وؿ ا عدادي"

 :أهمية التدريس التبادلي

 ا تية:يمكف تحديد المية التدريس التيادلي كاستراتيجية تعميـ وتعمـ  ي الن اط 

ويياصة التوميذ التعاؼ  تنمية ملارات ال لـ ال را ي ليعض النصوص العمميةأ .0
 ي قرا ة الكتب العمميةأ كما ينلا تساعد عمي  عور المتعمميف يالمتعة وذلؾ  

ومف ثـ تعمملـ ؛ ة  ستراتيجية التدريس التيادليلم اركتلـ  ي ا ن طة الميتم 
ي أ ولذا ما اكدتي العديد مف الدراسات  ومف لذر طري ة جديدة لتحسيف ال لـ ال را 

) ماجدة حسام الدين ، أ دراسة  (2009) محمود عبدالمطيف ، الدراسات دراسة 
 & frances)ودراسة  ( mohammad reza, 2012)ودراسة (  2019

eckar 1992 )  ودراسة (weedman  , l.v 2003 )  دراسة ) كما  اكدت
لـ  عمي  عالية التدريس التيادلي  ي تنمية ملارات ال (  2012ناجح الخوالدة ، 

 .ال را ي لذوي صعويات التعمـ
تساعد استراتيجية التدريس التيادلي الطوب عمي استيعاب المادة العممية وال لـ  .2

العميؽ لمم اليـ العممية وال درة عمي ينا  المعني ولذا ما اكدتي دراسة   راندا سيد أ 
( حيث توصمت الي  عالية استيداـ التدريس التيادلي  ي تنمية التعمـ العميؽ 2118
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(  عالية التدرس التيادلي  ي  2104نصر الديف أ وكذلؾ اكدت دراسة  نسريف 
 تنمية الينية المعر ية وال لـ العممي وال درة عمي اتياذ ال رار.

تساعد استراتيجية التدريس التيادلي عمي تنمية تحصيؿ الطوب  ي كا ة المواد  .3
(  نادر رجبأ  2104الدراسية    د اثيتت  دراسات   يوسؼ جميؿ عزيز أ 

(  عالية التدريس التيادلي   ي تنمية  2100لواحد الكييسي أ (  عيد ا2100
(  2104التحصيؿ  ي مادة الرياتياتأ كما  اكدت  دراسة  سمر عيدالحميـ أ 

 عالية التدريسي التيادلي  ي تنمية  التحصيؿ  ي مادة المية العريية أ واكدت دراسة 
ادلي  ي تنمية التحصيؿ (  عالية التدريس التي2102اماؿ نجاتي أ     لاير محمدأ

(  عالية  2102 ي مادة ا حيا  أ وكذلؾ اكدت  دراسة    سوسف  العوف أ 
التدريس التيادلي  ي تنمية  التحصيؿ  ي مادة التريية ال ومية  أ وكذلؾ اكدت  

(  عالية التدريس التيادلي  ي تنمية التحصيؿ  ي 2103دراسة    ادة  ريؼ أ 
 مادة ال يزيا  . 

استراتيجية التدريس التيادلي  ي تنمية ملارات التواصؿ الرياتي لدي  تساعد .4
( حيث توصمت 2100ع اني ونسريف حمش أ التوميذأ ولذا ما اكدتي دراسة  عزو

الي  عالية استيداـ التدريس التيادلي  ي تنظيـ الت كير الرياتي وتمثيؿ المواقؼ و 
الحموؿ و المناق ات الرياتية العوقات الرياتية يصور ميتم ة وتحميؿ وت ويـ 

الم دمة مف قيؿ ا يريف واستيداـ المية الرياتية لموصؼ و التعيير عف ا  كار 
 الرياتية يوتوح.

تساعد استراتيجية التدريس التيادلي عمي تح يؽ الكيير مف  ا لداؼ  الوجدانية مثؿ  .5
اكدتي دراسات  راندا   ا تجار نحو المادة  العمـو أ اللندسة أ  الرياتيات (  ولذا ما

( واكدت  دراسة  2104(  عيسي سامي أ 2101(أ  ا رؼ را د أ 2118سيد أ 
( عمي  عالية التدريس التيادلي  ي زيادة الدا عية نحو 2100  عمي عيد الكريـ أ 

عمي  عالية التدريس ( 2103ت  دراسة   زينة العيدي أ مادة الجيرا يا أ كما  اكد
لميؿ نحو مادة ال را ة العريية كما اكدت دراسة   حاتة عيداهلل أ التيادلي  ي زيادة ا



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

( عمي اثر التدريس التيادلي  ي ي ض 2119المطيؼ أ  (   محمود عيد 2102
 مستوي ال مؽ اللندسي لدي الطوب .

كما ان  ستراتيجية التدريس التبادلي الكثير من المزايا والتي بينها كل من ) زبيدة 
(   2005:153( )  مجدي عزيز 227:  2003سين زيتون ( ) ح 2013قرني 
 وهي :

تساعد عمي تنمية سموكيات ماورا  المعر ة  لدي المتعمميف أ وزيادة ال درة عمي ريط  (0
 المعر ة الساي ة يالجديدة أ وتحسيف ملارة كتاية  المميصات لديلـ .

 توميذ .تساعد  ي تحسيف عمميات  التعمـ و تحسيف ا دا  ا كاديمي لدي ال (2

 تساعد عمي تعمـ الم اليـ العممية وتييير الم اليـ الياصة لديلـ . (3

 سلولة تطيي لا   ي الص وؼ الدراسية و  ي معظـ المواد . (4

 يمكف  استيداملا   ي الص وؼ ذات  ا عداد الكييرة . (5

 تنمي ال درة عمي الحوار و المناق ة . (6

ا  ن اط يت اعؿ  ية  ال ارئ ما تت ؽ ما وجلة النظر المعاصرة لم را ة  ياعتيارل (7
 النص وييني معني لما ي رار  يذاتي .

تو ير التركيز وا نتيار لدي الطوب أ وزيادة الدا عية والر ية  ي العمؿ أ وت جيا   (8
 ذوي التحصيؿ اللايط عمي الم اركة ا يجايية .

 دعـ الث ة  يالذات  و ال درة عمي التحكـ  ي التعمـ وتيط الت كير . (9

 احة ال رصة اماـ الطوب لممارسة ان طة ا ن را ية وا ست صا  وا كت اؼ ات  (01

 ة المراجعة والت جيا  المناسييف ت ديـ التيذي (00

 تو ير يي ة تعميمية ثرية تدعـ الت اعؿ و  تعتمد عمي طري ة واحدة .  (02
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 ا لتماـ  ي كؿ حجرة الدراسة وترتييلا  يمصادر تعميمية متعددة.  (03

 ا لتماـ يالت ويـ الينا ي والميد ي واليتامي .  (04

 :األساس النظري لمتدريس التبادلي

إف  كرة التدريس التيادلي تطورت ينا  عم  ا  كار ا ولية التي صا تلا يعماؿ 
 vygotsky والتي م ادلا يف الت اعؿ ا جتماعي يثنا  الحوار الص ي لي تيثير  عاؿ )

(  Anne , palincsar  0984 – 0986حدا يكؿ مف جدا  ي عممية التعميـ مما 
لتطوير تكنيؾ التدريس التيادلي يلدؼ زيادة ال لـ ال را ي لدى الطوب يص ة عامة 

( 696:  2100والطوب ذوى صعويات التعمـ يص ة ياصة.   عيد الواحد الكييسي أ 
 :تسكي و البنائية ا جتماعية لفيج

الػػػػػذيف وتػػػػػعوا نظريػػػػػة ينا يػػػػػة  ػػػػػي الت اعػػػػػؿ يعػػػػػد  يجوتسػػػػػكي مػػػػػف الػػػػػرواد السػػػػػو يت 
ا جتمػػاعي إذ ينػػي اعتمػػػد  ػػي ت سػػيرر لمنمػػػو العر ػػي والتطػػور ا دراكػػػي عنػػد المػػتعمـ عمػػػ  
الممارسػػػات ال عميػػػة التػػػي تحػػػدث دايػػػؿ الط ػػػؿ ويػػػيف النػػػاس أ ا مػػػر الػػػذي يجعػػػؿ عمميػػػة 

تػػػية وحػػػؿ التطػػػور المعر ػػػي عمميػػػة ت اعػػػؿ كامػػػؿ يػػػيف ا قػػػراف  ػػػي انجػػػاز العمميػػػات الريا
 (kearsley,1996المسا ؿ  ير النمطية .   

ومف لنا  مف الث ا ة ا جتماعية لممتعمـ تمعب دورا ملما  ي اكتساب المعر ة مف  
وجلة نظر  يجوتسكي أ ولذا  مف استيعاب المعر ة واكتسايلا تتـ مف يوؿ الت اعوت 

المعر ية الموجودة  ي الدماغ  المستمرة ييف ا  راد وليس مف يوؿ النمو الع مي او الينية
يؿ إف الدماغ يتيثر يتمؾ الت اعوت ويتحسف  ي  لـ المواقؼ التعميمية المحيطة .  عزو 

 (                                                            263: 2102ع انة و ايروف أ 

جتماعي لمتعمـ تسكي عم   كرتييف ملمتيف ذات عوقة ياليعد ا وت ـو نظرية  يجو 
 لما: 
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  scaffolding كرة الس ا ت  -0

            the zone of proximal development كرة منط ة النمو الو يؾ  -2

                                                  scaffoldingأو : السقا ت 

( الس ا ت يينلا " المساعدة التي  Eggen & kauchak , 2004:51يعرؼ  
 تسمم لمتوميذ وكماؿ الملاـ اليير قادريف عم  اكماللا يم ردلـ ".

ويػػرى  يجػػو تسػػكي يف المػػتعمـ سػػيتعمـ عنػػدما ت ػػدـ لػػي تمميحػػات ومعمومػػات إر ػػادية  
ومساعدات لمت كير اكثر مما لو ترؾ يم ردر ليستك ؼ ويػتعمـ الم ػاليـ والمعر ػة الجديػدة أ 

عد نظرية  يجو تسكي ا ساس ل لـ كي ية عمؿ س ا ت التعمـ وسػيب اسػتيداملاأ   لػو وت
يسكد اف المتعمـ يمكف اف يكتسب المعر ة إذا تمت مساعدتي عم  ينا  الليكػؿ الػذي يتػا 

  يي المعمومات الجديدة.

يػػدي ويعتيػر الميػدي ا ساسػػي الػذي يعتمػػد عميػي دور المعمػـ يثنػػا  التػدريس التيػػادلي لػو م  
التػػدعيـ المتػػدرج  ػػي التتػػاسؿ أ حيػػث يمػػد المعمػػـ الطالػػب يالتػػدعيـ والمسػػاندة كػػي يمكػػنلـ 
مػػف إنجػػاز يلػػدا لـ والتػػي   يمكػػف انجازلػػا يػػدوف لػػذا التػػدعيـ والػػذي يكػػوف مسقتػػا وقػػايو 

 وليػد رتػواف   .لمتيط  متحكـ  يي(  اللدؼ النلا ي لو جعؿ الطػوب يتعممػوف مسػت ميف
 (  71:  2112أ 

 (  ZPDانيا : منطقة النمو الوشيك )ث

يحػػػدث النمػػػو عنػػػد المػػػتعمـ مػػػف يػػػوؿ منط ػػػة توسػػػعية ي ػػػار إليلػػػا  يجػػػو تسػػػكي  ػػػي 
 development  zone ofنظريتػػي ا جتماعيػػة أ وسػػمالا يمنط ػػة النمػػو الو ػػيؾ

proximal  ول  المساحة التي ت ا ييف ما يمكػف اف ي ػـو يػي المػتعمـ ين سػي ومػا يمكػف اف
ف يػػوؿ تعاممػػي مػػا مػػتعمـ ايػػر  ػػي ال صػػؿ الدراسػػي  ػػي تعمػػـ الرياتػػيات أ إذ ي ػػـو يػػي مػػ

تعد لذر المنط ة التي يحدث  يلا النمو المعر ي  ي الرياتيات و يرلػا ويػتـ الػتعمـ وال لػـ 
 (999(  جاير عيد الحميد أ2112وا ستيعاب مف يوللا.  وليـ عييد أ
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التروري لممعمميف إيجاد ( عم  اني مف Leung, W. G., 2005:17ويسكد   
ادوات تعميمية ويي ة تعميمية يتعوا  يلا توميذلـ  ي منط ة النمو الو يؾ ويمكف اف 
ت ـو إستراتيجية التدريس التيادلي يلذا الدور حيث تتا التوميذ  ي منط ة النمو الو يؾ 

 ZPDؾ ي ارؾ (  ل  تيمؽ حوارا ييف التوميذ ان سلـ وييف التوميذ والمعمميف أ ويذل
                                 التوميذ  ي ملاـ تح يزية يستطيعوف اكماللا ينجاح ما المساعدة المناسية.                                                        

(  يالت اعؿ ا جتماعي ما  يص يالغ او قريف ZPDويمكف تنمية لذر المنط ة   
عطا ر المساعدة والني يمكف يف تكوف عيارة عف تمميحات او اكثر ييرة عف طريؽ إ

ا كار اوا عادة إجاية سساؿ او اعادة صيا ة ما قيؿ او سساؿ الط ؿ؟ يو يكمؿ جز ا مف 
ملمة او ال ياـ يملمة كاممة أ وقد تكوف المساعدة  ير ميا رة مثؿ تلي ة يي ة معينة 

ؿ توتيم الط ؿ  قرانة  ي  معيف.  لتسلؿ ادا  ملارات أ يو الت اعؿ ما ا يريف مث
 (2101 سوزاف يميؿ أ 

 :المراحل الفرعية لمتدريس التبادلي

التساسؿ  –تتتمف إستراتيجية التدريس التيادلي عم  اريا مراحؿ  رعية ولي  التمييص 
 التنيس( . –التوتيم  –

   summarizingالتمخيص  -1

تمييصلا يكممات مف عندلـ  ي جممة و يي يوجي الطوب إل  تمييص ال  رة المراد 
 .او   رة تعير عف لب الموتوع وما  يي مف ا كار اساسية ي كؿ م لـو وذى معن 

 (224: 2113 حسف زيتوف أ 

وي دـ التمييص ال رصة لتحديد  المعمومات الملمة  ي موتوع الدراسة مف يوؿ 
ميذ إجرا  التعميـ التيادليأ الجمؿ او ال  رات التي يتتمنلا الموتوع أ وحينما ييدي التو

 مف جلودلـ تتركز عم  مستوى الجممة او ال طعة أ وعندما يصيحوف اكثر ت دما أ  منلـ 
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يكونوا قادريف عم  احداث التكامؿ والترايط ييف اجزا  الموتوع الدراسي.  مجدي عزيز 
 (  05: 2115أ 

ال ياـ يعممية  رز ( عم  اف التمييص يتطمب  207:  0999ويسكد   تحي جرواف 
لمكممات وا  كار ومحاولة  صؿ ما لو اساسي عما لو  ير اساسي أ ومعالجة الم اليـ 
وا  كار المتتمنة يمية مف ي ـو يالتمييص وانطوقا مف ييرتي يالموتوع و لمي لي كما 
 يتطمب ملارة  ي ترتيب ا ولويات لذا  لي مف الملارات الملمة لتعميـ الت كير الناقد أ
 نلا تساعد الطوب عم  تثييت ا  كار  ي الذلف وتو ر تدريب عم  تحديد ا  كار 
والم اليـ الر يسة كما تو ر  رصا لتنظيـ المعمومات حسب اولويات معينة ولذلؾ  مف 
تعميـ الطوب ملارة التمييص ليس ملمة يسيرة أ لذا يجب عم  المعمـ اف ينمذج 

اـ الطوب كي يحاكور وي مدور ثـ يعطيلـ متسعا مف استراتيجية التمييص ياستمرار ام
الوقت لكي يمارسولا يال عؿ و  يتصورالمعمـ امكانية اف ينجم الطوب يك ا ة عالية دوف 

 .يف مف ملارة التمييص يدرجة كييرةالتمك

يصوت مرت ا  –وعم  المعمـ اف ير د توميذر لكي يسالوا ان سلـ ا س مة التالية 
 يص يعد كتاية المم

  لؿ لناؾ معمومات ملمة  ير متتمنة يالمميص؟ 
  ما اليطوات التي اتيعت ؟ وما الطرؽ الصعية التي توصموا اليلا ؟ وما الم اكؿ

 التي طريت عميلـ ؟ وما النتيجة النلا ية؟ 
 لؿ المعمومات  ي ترتييلا الصحيم كما عير عنلا الكاتب؟ 
                                                                 لػػػػػػؿ سػػػػػػجمت المعمومػػػػػػات التػػػػػػي اعت ػػػػػػد الكاتػػػػػػب انلػػػػػػا اكثػػػػػػر الميػػػػػػة مػػػػػػف  يرلػػػػػػا؟                              

 (8:   2102 كوثر يمجوف أ
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 Questioningالتساؤل  -2

يمػػػا ي رسونػػػي  ػػػي الػػػنص  و يػػػي يهوجػػػي الطػػػوب الػػػ  طػػػرح اسػػػ مة عمػػػ  ذواتلػػػـ تتعمػػػؽ
ييتيروف مف يوللا قدرتلـ عم   لـ النص أ  كممػا مػرت عمػيلـ  كػرة / ا كػارا  ػي الػنص 

 (224:  2113يسيلوف ان سلـ سسا  حوللا ويحاولوف ا جاية عني.  حسف زيتوف أ 

( عم  اف مرحمة التساسؿ تعزز مرحمة  051: 2115ويوكد  مجدي عزيز أ  
لمتعمـ ال  مرحمة اعم   ي  لـ الن اط ولكي يتا التوميذ اس مة التمييص أ  ل  تن ؿ ا

 لـ يجدوف او  المعمومات التي للا ميزي كاؼ لت ديـ مادة السساؿ ثـ يتعوف لذر 
المعمومات  ي صيية سساؿ وييتيروف ان سلـ لمتاكد مف ال درة عم  اجاية لذر ا س مة أ 

يمكف تعميـ وت جيا الطوب عم  وتا  ويعتير تعميـ التساسؿ مرحمة مرنة لدرجة اني
اس مة  ي مستويات متعددة أ وا س مة تتعدد مستوياتلا   د يساؿ التوميذ حوؿ الت اصيؿ 
المدعمة لموتوع الدراسة أ يو يطي وف المعمومات الجديدة  ي موتوع الدراسة مف يوؿ 

 اس مة مثؿ : اتسا ؿ لماذا ؟ لؿ لذا يعن  ....؟ ماذا عف ........؟

إف ال ػػارئ المػػالر لػػو الػػذي يسػػتطيا صػػيا ة وطػػرح مجموعػػة مػػف ا سػػ مة الجيػػدة  ػػي 
اثنػػػا  ال ػػػرا ة  مرحمػػػة التسػػػاسؿ تتطمػػػب منػػػي اسػػػ مة صػػػعية ومع ػػػدة عػػػف الموتػػػوع الم ػػػرو  
وعنػػػدما يعمػػػـ الطػػػوب قيػػػؿ اليػػػد   ػػػي عمميػػػة ال ػػػرا ة اف كػػػؿ طالػػػب عميػػػي اف يجيػػػب عمػػػ  

للػػذا الموتػػوع او ذاؾ  ػػمف لػػذا ا جػػرا  مػػف  ػػيني مجموعػػة مػػف ا سػػ مة  ػػي اثنػػا  قرا تػػي 
تنميػػة وعػػيلـ يا  كػػار الملمػػة  ػػي موتػػػوع ال ػػرا ة أ لػػذا الػػوعي يسػػاعد الطػػوب يدرحػػػة 
كييػػرة  ػػي  لػػـ الموتػػوعات التػػي ت ػػدـ للػػـ ولػػذا ال لػػـ الجيػػد لموتػػوع ال ػػرا ة يمكػػنلـ مػػف 

التسػاسؿ تتتػمف  صيا ة اس مة صحيحة وعمي ػة عػف كػؿ  كػرة  ػي لػذا الموتػوع  مرحمػة
صػػيا ة ال ػػارئ مجموعػػػة مػػف ا سػػ مة التػػػي تحػػاوؿ تحديػػد المعمومػػػات الملمػػة  ػػي الػػػنص 
وتحديػد ا كػػارر وموتػوعاتي ال رعيػػة ويمكػف لمطػػوب ا سػتعانة يػػيدوات ا سػت لاـ المعرو ػػة 

مػػػػػاذا  - ييف حدث؟ - كيؼ حدث؟  -لماذا حدث لذا ا مر؟   -مف  عؿ لذا ؟ مثؿ: 
 ( Oczkus , 2003 :16) مت  حدث؟ -لو 
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( يف  ي لذر المرحمة يجب اف يساعد المعمـ Brown &campione,1992ويسكد  
المتعمميف عم  طرح ا س مة الجيدة حوؿ الـ ا  كار الواردة  ي النص ثـ محاولة 
ا جاية عنلا مما يساعدلـ عم  تحميؿ النص الم رو  وتنمية الملارات يالموازنة ييف 

 و ير الملمة . المعمومات الملمة

 تدريب التالميذ عمى صياغة ا سئمة من خالل تدريبهم عمى: ويمكن

 تحويؿ العناويف ا ولية وال رعية وا  كار الر يسية ال  اس مة . -
 تدريب التوميذ عم  ا جاية عف ا س مة التي تـ صيا تلا . -
ت جيا التوميذ عم  توليد ا س مة التي تسدي ال  تكامػؿ المعمومػات وت ػـو الػ  عمميػة  -

 ال لـ. 
تدريب التوميذ عم  ا س مة الم توحة التي ي ترح التمميػذ لمعمػؿ عمػ  تحديػد الم ػكوت  -

 (   41:  2102التي تتوا ر  ي النص.   تحي العموي أ 

ب مف التوميذ يمعب دور المعمـ مف ويوؿ مناق ات التدريس التيادلي يمكف الطم
يوؿ  عار  كف معمما ( لكي ينتجوا اس مة لسساؿ يعتلـ اليعض ولذر ا س مة تيني 

 ( oczkus, 2003: 16   عم  الن اط اللامة  ي النص.  

وترجا  اعمية لذر ا س مة ال  انلا تيمؽ ينا ا ان عاليا ودا عيا ومعر يا وحيف ييدي 
ـ ا س مة يصيحوف اكثر  عورا يالمس ولية عف تعمملـ وي وموف يدور التوميذ  ي استيدا

اكثر ايجاييةأ  وييدو اف معالجة المعمومات يطري ة ا س مة تستثير دوا ا التوميذ لمنظر 
ومواقؼ حياتلـ اليومية  يما يزيد احتماؿ تيزيف  لمتعمـ  ي اطار ييراتلـ الساي ة

و ي مواقؼ متنوعة  يجعؿ استيداملا  ي المست يؿالمعمومات  ي الذاكرة يعيدة المدى و 
 (  068:  0998  ص ا  ا عسر أ امرا يسيرا. 

كمػػا اف ا سػػ مة الذاتيػػة تعمػػؿ كاحػػد ا ػػكاؿ ا يتيػػار الػػذاتي التػػي تسػػاعد الطالػػب  ػػي 
مراقيػػة  لمػػي لمموتػػوع  لػػو ي ػػـو يتحميػػؿ المتػػموف ويعمػػؿ عمػػ  ريطلػػا يالمعر ػػة السػػاي ة 
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ا سػػػػ مة.    يحمػػػػد  ػػػػييب أ  –ا جايػػػػة  –ا ػػػػرة مسػػػػتمرة مػػػػف ا سػػػػ مة وي ػػػػـو يت يمػػػػي  ػػػػي د
2111 :001) 

 (clarifyingالتوضيح )  -3

و يي يهست سر مف الطوب عف تيياف ما قد يواجلوف مف صعوية  ي  لـ النص 
 يهطرح عميلـ اس مة مثؿ : ما الم اليـ اللمندسية صعية ال لـ عميكـ؟ وما الم اليـ 

الميلو ة التي مرت عميكـ  ي النص؟ كما يسمم  ي لذا الن اط اف يناقش الجديدة /  ير 
 ( 224:  2113 حسف زيتوفأ الطوب حوؿ ايطاسلـ  ي  لـ النص اللندسي .

يعتير التوتيم ن اط ملـ وياصة عند العمؿ ما التوميذ ذوى صعويات ال لـ أ و 
يصورة صحيحة  ممف يعت دوف يف اللدؼ مف النص اللندسي لو  لـ جميا دقا  ي

 ي عروف يعدـ الراحة وياصة إذا كاف النص اللندسي صعيا و ير واتم او  ير م لـو 
وحينما يطمب المعمـ مف التوميذ التوتيم  انلـ يدركوف اف صعوية  لـ النص اللندسي 
قد ترجا ال  وجود م اليـ جديدة المدلو ت و المصطمحات  ير واتحة ووجود م اليـ 

عية ولـ يدركوف مدى تيثير تمؾ ا  يا  عم  ال لـ وقد تحوؿ دوف  ير معتادة او ص
 (051:  2115الوصوؿ لممعن  الدقيؽ .  مجدي عزيز أ 

ويساعد التوتيم التوميذ  ي مراقية  لملـ مما يسلؿ ينا  المعن  وكذلؾ تجعؿ 
حؿ الم كمة يوؿ ال را ة اكثر وتوحا عندما يتعمموف تحديد وتوتيم الكممات الصعب 
ولكي يتمكف التمميذ مف توتيم المادة الم رو ة جيدا عميي اتياع نمطيف ملميف  ي لذر 

 المرحمة ولما: 

  ةتحديد المشكم* 

 لـ ا لـ لذا الجز   -

 لذر  الجممة / ال  رة / الص حة(  ير واتحة  -

   استطيا معر ة ........ -
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   استطيا تحديد الم كمة  -

  تحديد الخطوات*

 سيعيد قرا ة الموتوع او الجز   -

 سيتحدث ال  صديؽ  -

 ا كر  ي كممات مت ايلة  -

 انظر  ي الكممات التي اعر لا  -

 سيستمر  ي ال را ة لميحث عف الد  ؿ  -

                                                              ( oczkus , 2003, 17 ا كر  يما اعرؼ   -

ويمكف لممعمـ مساعدة توميذر  ي استراتيجية التوتيم ؟ يتوجيلـ ال  وتا يط 
او تطييؽ ا جرا ات الموتحة او  تحت الكممات او الم اليـ او التعييرات صعية ال لـ

 يعتلا ييرض التوتيم .

 (predictingالتنبؤ )  -4

و يي يهوجي الطوب ال  طرح يعض تنيساتلـ / توقعاتلـ حوؿ ما سيطرحي النص مف 
: 2113ا كار ايرى  ي الجز  التالي مف النص الذي لـ ي ري ور يعد.  حسف زيتوف أ 

225 ) 

ويحدث التنيس حينما يتا التوميذ  روتا عما يتتمني او يتناولي موتوع الدراسة  
ولكي يتـ ذلؾ ينجاح يجب اف يسترجا التوميذ معر تلـ الساي ة المتعم ة يذلؾ الموتوع 
ويالتالي يتمكف الطوب مف تاكيد او ر ض تمؾ ال روض يا تا ة ال  ذلؾ يتـ اعطا  

ة الجديدة التي يواجلونلا  ي موتوع الدراسة يالمعر ة الطوب ال رصة لريط المعر 
 الساي ة لديلـ .
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ويسػػػػلؿ التنيػػػػس اسػػػػتيداـ تركيػػػػب الػػػػنص حينمػػػػا يػػػػدرؾ التوميػػػػذ اف العنػػػػاويف الر يسػػػػة 
والعناويف ال رعية وا س مة الموجلة  ي موتوع الدراسة لي اساليب م يدة  ستنياط مػا قػد 

                         (  050:  2115 مجدي عزيز أ  يحدث  ي ذلؾ الموتوع

( مجموعة مف العيارات اليي يمكف تدريب الطوب عم   mowery لذا   د حدد  
 استيداملا لصيا ة تنيسات او توقعات عف الموتوع مثؿ: 

ا ترض اف  - تييؿ اف الموتوع سيتحدث يلذر الكي ية  -اعت د يف -ا كر كذا  -
 (2103   ادة  ريؼ أ ا اتنيي يكذ -الموتوع سيكوف لكذا 

                                                                                       :  وتفيد مرحمة التنبؤ الطالب في

 تحديد  اليرض مف موتوع.  -

 مراقية  لملـ لمموتوع.  -

 تنمية ت اعؿ الطالب ما الموتوع الدراسي . -

 (   281: 2103تنمية  لـ الطوب لمموتوعات الدراسية الميتم ة.     ادة  ريؼ أ  -

ومف  ير الملـ صحة او يطي التنيس ولكف الملـ لو عممية تلي ة الذلف لن د 
الم رو  وت يمية مف يوؿ استدعا  المعمومات والييرات الساي ة  صدار الحكـ عم  

 ار موا  ة  ا قراف.  النص  ي تو  ال را ف المتاحة و ي اط

وعم  المعمـ اعطا  التيذية الراجعة لعممية التنيس حت  تستي ثمارلا وعميي توتيم 
اف العمما  اثنا  ت كيرلـ العممي يتوقعوف ر ض الكثير مف تنيساتلـ ولذا ليس دليو عم  

 ال  ؿ .

أ ويعد عرض المراحؿ ا ريعة يت ؽ الياحث ما  عيدالرحمف اللا مي  و طي عمي
(  ي يف مراحؿ لذر اوستراتيجية  063:  2101 مالر  عياف أ و( 035:  2118
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نما يمكف يف تسيؽ يطوة يطوة  ليست يالترورة يف ترتب عمي و ؽ ترتيب معيف دا مًا واب
 ييري وذلؾ يحسب الموقؼ التعميمي وطييعة المادة.

 :التدريس التبادلي وتعميم الرياضيات 

  :عميـ الرياتيات  ي جانييف لاميفي يد استيداـ استراتيجية التدريس التيادلي  ي ت قد

 * ال لـ ال را ي لمنصوص الرياتية 

 * تح يؽ ا لداؼ الوجدانية لمادة الرياتيات 

 او  : الفهم القرائي لمنصوص الرياضية 

  ؾ اف معر ة التمميذ لم ردات لية الرياتيات وم اليملا يجعمي اكثر وعيا اثنا  
حؿ الم كوت الرياتية كما اني يكسيي الث ة اثنا  حؿ لذر الم كوت وقد يتاتي ذلؾ مف 

 يوؿ ا ستراتيجيات ال رعية لمتدريس التيادلي 

حريػػة يحيػػث يعيػػر  يلػػا ولػػذلؾ  ػػاف ال لػػـ ال را ػػي يسػػلـ  ػػي جعػػؿ اليي ػػة الصػػ ية اكثػػر 
التوميػػػذ عػػػف ا كػػػارلـ يوتػػػوح ليتمكنػػػوا مػػػف ن ػػػؿ تمػػػؾ ا  كػػػار لويػػػريف  ػػػي حػػػوار يسػػػودر 
ا سػػتمتاع يت سػػير م ػػردات ليػػة الرياتػػيات  ػػي الػػنص الرياتػػي الم ػػرو  وتوتػػيحلا ممػػا 
يسػػاعد التوميػػػذ عمػػ  صػػػ ؿ م ػػدرتلـ الرياتػػػية المتمثمػػػة  ػػي ال ػػػدرة عمػػ  حػػػؿ الم ػػػكوت 

                     ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتد ؿ و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح وتيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليا.                                                    وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (  246:  2119 محمود عيد المطيؼ أ 

وتيتمؼ ال را ة العامة عف قرا ة الرياتيات التي تلتـ ي را ة الرموز و المصطمحات 
لندسية والجدواؿ مما يت ت  اف تتصؼ قرا ة والعوقات والرسـو الييانية وا  كاؿ ال

الرياتيات يالدقة واليط  لتماف محاولة  لملا وما تحتويي مف ليويات رياتية.                    
 ( 0996 محيات ايو عميرة أ 
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ولذلؾ  اف قرا ة الرياتيات لي احدى الملارات ا ساسية الوزمة لمتوميذ ولذا 
لذر الملارة لديلـ يمكف اف يعرتلـ وكذلؾ مدرسيلـ ينييي تنميتلا كما اف ن ص 

لصعويات  ي تعميـ وتعمـ الرياتيات لما لم را ة مف تاثيرات واسعة وعمي ة ومتنوعة لدى 
التوميذ  لي توسا دا رة ييرتلـ وتنميلـ وتن ط قوالـ ال كرية وت يا  يلـ حب 

 ( 2114ا ستطوع النا ا.   اروؽ م دادىأ عم  الز يي أ 

مف لنا ييرز دور استيداـ استراتيجيات ت جا التوميذ عم  الن اش والحوار و  
لموصوؿ ال  الح ا ؽ وال واعد والنظريات الرياتية واليحث عف حموؿ لمم كوت 

 الرياتية يان سلـ ويالتعاوف ما زمو لـ 

( عم  المية استيداـ استراتيجية التدريس 2119ويسكد  محمود عيد المطيؼ أ 
 ي تدريس اللندسية  ف للا الكثير مف ال وا د مف الملا انلا تكوف متينية لم لـ  التيادلي

ومتايعة لي وكولما مطمب ملـ كما انلا تسلـ  ي استرتيجيات ما ورا  المعر ة  نلا 
وسيمة م يدة لتح يؽ التحكـ ؟ الذي يتـ تناويي ييف ان طة المعمـ وتوميذر ييسموب لادؼ 

اف م اركتلـ تزود المعمـ ي رض ثرية لم ياـ يت ييص داؿ عم  ومنظـ يا تا ة ال  
ن اط ال وة ومواطف التعؼ لدى توميذر وتجعملـ ايتا يركزوف عم  ال كرة الر يسية مف 
يوؿ تساس تلـ عف مدى ما ي لموني مف يوؿ تمييص المعمومات والريط ييف ما تعممور 

                             ساي ا وييف المعمومات الحديثة .             

وتسكد نتا   العديد مف الدراسات عم  المية استراتيجية التدريس التيادلي  ي تعميـ 
( ال   عالية استراتيجية 2101والرياتيات حيث اكدت نتا   دراسة  ا رؼ را د أ 

تة عيد التدريس التيادلي  ي تدريس اللندسة وي ا  اثر التعمـ كما اكدت نتا   دراسة   حا
( ال   عالية استيداـ استراتيجية التدريس التيادلي  ي التحصيؿ  ي 2102اهلل أ 

( 2100(  عيدالواحد الكييسي أ  2104الرياتيات اكدت نتا   دراسة  عيس  سامي أ
 الي  عالية التدريس التيادلي  ي تنمية الت كير الرياتي.
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مملـ تصيم المسا ؿ ( اني يوؿ ت دـ التوميذ  ي تعQuirk,2010ويتيؼ   
اكثر صعوية وتتطمب قار يف اكثر ملارة أ ولتدعيـ الطوب  (word problems)ال ظية 

 ي لذر الصعويات   د استيدـ الكثير مف الياحثيف التدريس التيادلي كمديؿ تعميمي  ي 
  صوؿ الرياتيات ومف لس   

(Adams & lowery ,2007 , Erktin & Akyel ,2005 , Hyde, 2006, 
van Garderen, 2006 , vilenius – Tuohimaa, Aunola & unrmi , 

2008)  

والذيف اكدوا عم  وجود عوقة قوية ييف ال لـ ال را ي وملارات حؿ الم كوت 
                                                                                     (  Quirk,2010: 22 الرياتية.  

 ثانيا : تحقيق ا هداف الوجدانية لمادة الرياضيات 

اتػػػا ة الػػػ  ا لػػػداؼ  –يػػػري التريويػػػوف اف العمػػػؿ عمػػػي تح يػػػؽ ا لػػػداؼ الوجدانيػػػة 
المعر يػػة والملاريػػػة يعػػد  ايػػػة مػػف اليايػػػات الملمػػػة التػػي يسػػػع  تػػدريس الرياتػػػيات اليلػػػا 

ي  ػػػػي مجػػػػاؿ تعمػػػػيـ وعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف ذلػػػػؾ  مػػػػـ تنػػػػؿ الجوانػػػػب الوجدانيػػػػة ا لتمػػػػاـ الكػػػػا 
الرياتػػيات حيػػث ينصػػب التركيػػز عمػػ  الجوانػػب المعر يػػة دوف سػػوالا ولػػو مػػا يمثػػؿ ن طػػة 

 (0995تعؼ وجانيا مف جوانب ال صور ييف ال كر والتطييؽ.      ايز مراد أ 

ولػػػػػذا مػػػػػا ادى الػػػػػ  ظلػػػػػور ظػػػػػالرة اليػػػػػوؼ مػػػػػف الرياتػػػػػيات او مػػػػػا يسػػػػػم  " وييػػػػػا  
 الرياتيات" 

مـ الرياتيات ينييي ا  يسدي ال  ا حياط والعزوؼ عف واليوؼ وال مؽ مف تع
تعمملا يؿ يتطمب ا قتراب منلا و " التصالم" معلا .... ويكوف ذلؾ مف يوؿ معمـ واع 
ويمتمؾ ملارات وك ايات ال درات التدريسية ويي ة امنة ممتعة لمدراسة وطرؽ تريوية لعوج 

 ( 030:  2100 وليـ عييد / الصعويات التي يكوف التمميذ متيو ا منلا .  
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وتو ر استراتيجية التدريس التيادلي  رصا لمت اعؿ ا يجايي لمتوميذ  ي مواقؼ التعمـ 
والم اركة ا يجايية  ي اكتساب الملارات وتنمية ال عور يتحمؿ مس ولية التعمـ ولذا ما 

دت عم  ( حيث اك2119(  محمود عيد المطيؼ أ2102اكدتي دراسة   حاتة عيد اهلل أ 
  عالية التدريس التيادلي عمي ي ض مستوى ال مؽ اللندسي لدي التوميذ.  

كما اف استراتيجية التدريس التيادلي احد المصادر اللامة لتكويف ا تجالات 
ا يجايية نحو الرياتيات يص ة عامة واللندسة يص ة ياصة وتعديملا لما يو رر مف 

اذا مر يمواقؼ وييرات تح ؽ لي ا ياعات معينة ييرات ومواقؼ ان عالية جيدة  الطالب 
و عر مف يوللا يا رتياح والرتا او اليلجة والسرور  اني ينمي اتجالات ايجايية نحو 
محتوى لذر الييرات او نحو جوانب معينة منلا ولذا ما اكدتي دراسة  ا رؼ را دأ 

2101. ) 

 :أسس التدريس التبادلي

 Lederer, J. M)  مجموعة من ا سس منها :يقوم التدريس التبادلي عمى 
:2000,92)  

اف اكتساب المراحؿ ال رعية المتتمنة  ي التدريس التيادلي مس ولية م تركة ييف  .0
  .المعمـ والطوب

يالر ـ مف تحمؿ المعمـ المس ولية الميد ية لمتعميـ ونمذجي المراحؿ ال رعية  اف  .2
 طوب .المس ولية ينييي اف تنت ؿ تدريجيا ال  ال

يتوقا اف ي ترؾ جميا الطوب  ي ا ن طة المتتمنة وعم  المعمـ التاكد مف ذلؾ  .3
وت ديـ الدعـ والتيذية الراجعة او تكييؼ التكمي ات وتعديملا  ي تو  مستوى كؿ طالب 

 عم  حدر .
ينييي اف يتذكر الطوب ياستمرار اف المراحؿ المتتمنة وسا ط م يدة تساعدلـ عم   .4

لما ي ر وف ويتكرار محاو ت ينا  معن  لمم رو  يتوصيؿ الطوب ال  تطوير  لملـ 
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التح ؽ مف اف ال را ة ليست ال درة عم   ؾ رموز الكممات   ط وانما  لملا وتمييزلا 
 والحكـ عميلا ايتا.

ولعؿ ا سس الساي ة لم لـو التدريس التيادلي واستراتيجياتي ال رعية المتتمنة يي ي دـ  
ؿ  موليتي وتعييرر الح ي ي عف الت اعؿ ا يجايي  ي عممية ال را ة مما دعما نظريا حو 

يتمف ن اط ال ارئ و عاليتي  ي التعامؿ ما النص الم رو  يي اف لذر ا ستراتيجية 
تصمم لوستيداـ  ي يي  رع مف  روع المعر ة وتتكوف مف عناصر عديدة منلا 

:  2113 دونالد وايروف أ كير. المناق ات وا ست صا ات والت كير وما ورا  الت 
513 )                                                                             

 :مبادئ التدريس التبادلي

 تسند استراتيجية التدريس التبادلي الى اربعة مبادئ هي : 

   scaffoldingالمساندة او التدعيم  -1

تدريس الموتوع  انلا  اف تعميـ الط ؿ ملارة ركوب تعد المساندة او التدعيـ  ي  
تم   التدعيـ التدريجي الدراجات لتتولد لديلـ الدا عية لممارسة لذر الملارة ثـ ي

  .المتتا ؿ

   Think Aloudالتفكير بصوت عال  -2

ليست استراتيجية التدريس التيادلي استراتيجية تعتمد عم  ان طة يتـ تن يذلا 
وال مـ وانما صممت لذر ا ستراتيجية  ي  كؿ مناق ة حوارية او ما  ياستيداـ الورقة

يمكف تسميتي يالت اكر  لذر ا ستراتيجية تستثير ال ارئ كي ي كر يصوت مرت ا ويتـ لذا 
 الحديث ما المراحؿ ال رعية لمتدريس التيادلي. 

 metacognition  وراء المعرفة ما -3

ال رد او الطالب يت كيرر والعمميات الع مية الياصة وت ير ما ورا  المعر ة الي وعي 
التي يمارسلا عند قرا تي لمموتوع ومف ثـ تتكاتؼ ت نية الت كير يصوت مرت ا ما ما 
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ورا  المعر ة يحيث يسلماف  ي تنمية ملارات الطالب  ي توظيؼ استراتيجية التنيس 
 والتساسؿ والتوتيم والتمييص.

 cooperactive learningالتعمـ التعاوني  -ذ

يعد التعميـ التعاوني مف ا مور الملمة  جدا لت نية المساندة او التدعيـ  ي التدريس 
التيادلي وكذلؾ لت نية الت كير يصوت مرت ا ولما ورا  المعر ة وذلؾ  نلا تتيم لكؿ 
الطوب الم اركيف  ي تن يط معار لـ الساي ة حوؿ الموتوع ومحاولة تيادللا ما 

(   278:  2103اما اكثر عم ا لمموتوع .  ادة  ريؼ أ يعتلـ اليعض مما يتيم  ل
2113 oczkus ) 

 :الشروط الالزمة  نجاح التدريس التبادلي

( يعض ال روط الوزمة  نجاح التدريس 225: 2113يحدد  حسيف زيتوفأ 
 التيادلي  ي الص وؼ الدراسية ولزيادة  اعميتي لعؿ مف ايرزلا مايمي :

ترورة تدريب الطوب مف قيؿ المعمـ  عم  ممارسة المراحؿ ا ريعة سال ة الذكر  (0
اياـ متعاقية و ي كؿ يـو يتـ تعريؼ الطوب يواحد مف لذر ا ن طة وكي ية 4لمدة 

ي ـو يي المعمـ( ثـ التدريب   Demonstrationتن يذر  مف يوؿ يياف عممي 
التاكد مف نجاحلـ  ي ادا ي ي كؿ المكثؼ عم  ممارستي مف قيؿ الطوب ومف ثـ 

  عاؿ وحين ذ ييدي ياستيداـ التدريس التيادلي  ي الصؼ.

اف تكوف  قطعة ال را ة  المستيدمة  ي التدريس التيادلي  ي كؿ مرة  ي حدود  (2
( كممة ياصة لطوب المرحمة ا يتدا ية وتكوف لذر ال طعة   ي مستوي  لـ 011 

 لس   الطوب .

 التيادلي مف يوؿ مجموعات التعمـ التعاونية . اف يطيؽ التدريس (3

اف يطيؽ لذا التدريس ل ترة طويمة مف الوقت  عمي  نحو متتايا  حتي يح ؽ   (4
  اعميتي  المرجوة 
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اف يتم ي الطوب مف المعمـ اومف  زمو لـ الدعـ  وا ر اد والتوجيي  والتيذية   (5
 لنوع  مف التدريس .الراجعة  الوزميف   نجاح التعمـ  مف يوؿ لذا  ا

 :اجراءات  التدريس التبادلي

يمكف تن يذ استراتيجية التدريس التيادلي  ي الصؼ الدراسي مف يوؿ ا جرا ات 
 ا تية 

 ت سيـ ال صؿ الي مجموعات  تعاونية    كؿ مجموعة يمسة ا راد ( . .0
مراعار  اف تعييف قا د لكؿ مجموعة   ي ـو يدور المعمـ  ي ادارة الحوار ( ما   .2

يتيادؿ دورر ما  يرر مف ا راد المجموعة يعد كؿ حوار جز ي حوؿ   رة مف   رات 
 النص .

توزيا ا دوار التالية ماييف ا راد كؿ مجموعة  يحيث يكوف لكؿ  رد دور واحد منلا   .3
 المتنيئ (.  –الموتم  –المتسا ؿ  –:  المميص 

   توزيا نسية مف النص عمي كؿ طالب  ي المجموعة. .4
اعطا  ال رصة لكؿ  رد  ي المجموعة ل را ة النص قرا ة صامتة ووتا ماي ا  مف  .5

يطوط اس ؿ ا  كار ا ساسية اويكتب  ي ورقة مست مة يعض ا  كار التي 
 سيطرحلا  عمي زمو ي  ي المجموعة  يما يعد .

ئ ييدا الحوار التيادلي وي ـو المميص يدورة  ثـ المتسا ؿ ثـ الموتم ثـ المتني .6
ويتيمؿ ذلؾ مناق ة  ييف ا راد المجموعة  الواحدة   ي حيف  يتايا المعمـ مايجري 
 ي كؿ مجموعة ويستما لمايجري مف حوارات وي دـ العوف والدعـ المناسييف متي 

 كاف ذلؾ تروريا .
توزيا اوراؽ الت ديـ التي تتـ اس مة  عمي ال طعة  كملا ويعتير لذا يمثاية ايتيار  .7

 ملـ لم طعة  الم رو ة .قصير ي يس  ل
  حسف زيتوف  اليد   ي مناق ة ص ية  جايات الطوب عمي اس مة ا يتيار. .8

 (  226 – 2118أ
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 :في استراتيجية التدريس التبادلي ادوار المعمم

( يمس ادوار لممعمـ  ي استراتيجية التدريس 256أ  2118يحدد  ع ا ة والجيش أ 
  :التيادلي ولي

 ا راد (.  5ي سـ المتعمميف الي مجموعات   ير متجانسة    -0

 يمتمؾ الملارات التدريسية الكا ية ليكوف  قدوة  وانموذجا . -2

 ي يص قدرات  المتعمميف  وملاراتلـ  قيؿ توقؼ المساندة .  -3

 يراقب عمؿ المجموعات  التي يرج منلا حتي يتاكد مف  عالية ا ستراتيجيات.   -4

 حة وييززلا  ويعدؿ المواقؼ الياط ة وي ويلا  .ي در المواقؼ الصحي -5

( اداور المعمـ  قػي اثنػا  التػدريس التيػادلي  weedman , 2003 : 26كما يميص  
  يما يمي :

يتيػػػادؿ المعمػػػـ والطػػػوب مسػػػ ولية اكتسػػػاب ا سػػػتراتيجيات  المسػػػتيدمة  ػػػي التػػػدريس  -0
 التيادلي .

ا سػػتراتيجية   كي يػػػة التنيػػس أ كي يػػػة  ػػي اليدايػػة يتػػػولي المعمػػـ مسػػ ولية تػػػدريس لػػذر  -2
طػػػرح ا سػػػ مة  أ كي يػػػة التوتػػػيم  أ كي يػػػة التميػػػيص ( ولكنػػػي  تػػػدريجيا ينحػػػي لػػػذر 
المسػػػػ ولية عػػػػف كالمػػػػة ويحوللػػػػا  الػػػػي الطػػػػوب يحيػػػػث يظلػػػػروف  اسػػػػتيداملـ للػػػػذر 

 ا ستراتيجيات .

تلمػػػا  يتوقػػػا  مػػػف جميػػػا الطػػػوب اف ي ػػػاركوا   ػػػي المناق ػػػات ويمنحػػػوا   رصػػػة قياد -3
وي جا  المعمـ  الم اركة مف يوؿ الػدعـ  وت ػديـ  المعمومػات ا تػا ية يحيػث يػتـ 
تح يػػؽ التػػوازف  مػػاييف مطالػػب المعمػػـ و حاجػػات  الطػػوب يحيػػث يػػتـ  التوصػػؿ الػػي 

 ا جايات  والحموؿ اللاد ة .
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مػػف  يػػوؿ كػػؿ درس موجػػي  ذاتيػػي ي ػػـو المعمػػـ  يمراقيػػة نجػػاح   لػػـ الطػػوب لمػػنص  -4
 يتعديؿ المحتوي يحيث يو ـ ا تؿ  رصة لت ديـ الحموؿ الم ترحة.  وي ـو

  :ادوار المتعمم في استراتيجية  التدريس التبادلي

( يف يدوار المػػػػتعمـ يمكػػػػف يف تكػػػػوف 59أ  2118يػػػػري  كمػػػػاؿ عيدالحميػػػػد زيتػػػػوفأ  
 كالتالي:

 .يحاوؿ حؿ الم كوت التي تطرح عميي -0

عادة الصيا ةي ارؾ  ي ال عاليات العامة أ وطرح  -2  ا س مة أ والتمييص أ واب

 يكوف قادرًا عمي الت اعؿ ا جتماعي يصورة متعاونة ما زمو ي  -3

 ين ط  ي المواقؼ التعميمية التي يصمملا المعمـ -4

 يولد ا كارًا جديدة وينت  حمو  لمم كوت المطرمحة -5

 يحاوؿ الوصوؿ لمستوي التمكف والك ا ة يمساعدة زمو ي -6

 طرجلا مف يوؿ المحادثات والمناق ات التي يو رلا المعمـيناقش تصوراتي وي -7

 ثانيًا: التفكير ا بداعي

 التفكير وا بداع

الت كيػػر يينػػي العمميػػػة التػػػي يػػػنظـ يلػػػا الع ػػػؿ ) 316: 1993) أبااو عااالم ، يعػػرؼ 
مريف يو عػػدة سػػجديػػدة كحػػؿ م ػػكمة معينػػة يو إدراؾ عوقػػة جديػػدة يػػيف ي ييراتػػػػي يطري ػػػػة

 . يمور

يينػػي " سمػػسمة مػػف ا نػػ طة الع ميػػة  (424: 1999،  )فتحاي جااروانيينمػا يعر ػي 
ي ػـو يلػا الػدماغ عنػػدما يتعػػرض لمثيػػر يػػتـ اسػػت يالي عػػف طريػػؽ واحػػدة   يػر المر يػة التػي

الييػػػػرةأ ولػػػػو سػػػػموؾ يحثػػػا عػػػػف معنػػػػ   ػػػػي الموقػػػؼ يو  يو يكثػػػر مػػػف الحػػػواس اليمػػػسأ
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والعوامػػؿ ال يػػصيةأ والعمميػػات المعر يػػة  لػػػادؼ وتطػػوريأ يتػػػ كؿ مػػػف دايػػػؿ ال ايميػػػات
 " حولي الت كير و ػوؽ المعػر يةأ والمعر ػة الياصػة يالموتػوع الػذي يجػري

الت كيػػر اويػػداعي  ػػي الرياتػػيات   ( 28،  2002)محبااات أبااو عمياارة :  وتعػػرؼ
ومتعددة لمم ػكوت والتمرينػات ي ػكؿ مسػت ؿ  " إنتاج عوقػات وحمػوؿ متنوعػة وجديػدة ييني

 ػػػي تػػػو  المعر ػػػة والييػػػرات  و يػػػر معػػػروؼ مسػػػي ًا أ يحيػػػث تتجػػػاوز الحمػػػوؿ النمطيػػػػة
الرياتية أ والتي تكوف معيرًا إل  ال درات اويداعيػة أ  ػريطة ي يكوف لنػاؾ ات ػاؽ مسػيؽ 

   يطي"عم  محكات الصواب وال

يف الت كيػػر اويػػداعي  ػػي الرياتػػيات  ( 59:  2010)كاارم ابااو عاااذرة ، يينمػػا تػػري 
يػوؿ إنتػاج طػرؽ متنوعػة ونػادرة لحػؿ  وذلػػؾ مػػفلػو ال ػدرة عمػ  رسيػة العوقػات الجديػدة 

عنػػدما ي ػػـو الطالػػب يطػػرح  المسػػا ؿ الرياتػػية الييػػر روتينيػػة أ  اويػػداع الرياتػػي يظلػػػر
المرونػة التػي ييػديلا  لحػؿ م ػكمة يو مسػيلة رياتػػية وذلػػؾ مػػف يػػوؿحمػوؿ جديػدة ونػادرة 

 يثنا  حؿ الم كمة الرياتية .

ويعػػػرؼ تػػػورانس اويػػػداع ينػػػي التوصػػػؿ إلػػػ  حمػػػوؿ وعوقػػػات يصػػػيمة يا عتمػػػاد عمػػػ  
وذلػؾ يعػد يف يتحسػس ال ػرد م ػكمة يو ن صػًا يو تػع ًا  ػي المعمومػات  معطيات محػػددة أ

اويػػػداع ت ػػػمؿ اليحػػػث عػػػف إمكانيػػػات ميتم ػػػة أ والتنيػػػس  عمميػػػػة و ال كػػػرة أ ويتػػػيؼ يف
عػادة صػيا تلا حيػ  يػتـ التوصػؿ  يتيعات لذر اومكانيػات ونتا جلػا أ وايتيػػار  رتػيات واب

 ( 33:  2114إل  الحؿ ا  تؿ  دعا  جير أ 

د  اويداع ظالرة متعددة الوجور وتتتمف إنتاجًا جديػدًا ويصػيًو وذا قيمػة مػف قيػؿ ال ػر 
ولػو ن ػاط ذلنػي يو عمميػة ت ػود إنتاجػًا يتصػؼ يالجػدة وا صػالة أ وال يمػة  . يو الجماعػػة

يوسػػؼ (إنتػػاج حمػػوؿ جديػػدة لو كػػار و الم ػػكوت والمنػػال .    ػػي المجتمػػػاأ ويتػػػتمف
 2005 : 125) .قطامي أ 
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 :مراحل ا بداع

  : يمراحػؿ عػدة لػييف العمميػة اويداعيػة تمػر 2002: 152) ناديػا  السػرور أ(تػري  
ولػػػي مرحمػػػة تحديػػػد الم ػػػكمة وت حصػػػلا مػػػف جميػػػا  :مرحماااة اإلعاااداد أو التحضاااير -1

المعمومػات حوللػا ويػريط  يلػا يصػور ميتم ػة أ وت ػير اليحػوث إلػ  يف  جوانيلػا أ وتجمػا
يكيػػر مػػف الوقػػت لتحميػػؿ الم ػػكمة أ و لػػـ عناصػػرلا قيػػؿ  الطميػػة الػػذيف ييصصػػوف جػػز اً 

 .يتسػػػػػرعوف  ػػػػػي حػػػػػؿ الم ػػػػػػكمة يكثػػػػػر إيػػػػػداعًا مػػػػػػف يول ػػػػػؾ الػػػػػذيفاليػػػػػد   ػػػػػي حملػػػػػا لػػػػػـ 
لػػػي مرحمػػػة ترتيػػػب وترقػػػب وانتظػػػار أ حيػػػث يتحػػػرر (: الكماااون (مرحماااة ا حتضاااان  -2

كثيػر مػف ال ػوا ب وا  كػار التػي   صػمة للػا يالم ػكمة أ وتتميػز لػذر المرحمػة  الع ػػؿ مػػف
ولػػػي تتتػػػمف لتػػػمًا ع ميػػػًا  ييذلػػػي ال ػػػرد الميػػػدع لحػػػؿ الم ػػػكمة أ يالجلػػػد الػػػػ ديد الػػػػذي

المعمومػات والييػرات المكتسػية المو مػة التػي تتعمػؽ  و ػعوريًا و   ػعوريًا وامتصاصػًا لكػػؿ
 . يالم كمة

لي المحظة التي يتـ  يلا انيثاؽ  رارة اويداع أ يي المحظة التي  ؽ:او رامرحلة  -3
مة العمؿ الدقيؽ أ ولي مرح  كرة جديدة أ والتي تسدي يدورلا إل  حؿ الم كمة تتولد  يلػا

 . يدورلا إل  ميود  كرة جديدة تسدي يالتالي لحؿ الم كمة ىوالحاسـأ وتػسد
 مرحلت اختبار الفكر للفكرة الجدَدة وتجرَبها ، والتٍ تـؤدٌ بـدورها إلـً: مرحلة التحقـق - 4

  فكرة الجدَدةإخراج اإلوتاج اإلبداعٍ إلً حُز الىجىد وبعبارة أخري هٍ مرحلت التجرَب لل
     :خصائص التفكير اإلبداعي

 . عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ميتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ -0
 . عمميػػػػػة تح ػػػػػؽ نتػػػػػا   متميػػػػػزة كمػػػػػا ينلػػػػػا ت ػػػػػدـ حمػػػػػوً  ميتكػػػػػرة و يػػػػػر ميلو ػػػػػة -2
 . عمميػػػػػػػػػػػة ع ميػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػع  لمصػػػػػػػػػػػمحة ال ػػػػػػػػػػػرد يو مصػػػػػػػػػػػمحة المجتمػػػػػػػػػػػا -3
الوصػوؿ إلػ  ت ػػسيرات تتسـ يال ػدرة عمػ  رسيػة الكثيػر مػف الم ػكوت ممػا يسػالـ  ػي  -4

 . للذر الم كوت يو حمػوؿ
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اويداع يوجد لدى كؿ  رد ولػيس يمػرًا م صػورًا عمػ  قمػة ميتػارة يعينلػا أ ولكنػي يصػؿ  -5
 .نتجي وذروتي عند يعض ا  ياص أ وقػد   يحػدث ذلػؾ لػدى الػيعض اآليػر إلػ  قمػة

 ػػي عمميػػة التن ػػ ة أ  اويػػداع قايػػؿ لمػػتعمـ والتنميػػة يواسػػطة ا سػػرة وكػػؿ مػػف يسػػالـ -6
 .يمػا ينجػزر يتمثػؿ  ػي رد ال عػؿ ا جتمػاعي الػذي يمارسػي اآليػروف تجالػي  محسػاس ال ػػرد

                                     عممية الت كير اويػداعي تعتيػر عمميػة  يػر ت ميديػة يي   يتيػا الطػرؽ المعتػادة الثايتػػة                                             -7
 (23: 2113منسي أ   محمود

 : اإلبداعي التفكير افتراضات

 اويداعي الت كير يف إل  2112 عاـ والمت وقيف لممولوييف العريي المجمس ي ار ل د
 : ولي اآلتية ا ساسية ا  تراتات مف عم  عدد ي ـو

 تعميميػة مػادة يػوؿ مػف يتعمملػا يف ا ستعداد لديي  رد لكؿ يمكف ملارة اويداع -0
 . درس يو نص مثو موقؼ تدرييية يو

 كما العالي الذكا  ذوي ا  ياص يو المت وقيف الطمية عم  حكرا ليس اويداع  -2
 . ال يصية ويصا صي وييراتي الذلنية وعممياتي ال رد عم  يلداؼ تعتمد ينلا

 يعتمػد الميػدع ال ػرد إيجػاد  ػمف لػذلؾ والمنػا اليػوؼ مػف التحػرر يعنػي اويػداع -3
 الجيد. والمعمـ اليي ي المناسب الوسط عم 

 عميلا يصدرت واذا يدايتلا  ي لمن د تصمد   ل ة تعي ة  كرة الميدعة ال كرة  -4
 . ست تملا سريعًا  انؾ حكماً 

 (2117أ  وآيروف ميدعوف.  مو ؽ العتـو اآليريف يف ي ترض الميدع ال رد -5 

  :تنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات

يعتيػػر تنميػػػة الت كيػػػر اويػػػداعي  ػػػي الرياتػػػيات مػػػف يلػػػـ ا لػػػداؼ التػػػي تسػػػعي إليػػػي 
 الػدوؿ الناميػة والمت دمػة عمػ  السػوا  أ ولعػؿ مػف الييػػرات التػػي اسػػتيدمتلا الػػدوؿ معظـ
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 كسػػنيا ورة اليػػرام  المعػػدة يصيصػػًا لتنميػػة الت كيػػر اويػػداعي  ػػي الرياتػػيات ومػػف لػػػذر
  ( heymath )اليرام 

حيػػث تعتيػػػر الرياتػػػيات مػػػف يكثػػػر العمػػػـو التػػي تلػػػتـ ين ػػػاط الع ػػػؿ مػػػػف يجػػػػؿ إنتػػػػاج 
والتوصؿ إلي حموؿ لمم كوت ياعتيارلا ميػدانًا يصػيًا لتنميػة الت كيػرأ لػذا  ينييػي  ا  كػار
تػدريس الرياتػيات يف ي لػـ الطالػب ويكت ػؼ ا نمػاط الرياتػية أ ومػف يجػؿ تح يػؽ  عنػػد
 . يسودر اويداع والتجرية والعمؿ الجادينييي تو ير مناخ  ذلؾ

 لذا ياوتا ة إلي اويماف يػدور المعمػـ  ػي تنميػة الت كيػر اويػػداعي  ػػي الرياتػػيات
 كيعض الدوؿ مثؿ الياياف  ي إعداد م ررات  ي الرياتيات تتتمف م كوت مػف الحيػاة

 لمعمميػػة اويداعيػػػةاليوميػة أ وتػػدريب المعممػػيف عمػػ  تدريسػػلا ياعتيػػارر الدعامػػة ا ساسػػية 
                                                    ( 2101 كـر ايو عاذرة أ وال دوة التي ي تدي يلا التوميذ لمت كير  

( يف مػػػػف ييػػػػرز الن ػػػػاطات التػػػػي يمكػػػػف إتياعلػػػػا 286:  2114ويػػػػري   ولػػػػيـ عييػػػػد أ 
 :         لتنميػػػػة الت كيػػػػر اويػػػػداعي لػػػػدى التوميػػػػػذ لػػػػػي

إتاحػة  ػرص  ف يجيػب الطالػب ين سػي عمػ  سػساؿ يتطمػب معمومػات جديػدة مينيػة عمػ    -
 .سيؽ يف تعممي الطالب  ػي 

  إعطا  يس مة تتطمب ت كيرًا عمي ًا وم كوت م توحة النلاية -
 . إتاحة  رص لمعمؿ  ي مجموعات صييرة يتعاوف يعتاسلا  ي الحؿ -
  وميذعدـ ت ديـ حموؿ نلا ية وكاممة ليتم الا الت -
 .ت جيا حب ا ستطوع ويف يسيؿ التوميذ يس مة ويتركوا لزمو لـ اوجاية عنلا  وراً   -
 . عدـ اند اع المعمـ لإلجاية عف كؿ ا س مة وحؿ كؿ المسا ؿ -
ت ػػجيا الحػػوار يػػػيف الطػػوب مػػػا يعتػػلـ لميحػػػث عػػف حمػػػوؿ ييػػرى يػػػيتي يلػػا الطػػػوب    -

 . ين سلـ
 سموب محدد  ي حؿ الم كوت التي تواجليعدـ إجيار التمميذ عم  استيداـ ي  -
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( يعػػض ال ػػروط التػػي يجػػب عمػػي المعمػػـ 223: 2114ويحػػدد  مجػػدي عزيػػز أ 
 مراعاتلا  ي ال ا  ا س مة مف يجؿ تنمية ا يداع  ي الرياتيات تتمثؿ  ي :

 توجيي ا س مة عمي ال صؿ ككؿ دوف تحديد التمميذ المجيب عني. -

 صيا ة السساؿ مرة ثانية.يطمب مف احد التوميذ اعادة  -

 اف تكوف اس مة المناق ة والحوار واتحة وتسدي الي اللدؼ منلا. -

 اثارة ا س مة الم توحة والتي تتيم لمتوميذ ايدا  ارا لـ. -

 ت جيا التوميذ عمي ا ستنياط وا ستنتاج وا ست را  . -

 تعويد التوميذ عمي طرح ا س مة لوست سار عف الحؿ. -

 ماـ التوميذ يعمميات التحميؿ والتركيب.ر ا مستوي الت -

( المتطميػػػػات الوزمػػػػة لتػػػػدريس الت كيػػػػر 01: 2111كمػػػػا يحػػػػدد  نػػػػاجي ديسػػػػ ورس أ
 ا يداعي  ي:

 قدرة المعمـ عمي التدريس يطري ة تياعدية تيحث عف الحموؿ والحموؿ ا يداعية. -
ف ت جيا المعمـ عمي الت كير يطري ػة جماعيػة حتػي يحصػؿ عمػي اكيػر عػدد ممكػ -

 مف ا  كار ما مناق ة تمؾ ا  كار ما الجماعة.
لياقػػة المعمػػـ  ػػي توجيػػي ا سػػ مة  ثػػارة ت كيػػر المػػتعمـ لتوليػػد اكيػػر عػػدد ممكػػف مػػف  -

 ا  كار اليديمة وت جيعي عمي اليروج ييعض العوقات وا ستنتاجات.
توتػػػػػيم ا جػػػػػرا ات لمواجلػػػػػة الم ػػػػػكمة والت كيػػػػػر  يلػػػػػا مثػػػػػؿ اعػػػػػادة صػػػػػيا تلا  -

 ا وتحميملا وتو ير المناخ المناسب لمت كير وتنظيـ ا  كار.وتيسيطل
دور المعمػػـ  ػػي قيػػوؿ ا  كػػار المطروحػػة ومسػػاعدة المػػتعمـ عمػػي تعػػديؿ ا  كػػار  -

 وتطويرلا وصو  الي انسب الحموؿ مف يوؿ زيادة  اعمية المتعمـ.
مسػػػاعدة المػػػتعمـ عمػػػي  ػػػرض ال ػػػروض وايتيػػػار صػػػحتلا وصػػػو  الػػػي الحػػػؿ او  -

 ج العوقات الصحيحة.  استنتا
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( اف دور المعمـ  ي تنمية ا يداع يتميص 40: 2113ويري  يمي ة عيدالسميا أ 
 ي استيداـ الطري ة ا ست را ية لموصوؿ الي التعميمات  قاعدة أ نظرية أ قانوف( وال ا  
اس مة عامة عمي التوميذ تساعدلـ  ي حؿ الم كوت الرياتية . يا تا ة الي عدـ 

حموؿ جالزة لممسا ؿ او يراليف جالزة لمنظريات . واستيداـ الرياتيات كوسيمة  ت ديـ
 الت ويـ(. –التركيب  –لحؿ الم كوت مف اجؿ تنمية ال درات الع مية العميا  التحميؿ 

  :مهارات التفكير اإلبداعي

يعد ا طوع عمػي العديػد مػف الكتػب وا دييػات التػي تناولػت الت كيػر ا يػداعي أ  ػاف 
 تحػي  الياحػث يعػرض اكثػر الملػارات  ػيوعا ويلملػا ولػي الطوقػة والمرونػة وا صػالة

: 2119(    ايػػػػػراليـ الحػػػػػارثي أ278: 2116جػػػػػودت سػػػػػعادة أ((  0999:82جػػػػػرواف أ 
 (8: 2103 العزب  زلراف أ (54

 Fluency أو  : الطالقة 

 الطميػة ي كػار تجعػؿ التػي الملػارة الع ميػة  تمػؾ لػي الت كيػر  ػي الطوقػة اف ملػارة 
ممكػف أ وتعنػي ال ػدرة  وقػت وييسػرع كثيػرة ي كػار عمػ  الحصػوؿ يجػؿ مػف يحريػة تنسػاب

عمي توليد عدد كييػر مػف اليػدا ؿ يو المتراد ػات يو ا  كػار يو الم ػكوت يو ا سػتعما ت 
 عند ا ستجاية لمثير معيفأ والسرعة والسلولة  ي توليدلا .

سػػػندعا  ايتياريػػة لمعمومػػػات يو ييػػػرات يو م ػػػاليـ ولػػي  ػػػي جولرلػػػا عمميػػة تػػػذكر وا
سػػيؽ تعمملػػا أ لػػذا يػػري الػػيعض اف الطوقػػة  ػػي الت كيػػر عيػػارة عػػف ال ػػدرة عمػػي اسػػتيداـ 

 ميزوننا المعر ي عندما نحتاج اليي. 

وتعنػػػ  الطوقػػػة  ػػػي الرياتػػػيات: قػػػدرة المتعممػػػيف عمػػػ  إعطػػػا  عػػػدة حمػػػوؿ ميتم ػػػة 
تكوف لػديلـ إمكانيػة اسػتدعا  يكيػر عػدد مػف ا  كػار لموتوع معيف يو مسيلة معينة حت  

عند تعرتلـ لم كمة رياتية يو لندسػية أ ثػـ ايتيػار الحػؿ يو ال كػرة التػي يجػدلا المػتعمـ 
 يكثر إقناعا. 
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 ولمطالقة عدة أنواع منها :

 الكممػات مػف ممكػف عػدد يكيػر إنتػاج سػرعة عمػ  ال ػدرة ولػي  :الكممػات طوقػة -
 .زمف معيف  ي  المتناقتاتالمتراد ات يو 

 مػف موقػؼ  ػي متسمسػمة ي كػار مػف ممكػف عػدد يكيػر إنتػاج ولػي : ال كريػة الطوقػة -
 .ال رد  التي تثير المواقؼ

ولػي قػدرة ال ػرد عمػي ينػا  يكيػر عػدد مػف الجمػؿ ذات المعػاني  : التعييريػة الطوقػة -
 الميتم ة  ي زمف معيف.

 ولي ال درة عمي اكماؿ العوقات مثؿ ايجاد المعني المعاكس. :الطوقة الترايطية -
 رسومات لتكويف لو كاؿ المناسية الجز يات يعض إتا ة وتعني  :ا  كاؿ طوقة -

  .الميتم ة المجا ت  ي منلا يمكف ا ست ادة

  Flexibilityثانيا : المرونة 

 وتوجيي يو عادةأ المتوقعة ا  كار نوع مف ليست متنوعة ي كار توليد عم  ال درة لي
الموقػؼ . والمرونػة لػي عكػس الجمػود  متطميػات يو المثيػر تييػر ما الت كير مسار تحويؿ

الذلني أ الذي يعني تيني ينماط ذلنية محددة سم ا و يػر قايمػة لمتييػر حسػب مػا تسػتدعي 
 الحاجة.

 لت كيػػرولي تيير الحالة الذلنية لدى ال يص يتيير الموقؼ أ يي لي ال درة عمػي ا
 يطرؽ ميتم ة ورسية الم كمة مف زوايا متعددة.

 يو ينمػاط لتوليػد اسػتيداملاأ يػتـ التػي الملػارة تمػؾ ويتتم مػف ذلػؾ يف المرونػة لػي
 إلػ  المعتػاد يو العػادي الت كيػر عمميػات مػف وا نت ػاؿ الت كيػرأ متنوعػة مػف يصػناؼ
اد ال عؿ ورد ا ستجاية  متنوعة. يو مت اوتة يطرؽ راؾ ا مور وب
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وتعنػػػ  المرونػػػة  ػػػي الرياتػػػيات يػػػاف نطمػػػب مػػػف المتعممػػػيف ذكػػػر يكيػػػر عػػػدد ممكػػػف 
أ ولنػػا يمكػػف موحظػػة تطػػور ت كيػػر الطالػػب والمرونػػة التػػي  ليػػواص  ػػكؿ لندسػػي مرسػػـو

 يظلرلا  ي إنتاج يكير عدد مف ا  كار لتح يؽ الموقؼ الرياتي الذي يعرض لي.

 ويمكف ت سيـ المرونة الي قسميف :

تم ا يػػػة : ولػػػػي قػػػدرة ال ػػػػرد عمػػػي اعطػػػا  اكيػػػػر عػػػدد ممكػػػػف مػػػف اليػػػػدا ؿ  مرونػػػة -
 المت ايلة ل ئ ما.

مرونػػػة تكيي يػػػة : ولػػػي قػػػدرة ال ػػػرد عمػػػي تيييػػػر منحنػػػي ت كيػػػرر أ يو قدرتػػػي عمػػػي  -
 التكيؼ ما الظروؼ الطار ة.

  Originalityثالثا : األصالة 

 إنتػاج ي كػار جديػػدة يو طري ػػةتعد عنصرًا يساسيًا  ي الت كيػر اويػداعي أ ت ػـو عمػي 
جديػػػػدة أ يي لػػػػي التميػػػػز  ػػػػي الت كيػػػػر والنػػػػدرة وال ػػػػدرة عمػػػػي الن ػػػػاذ إلػػػػي مػػػػا ورا  الميا ػػػػر 
والمػػػيلوؼ مػػػف ا  كػػار. وت ػػاس عػػف طريػػؽ احتسػػاب كميػػة ا سػػتجايات  يػػر ال ػػا عة يو 

و إعطػػا  اسػػتجاية م يولػػة  سػػ مة ايتيػػار تػػداعي الكممػػات أ ي  يػػر الميلو ػػػة أ التػػػي تعػػػد
يالنسػية لينػود ايتيػار النتػا   اليعيػدة أ وت ػاس ييتػًا  ارتياطات ومعػاف يعيػدة و يػػر ميا ػػرة

 يعض ال صص. يدرجة الملارة يو اليراعة  ػي ايتيػار عنػاويف

وتعتير لػذر الملػارة يكثػر الملػارات ارتياطػًا يػالت كير اويػداعي أ وجػولر ا صػالة  ػي 
ير متوقعة أ وتنت  لذر ا  كار نتيجة قدرة الع ؿ عمػ  صػنا ميلو ة أ و  إنتاج ي كار  ير

  ييف المعارؼ الموجودة  ي النظاـ اودراكي. روايط يعيدة و ير ميا رة

نتػاج حمػػوؿ  ويتتم مػف ذلػؾ يف ا صػالة لػي قػدرة ال ػرد  ػي اليػروج عػف المػيلوؼ واب
يػي أ يي قػدرة ال ػرد عمػ  تتميز يالجدة وندرتلا ييف ي راد المجموعة المحيطة  وي كػار جديػدة

 ومالرة  ير  ا عة. إنتاج ي كػار عي ريػة
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وي صػػد يا صػػالة  ػػي الرياتػػيات: ال ػػدرة عمػػ  إنتػػاج اسػػتجايات يصػػيمةأ يي   ي ػػيا 
تكرارلػا يػيف زمػو  ال ػيص الػذي يػػيتي يلػذر ا سػتجايات. ويمكػف قياسػلا  ػي الرياتػػيات 

 س الموقػػؼ الرياتػػيأ مثػػؿ إعطػػا  يػػيف نطمػػب مػػف المػػتعمـ إعطػػا  عػػدة حمػػوؿ ميتم ػػة لػػن
يكثػػر مػػف طري ػػة لحػػؿ تمػػريف لندسػػي معػػيفأ يو حػػؿ مسػػيلة جيريػػة مػػا يػػيكثر مػػف يسػػموب 

 لمحؿ.

ويعد عرض الملارات ا ساسية لمت كير ا يداعي يكوف الياحث قد يجاب عػف السػساؿ 
  :ا وؿ مف يس مة اليحث ولو

 ميذ الصف األول اإلعدادي؟ما مهارات التفكير ا بداعي الالزم تنميتها لدي تال

 :إجشاءاث انبحج
 لوجاية عف اس مة اليحث والتح ؽ مف صحة  روتي اتيعت ا جرا ات التالية:

  : أو  : اختيار الوحدة الدراسية

تـ ايتيار وحدة اللندسة الم ررة عمي توميذ الصؼ ا وؿ ا عدادي لمعاـ الدراسي 
 لوسياب التالية :ال صؿ الدراسي الثاني وذلؾ  2107/2108

مناسػػػية محتػػػوي الوحػػػدةأ حيػػػث ينلػػػا تحتػػػوي عمػػػي عػػػدد كييػػػر مػػػف النظريػػػات والنتػػػا    ( ي
والتمػػاريف مطمػػوب مػػف التمميػػذ اليرلنػػة عميلػػا ممػػا يسػػاعد التوميػػذ  ػػي اكتسػػاب ملػػارات 

 الت كير ا يداعي.

عامػا   ػد  حػظ قصػور لػدي توميػذ  04مف يوؿ عمؿ الياحػث معمػـ رياتػيات لمػدة  ( ب
 ؼ ا وؿ ا عدادي  ي ملارات الت كير ا يداعي.الص

يعتيػػر الصػػؼ ا وؿ ا عػػدادي لػػو السػػنة ا ولػػي لدراسػػة اللندسػػة لػػدي توميػػذ المرحمػػة  ( ج
 ا عدادية.
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دراسػػة التوميػػذ لػػيعض الم ػػاليـ اللندسػػية والتعميمػػات اللندسػػية  ػػي ال صػػؿ الدراسػػي  ( د
 لدراسي الثاني.ا وؿ والذي تعتير ركيزة يساسية لملندسة  ي ال صؿ ا

يساييا ( مما يتيم لمتوميذ  8لػ( مدة دراسة الوحدة موتوع التجريب طويمة نسييًا   
التمكف مف ا ستراتيجية المتيعة  ي التدريس  التدريس التيادلي( أ والتمكف مف ملارات 

 الت كير ا يداعي.

درسيف لما دروس   قاـ الياحث يت سيـ درس المتما الي  5وت مؿ الوحدة عمي 
 المتما ومتوازي ا توع وحا تي الياصة نظرًا لطوؿ الدرس( ولي :

 الدرس ا وؿ : اليرلاف ا ستد لي -

 الدرس الثاني : المتما -

 الدرس الثالث : متوازي ا توع وحا تي الياصة -

 الدرس الرايا : المثمث -

 الدرس اليامس : نظرية  يثا ورث  -

 .ثانيا : تحميل محتوي الوحدة

كاف تحميؿ المحتوي لو يحد يساليب اليحث العممي التي تلدؼ الي الوصؼ  لما
رشدي أحمد الموتوعي والمنظـ والكمي لممتموف الظالر لمادة مف المواد التعميمية  

( أ لذا قاـ الياحث يتحميؿ محتوي وحدة اللندسة الم ررة عمي 70،  2004طعيمة :
الثاني الي م اليـ وتعميمات وملارات توميذ الصؼ ا وؿ ا عدادي ال صؿ الدراسي 

  :رياتية أ وقد اتيا الياحث اليطوات ا تية  ي تحميؿ المحتوي

 تحديد يلداؼ التحميؿ ( ي

 تحميؿ وتعري لاتحديد عناصر ال ( ب
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 حساب صدؽ التحميؿ  ( ج

 حساب ثيات التحميؿ  ( د

 :تحديد أهداف التحميل ( أ

الر يسية  ي الوحدة مف يلدؼ تحميؿ محتوي وحدة اللندسة الي تحديد العناصر 
 م اليـ وتعميمات وملارات رياتية أ لوست ادة مف ذلؾ  ي :

 اعادة صيا ة وحدة اللندسة و  ا  ستراتيجية التدريس التيادلي. -

اعداد ا ن طة والتماريف المتتمنة  ي وحدة اللندسة و  ا  ستراتيجية التدريس  -
 التيادلي.

 اللندسة ياستيداـ استراتيجية التدريس التيادلي.اعداد دليؿ المعمـ لتدريس وحدة  -

 :تحديد عناصر التحميل وتعريفها ( ب

صنؼ الياحث المحتوي الي   م اليـ وتعميمات وملارات( أ وحتي تكوف عممية 
التحميؿ محددة ودقي ة   د وتا الياحث تعريؼ اجرا ي محدد لكؿ مف الم لـو والتعميـ 

 ية التحميؿ.والملارة يمتـز يي الياحث يثنا  عمم

 :المفهوم الهندسي -

لػػػػو ا دراؾ الع مػػػػي لمياصػػػػية يو مجموعػػػػة اليػػػػواص الم ػػػػتركة يػػػػيف مجموعػػػػة مػػػػف 
ا  يا  يو المواقؼ وتجريد لذر الياصية يو مجموعة اليػواص يمعطا لػا اسػما يعيػر عنػي 

 (  33،  2005) فؤاد محمد موسي :  يم ظ يو رمز يو يلما معا. 

 :التعميم الهندسي -

لػػػػو عيػػػػارة   جممػػػػة ييريػػػػة ( تحػػػػدد العوقػػػػة يػػػػيف م لػػػػوميف يو يكثػػػػر مػػػػف الم ػػػػاليـ 
 (  38،  2005) فؤاد محمد موسي : الرياتية. 
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  :المهارة الهندسية -

) فاؤاد لي اجػرا  عمػؿ مػا يدقػة وسػرعة و لػـ وقػد تكػوف حركيػة يو ع ميػة يو كولمػا.
  (41،  2005محمد موسي : 

 :ج(  حساب صدق التحميل

مف صدؽ تحميؿ محتوي وحدة اللندسة الم ررة عمي توميذ الصؼ ا وؿ لمتيكد 
ا عداديأ   د عرض الياحث تحميؿ محتوي الوحدة  ي صورة استيياف عمي مجموعة مف 
المحكميف المتيصصيف مف يساتذة المنال  وطرؽ تدريس الرياتيات وكذلؾ موجلي 

يوت لموصوؿ الي الصورة ومعممي الرياتياتأ لمحكـ عميي واجرا  مايروني مف تعد
النلا ية لمتحميؿ أ وقد حرص الياحث عمي وتا التعري ات ا جرا ية لكؿ مف الم لـو 

 والتعميـ والملارة.

 وقد تمثمت موحظات السادة المحكميف  يما يمي :

يكػػػد معظػػػـ المحكمػػػيف يف الياحػػػث التػػػـز يالتعري ػػػات ا جرا يػػػة التػػػي وتػػػعلا لمم لػػػـو  -
  ي تحميؿ الوحدة.والتعميـ والملارة 

يكػػػػػدوا عمػػػػػي سػػػػػومة التحميػػػػػؿ وينػػػػػي  ػػػػػامؿ لجميػػػػػا الم ػػػػػاليـ والتعميمػػػػػات والملػػػػػارات  -
 المتتمنة  ي الوحدة.

 ويذلؾ اطم ف الياحث عمي صدؽ التحميؿ ويصيم  ي صورتي النلا ية.

 :د(  حساب ثبات التحميل

يػػػن س ي صػػػد يثيػػػات التحميػػػؿ لػػػو الحصػػػوؿ عمػػػي ن ػػػس النتػػػا   اذا تػػػـ تكػػػرار التحميػػػؿ 
ا سػػػاليب وعمػػػي ن ػػػس المػػػادة أ ولمتح ػػػؽ مػػػف ثيػػػات التحميػػػؿ   ػػػد قػػػاـ الياحػػػث وزميػػػؿ لػػػي  
يتحميػػؿ الوحػػدة كػػًو منلمػػا عمػػي حػػدة يعػػد ا ت ػػاؽ عمػػي يسػػس واجػػرا ات التحميػػؿ وا لتػػزاـ 
يالتعري ات ا جرا ية لعناصر التحميػؿ السػايؽ ذكرلػاأ ويوتػم الجػدوؿ ا تػي نتيجػة تحميػؿ 

 ندسة الم ررة عمي توميذ الصؼ ا وؿ ا عدادي.محتوي وحدة الل
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 (1جدول رقم )                                      

 نتائا تحميل محتوي وحدة الهندسة المقررة عمي تالميذ الصف األول ا عدادي 

عناصر 
 التحميل

تحميل 
 الباحث

تحميل 
 الزميل

المفردات المتفق 
 عميها

 24 26 24 المفاهيم

 33 33 37 التعميمات

 24 24 26 المهارات

 80 83 87 المجموع

 ( لحساب معامؿ ثيات وحدة اللندسة Holstiوقد استيدـ الياحث معادلة لولستي  
 % ولو معامؿ ثيات عاؿ يدؿ عمي ثيات التحميؿ.R = )95.2وقد كاف معامؿ الثيات   

 :ثالثا : تحديد األهداف التعميمية لموحدة

ا لػػػداؼ وتحديػػػدلا مػػػف ا مػػػور اللامػػػة  ػػػي العمميػػػة التعميميػػػة وذلػػػؾ  ف إف معر ػػػة 
وجود يلداؼ محددة المعالـ لو ا ساس  نطوؽ يي عمػؿ مػنظـ أ لػذلؾ   ػد قػاـ الياحػث 
يتحديػػد يلػػداؼ وحػػدة اللندسػػة  ػػي تػػس نتػػا   تحميػػؿ محتػػوي وحػػدة اللندسػػة ويا سػػتعانة 

 يالمصادر التالية:

راسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ الدراسػػػػي وؿ ا عػػػػدادي ال صػػػػؿ الدكتػػػػاب الرياتػػػػيات لمصػػػػؼ ا  -
 2106/2107). 

 .(2106/2107دليؿ معمـ الرياتيات لمصؼ ا وؿ ا عدادي   -
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وثي ػػة منػػال  الرياتػػيات مرحمػػة التعمػػيـ ا ساسػػي والتػػي صػػدرت عػػف  مركػػز تطػػوير  -
 .(2100/2102المنال  والمواد التعميمية(  

 تي :اآلوقد تحددت أهداف وحدة الهندسة في 

  ي نلاية دراسة الوحدة يتوقا يف يكوف التمميذ قادرًا عمي يف : -

ال ػعاع أ  أيتعرؼ يعػض الم ػاليـ اللندسػية   ال طعػة المسػت يمةأ اليػط المسػت يـ -
 الزاوية (.

يتعػػػػػػرؼ ينػػػػػػواع الزوايػػػػػػا والعوقػػػػػػات يينلػػػػػػا   الزاويتػػػػػػاف المتجاورتػػػػػػاف أ الزاويتػػػػػػاف  -
المتتامتػػػػاف أ الزاويتػػػػاف المتكاممتػػػػاف أ الزوايػػػػا المتجمعػػػػة حػػػػوؿ ن طػػػػة أ الزاويتػػػػاف 
المتيادلتػػػاف أ الزاويتػػػاف المتناظرتػػػاف أ الزاويتػػػاف الػػػدايمتاف و ػػػي جلػػػة واحػػػدة مػػػف 

 ريس ( وتطيي ات عميلا.  ال اطا أ الزاويتاف المت ايمتاف يال
 يتعرؼ حا ت تطايؽ مثمثيف ويميز يينلا. -
 يتعرؼ المتما المحدب والمتما الم عر ويميز يينلا . -
 يتعرؼ الزاوية اليارجة لمتما ويوجد قياسلا. -
يسػػتنت  مجمػػوع قياسػػات زوايػػا يي متػػما والعوقػػة يػػيف قياسػػي الزاويتػػاف الدايمػػة  -

 اوية المتما المنتظـ .واليارجة  ي متما أ ويوجد قياس ز 
يثيػػػت ياليرلػػػاف نظريػػػات وقػػػوانيف تتعمػػػؽ يالمثمثػػػات وا  ػػػكاؿ الرياعيػػػة مسػػػتيدمًا  -

 يواص التوازي 
 يطيؽ يعض النظريات اللندسية لحؿ م كوت رياتية وحياتية . -
 يطيؽ نظرية  يثا ورث لحؿ المسا ؿ النظرية . -
 يت ف التسمسؿ المنط ي لميرلاف الرياتي . -
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 رابعا : اعداد كتيب التمميذ 

 وقد روعي عند اعداد كتيب التمميذ يف ي تمؿ عمي:

مجموعة مف ا ر ادات التي ينييي يف يراعيلا التوميذ يوؿ التعمـ ياستراتيجية  -
 التدريس التيادلي.  

نيذة ميتصرة عف استراتيجية التدريس التيادلي ومراحملا ودور كؿ تمميذ  ي كؿ  -
 المراحؿ.مرحمة مف لذر 

 عنواف كؿ درس والزمف الميصص لي. -
 يلداؼ كؿ درس. -
 مكاف لإلجاية دايؿ الكتاب. -
ين طة وملاـ تعميمية ويمثمة مناسية  لتوميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي وتناسب  -

 محتوي الدرس وتساعد عمي تنمية ملارات الت كير ا يداعي.
 ويـ تكويني يثنا  يتيمؿ كؿ درس تدرييات جز ية لكي يتمكف المعمـ مف عمؿ ت -

  رح الدرس.
ينتلي كؿ درس يورقة يو يكثر لتماريف متنوعة عمي الدرس لكي يتمكف المعمـ مف  -

 عمؿ ت ويـ نلا ي يعد ا نتلا  مف  رح الدرس.
 يمثمة حيايتة تريط الرياتيات يالحياة العممية لمتوميذ.  -

مف ييرا  المنال  ويعد ا نتلا  مف اعداد كتايي التمميذ تـ عرتلا عمي مجموعة 
 وطرؽ تدريس الرياتيات وذلؾ لمتيكد مف الن اط التالية :

 مدي مو مة يلداؼ الوحدة لتوميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي. -
 مدي مو مة المحتوي لتح يؽ يلداؼ الوحدة. -
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 مدي مناسية ا مثمة وا ن طة  لداؼ الوحدة. -
 عي.مدي مراعاة ا مثمة وا ن طة لملارات الت كير ا يدا -
 مدي مناسية الصيا ة الميوية لمحتوي الوحدة. -
 مدي مراعاة التدرييات وا ن طة لمت ويـ المستمر لمتوميذ يثنا  كؿ درس. -

وقد قاـ الياحث يالتعديوت التي يجما عميلا السادة المحكموف ويذلؾ يصيم كتاب 
 .التمميذ  ي صورتي النلا ية 

 .خامسا : اعداد دليل المعمم لتدريس الوحدة

تـ اعداد دليؿ لممعمـ لتدريس وحدة اللندسةأ ليكوف مر دًا وموجلًا لممعمـ ويساعدر 
أ جية التدريس التيادلي ي تح يؽ ا لداؼ المرجوة يثنا  تدريس الوحدة ياستيداـ استراتي

 ويتتمف الدليؿ العناصر ا تية :

  :المقدمة -
 وتشمل النقاط التالية:   

  يلداؼ الدليؿ 
 دريس التيادلي ومراحملااستراتيجية الت 
 دور كؿ مف المعمـ والتمميذ  ي استراتيجية التدريس التيادلي 
 تعريؼ يملارات الت كير ا يداعي 
 .توجيلات عامة لممعمـ لتنمية ملارات الت كير ا يداعي 

 :األهداف العامة لموحدة -

سيؽ تـ تحديد ا لداؼ العامة لتدريس الوحدة لتوميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي وقد 
 او ارة إلي لذر ا لداؼ ومصادر ا ت اقلا.



 

111 

 

 أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي في الهندسة 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي لدي

 

 2019يناير  األولالعدد      والعشرون الخامس المجمد 

 :الخطة الزمنية لتدريس الوحدة -
 والتي يتحدد مف يوللا الوقت الذي يستيرقي تدريس كؿ درس مف دروس الوحدة

 :عرض دروس الوحدة -

وي مؿ جميا اوجرا ات التي ينييي يف ي ـو يلا المعمـ يثنا  تدريس الوحدة 
 اعدادلا أ ويتتمف عرض كؿ درس عمي الن اط التالية: والوسا ؿ وا ن طة التي يتـ

 

  عنواف الدرس 
 الزمف الوـز لتدريسي 
 يلداؼ الدرس مصا ة يطري ة سموكية 
 الوسا ؿ التعميمية وا دوات المستيدمة 
  المتطميات ال يمية 
 يطوات السير  ي الدرس 

 :سادسا : اعداد أدوات القياس

اسػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي  ػػي تنميػػة الت كيػػر تلػػدؼ لػػذر الدراسػػة إلػػي قيػػاس  عاليػػة 
ا يػػػداعي لػػػدي توميػػػذ الصػػػؼ ا وؿ ا عػػػدادي أ لػػػذا قػػػاـ الياحػػػث يمعػػػداد ا داة اليحثيػػػة 

 التالية :

 اختبار مهارات التفكير ا بداعي -

 :الهدف من ا ختبارأ( 

ا وؿ يلدؼ لػذا ا يتيػار إلػي قيػاس ملػارات الت كيػر ا يػداعي لػدي توميػذ الصػؼ 
 ا عدادي.
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 :تحديد أبعاد ا ختبارب(

قاـ الياحث يتحديد ييعاد ا يتيػار يحيػث يػدور حػوؿ ملػارات الت كيػر ا يػداعي ولػي 
 ثوث ملارات ا صالة والمرونة والطوقة.

 :ج( صياغة مفردات ا ختبار

 تكوف ا يتيار مف مجموعة مف الم ردات تتمثؿ  ي ا تي:

 ت يكؿ منلا  راغ يتطمب مف التمميذ اكماؿ.ا كماؿ : تـ صيا ة عيارا 

  الترتيػػب : تػػـ وتػػا يػػراليف يطواتلػػا  يػػر مرتيػػة وعمػػي التمميػػذ إعػػادة ترتييلػػا أ
 وييري مرتية يطري ة يطي ثـ كتاية اليلاف يطري ة صحيحة .

 .الم اؿ : تـ وتا يس مة م توحة و  تحدد  يي إجاية لمتمميذ 

 مايمي: وقد روعي عند صيا ة م ردات ا يتيار

 مناسية ا س مة لمستوي التوميذ -

 مناسية ا س مة لملارات ينا  اليرلاف اللندسي -

 وتوح ا س مة والمطموب  ي كؿ سساؿ -

 ػػػػمولية ا يتيػػػػار لموتػػػػوعات الوحػػػػدة وييتػػػػًا ملػػػػارات ينػػػػا  اليرلػػػػاف  -
 اللندسي المراد قياسلا لدي التوميذ 

 :د( صياغة تعميمات ا ختبار 

ا يتيػػار ليلتػػدي يلػػا التوميػػذ وتهسػػلؿ وتوتػػم للػػـ كي يػػة التعامػػؿ مػػا تمػػت صػػيا ة 
 ا يتيار وا جاية عف يس متي أ وقد روعي  ي التعميمات مايمي :

 يف تكوف سلمة وواتحة ومو مة لمستوي التوميذ  -
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التيكيػػػػد عمػػػػي يف درجػػػػة ا يتيػػػػار لػػػػيس للػػػػا عوقػػػػة يػػػػدرجات التوميػػػػذ  ػػػػي  -
 المدرسة

 ؾ سساؿ يدوف إجايةالتيكيد عمي عدـ تر  -
 تحديد زمف ا يتيار -

 :ها( نظام تقدير الدرجات

حدد الياحث درجة واحدة لكؿ سساؿ مف يس مة ا كماؿ أ وعدد مف الدرجات  س مة 
الترتيب و  ا لم  رات التي سوؼ يتـ ترتييلا أ ته سـ درجة سساؿ الم اؿ و  ًا لعدد اليطوات 

 ( درجة.50جموع درجات ا يتيار  التي ي ـو يلا التمميذ أ ويذلؾ يكوف م

 :حساب صدق ا ختبار و(

عػػػف طريػػػؽ عػػػرض ا يتيػػػار عمػػػي مجموعػػػة مػػػف ييػػػرا   تػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ ا يتيػػػار
 المنال  وطرؽ تدريس الرياتيات ليياف :

 مدي مو مة ا يتيار لمستوي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي -
 صيا ة ا س مةصوحية ا يتيار ل ياس ما وتا ل ياسي أ ومدي سومة  -

وقػػد وا ػػؽ السػػادة المحكمػػػوف عمػػي  ػػمولية ا يتيػػػار وييػػدوا يعػػض ا را  والتعػػػديوت 
تعػػػديؿ يعػػػض  –اعػػػادة ترتيػػػب يعػػػض ا سػػػ مة  –مثػػػؿ  اعػػػادة صػػػيا ة يعػػػض الم ػػػردات 

 المسا ؿ(

 وقد تـ تعديؿ ا يتيار و  ًا  را  السادة المحكميف.

 :التجربة ا ستطالعية لالختبارز( 

( تمميػػذ مػػف توميػػذ الصػػؼ 31يػػب ا يتيػػار عمػػي عينػػة اسػػتطوعية قػػدرلا  تػػـ تجر  
ا وؿ اوعػػدادي يمدرسػػة ال تػػا ؿ اوسػػومية التايعػػة ودارة العمرانيػػة أ محا ظػػة الجيػػزة أ 

 ييوؼ عينة اليحث وذلؾ يلدؼ:
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 تحديد الزمف المناسب لويتيار -
 حساب ثيات ا يتيار -
 عمي العينة ا ستطوعية إلي مايمي: وقد توصؿ الياحث يعد تطييؽ ا يتيار -
 تحديد الزمف المناسب لويتيار -

دقي ة( أ حيػث انتلػي التمميػذ  011وجد الياحث يف الزمف المناسب لتطييؽ ا يتيار  
دقي ػة( والتمميػذ ا ييػر  ػي زمػف قػدرر  81ا وؿ مف اوجايػة عػف ا يتيػار  ػي زمػف قػدرر  

تػػا  001  دقػػا ؽ( ل ػػرا ة التعميمػػات يصػػيم الػػزمف  5ة  دقي ػػة( ويحسػػاب متوسػػط الػػزمف واب
 دقي ة( 011المناسب لويتيار  

 حساب معامؿ ثيات ا يتيار -

تػػـ حسػػاب ثيػػات ا يتيػػار يطري ػػة التجز ػػة النصػػ ية لػػدرجات ا يتيػػار يسػػ مة زوجيػػة 
وييػػػري  رديػػػة أ وتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ا رتيػػػاط يػػػيف نصػػػ ي ا يتيػػػار ياسػػػتيداـ اليرنػػػام  

أ ثػػػػـ معامػػػػؿ ثيػػػػات ا يتيػػػػار كمػػػي ياسػػػػتيداـ معادلػػػػة تصػػػػحيم الطػػػػوؿ  spssا حصػػػا ي 
 لسييرماف يراوف وجوت ماف أ والجدوؿ التالي ييف ذلؾ:

 (3جدول ) 

 يوضح معامل ثبات التجزئة النصفية  ختبار التفكير ا بداعي

ايتيار الت كير 
 ا يداعي

معادلة 
 جوت ماف

معادلة سييرماف 
 يراوف

 0.81 0.80 ا يتيار ككؿ

%( ولػػذا يعنػػي يف ا يتيػػار يسػػتند  81ويحسػػاب ثيػػات ا يتيػػار وجػػد ينػػي يسػػاوي    
 عمي معامؿ ثيات مرت ا مما يطم ف  ستيدامي.
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 :الصورة النهائية لالختبار ( ح

يعد عرض ا يتيار عمي السادة المحكميف وتعديمي  ي تو  ارا لـ و ي تػو  نتػا   
ثيػات لويتيػار أ جػا ت الصػورة النلا يػة   يتيػار التجرية ا ستطوعية وماتـ حسايي مف 
( م ػردة موزعػة عمػي ايعػاد ا يتيػار حيػث تتػمف 30ملػارات ينػا  اليرلػاف اللندسػي  ػي  

( م ػردة ل يػاس ملػارة معالجػة 05( م ردة ل ياس ملارة تجليز المعمومػات أ  02ا يتيار  
 ـ والحكـ عمي اليرلاف.( م ردة ل ياس ملارة الت وي4المعمومات وينا  اليرلاف أ  

 صابعًا: اجشاءاث انذساصت امليذانيت:
يعد اعداد وتيط يدوات اليحث يصػيحت صػالحة لمتطييػؽ عمػي عينػة اليحػث وقػد تػـ 

 ذلؾ و  ًا لإلجرا ات التالية:

 تحديد اللدؼ مف تجرية اليحث -0

 تحديد التصميـ التجرييي لميحث -2

 ايتيار عينة اليحث -3

 تيط متييرات اليحث -4

 تجرية اليحثتن يذ  -5

 تعميؽ الياحث عمي تن يذ تجرية اليحث -6

 ا ساليب ا حصا ية المستيدمة  ي معالجة الييانات -7

 و يما يمي عرض ت صيمي لوجرا ات الساي ة:
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 :حتذيذ اهلذف ين جتشبت انبحج

تلػػػدؼ التجريػػػة الميدانيػػػة لميحػػػث الحػػػالي إلػػػي تجريػػػب تػػػدريس وحػػػدة اللندسػػػة الم ػػػررة 
ا وؿ اوعػػػػدادي  ػػػػي تػػػػو  اسػػػػتراتيجية التػػػػدريس التيػػػػادلي وقيػػػػاس عمػػػػي توميػػػػذ الصػػػػؼ 

  اعميتلما  ي تنمية الت كير ا يداعي.

 :حتذيذ انتصًيى انتجشيبي نهبحج

اسػػػػتيدـ الياحػػػػث التصػػػػميـ التجرييػػػػي  تصػػػػميـ المجموعػػػػات المتكا  ػػػػة( المكونػػػػة مػػػػف 
لملػػػػارات  مجموعػػػػة تجريييػػػػة ومجموعػػػػة تػػػػايطة أ مػػػػا اسػػػػتيداـ ال يػػػػاس ال يمػػػػي واليعػػػػدي

 . الت كير ا يداعي

 ويذلؾ  اف اليحث الحالي يتتمف المتييرات التالية:

 المتيير المست ؿ  -

 استراتيجية التدريس التيادلي 

 المتيير التايا  -

 الت كير ا يداعي 

 :اختياس عينت انبحج

تػػػـ ايتيػػػار عينػػػة اليحػػػث ع ػػػوا يًا مػػػف يػػػيف توميػػػذ الصػػػؼ ا وؿ اوعػػػدادي يمدرسػػػة 
اوسػػومية التايعػػة  دارة العمرانيػػة التعميميػػة يمحا ظػػة الجيػػزة وقػػد تػػـ ت سػػيـ عينػػة ال تػػا ؿ 

 اليحث إلي مجموعتيف كالتالي:

  31المجموعػػػػة التجريييػػػػػة   التػػػػي تػػػػػدرس ياسػػػػػتراتيجية التػػػػدريس التيػػػػػادلي ( وعػػػػػددلـ  -
 تمميذ.

 تمميذ.  31المجموعة التايطة   التي تدرس يالطري ة المعتادة ( وعددلـ   -
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 لجدوؿ التالي يوتم عينة اليحث:وا
 (7جدول )

 يوضح توزيع عينة البحث

 العدد ا ستراتيجية ال صؿ المجموعات

 31 التدريس التيادلي 0/2 التجرييية 

 31 الطري ة المعتادة 0/4 التايطة

 :ظبط يتغرياث انبحج

لتو ي حاوؿ الياحث قدر ا مكاف تيط المتييرات التي قد تسثر عمي المتيير التايا 
 تيثيرلاأ و يما يمي يعرض الياحث المتييرات المرتيطة يمجرا  اليحث:

  :المحتوي العممي -

درسػػػػت المجموعػػػػة التجريييػػػػة الوحػػػػدة يعػػػػد إعػػػػادة صػػػػيا تلا  ػػػػي تػػػػو  اسػػػػتراتيجيتية 
التدريس التيادليأ وقد تـ ذلؾ  ي تو  ا جػرا ات واليطػوات الموتػحة  ػي كتػب التمميػذ 

درسػػت المجموعػػة التػايطة الوحػػدة ياسػػتيداـ الطري ػة العاديػػة  ػػي ودليػؿ المعمػػـأ  ػػي حػيف 
 التدريس.

 :الفترة الزمنية -

  ػػد راعػػي الياحػػث يف تكػػوف ال تػػرة الزمنيػػة محػػددة وواحػػدة لممجمػػوعتيف أ وقػػد حػػددلا 
 8الياحػث  ػي تػو  اليطػػة الزمنيػة لػوزارة الترييػػة والتعمػيـ أ وقػد امتػػدت  تػرة الدراسػة لمػػدة 

 يساييا ت رييًا.
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 :القائم بالتدريس -

قػػػاـ الياحػػػث يالتػػػدريس ين سػػػي لممجموعػػػة التجريييػػػة أ ينمػػػا قػػػاـ يالتػػػدريس لممجموعػػػة 
 عاما  ي تدريس الرياتيات. 21التايطة زميؿ اير لي مف الييرة ما ي ؿ عف 

 :تنفيز جتشبت انبحج .1

 :التطبيق القبمي ألدوات البحثأ.

 قاـ الياحث يالتطييؽ ال يمي  داة اليحث والتي تتمثؿ  ي:  

 اختبار التفكير ا بداعي   -

أ لمتح ػػػػػؽ مػػػػػف تجػػػػػانس  09/2/2108وذلػػػػػؾ  ػػػػػي ن ػػػػػس اليػػػػػـو لمجمػػػػػوعتي اليحػػػػػث 
المجموعتيف وتكا سلما مف حيث ملارات الت كير ا يداعي أ وقد تـ تصػحيم ا يتيػارأ ثػـ 

أ حيػػث قػػاـ الياحػػث يحسػػاب قػػيـ  spssام  ا حصػػا ي معالجتلػػا احصػػا يًا ياسػػتيداـ اليرنػػ
  ت( ومدي د لتلا لم روؽ ييف المجموعتيف  ي ايتيار الت كير ا يداعي.

  تـ حساب قيمة  ت( ومدي د لتلا لم روؽ ييف توميذ المجموعة التجرييية  والتػايطة  ػي
 ايتيار الت كير ا يداعي أ والجدوؿ التالي يييف ذلؾ:

 (8جدول )

)ت( ومستوي د لتها ا حصائية لمفروق بين متوسطات درجات تالميذ قيم 
 المجموعتين التجريبية  والضابطة في التطبيق القبمي  ختبار التفكير ا بداعي

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

ا نحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي الد لة 
 ا حصائي

 4.51 8.28 30 التجريبية 
 احصا ياً  ير دالة  0.507

 3.57 7.75 30 الضابطة
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 يتضح من الجدول السابق:

المجموعػػة ات توميػػذ المجموعػػة التجريييػػة  و وجػػود ت ػػارب كييػػر يػػيف متوسػػطات درجػػ -
 التايطة  ي التطييؽ ال يمي  يتيار الت كير ا يداعي.

عػػػدـ وجػػػود  ػػػرؽ داؿ احصػػػا يًا يػػػيف المجمػػػوعتيف التجريييػػػة  والتػػػايطة  ػػػي التطييػػػؽ  -
( ولػي 1.517ال يمي  يتيػار الت كيػر ا يػداعي أ حيػث يميػت قيمػة  ت( المحسػوية  

  ير دالةأ مما يدؿ عمي يف المجموعتيف متكا  تيف.

 :تدريس الوحدة لمجموعتي البحثب ( 

يعد ا نتلا  مف التطييؽ ال يمي  دوات اليحث أ والتيكد مف تكا س المجموعتيف أ 
دسة المعاد صيا تلا  ي تو  التدريس التيادلي لممجموعة قاـ الياحث يتدريس وحدة اللن

حصص يسيوعيًا أ وذلؾ  3( يسايا يواقا 8التجرييية أ وقد استيرؽ تدريس الوحدة مدة  
 . 21/4/2108إلي  21/2/2108 ي ال ترة ماييف 

 :التطبيق البعدي ألدوات البحثج ( 

المجموعتيف أ ثـ تطييؽ يعد ا نتلا  مف تدريس الوحدة موتا التجريب لتوميذ 
يداة اليحث يعديًا أ وقد روعي يف يتـ تطييؽ يداة اليحث  ي ن س الوقت وذلؾ يـو 

23/4/2108. 

 :تعهيق انباحج عهي تنفيز جتشبت انبحج -2

 ػػي يدايػػة التػػدريس لممجموعػػة التجريييػػة والتػػي تػػدرس يالتػػدريس التيػػادلي ييػػدي يعػػض  -
وينلػػا قػػد تتسػػيب  ػػي تتػػييا وقػػت الحصػػة أ التوميػػذ اسػػتيرايلـ مػػف الطري ػػة الجديػػدة 

ولكػػػف يعػػػد  تػػػرة مػػػف التػػػدريس ييػػػدي التوميػػػذ اعجػػػايلـ يالطري ػػػة الجديػػػدة يػػػؿ وطػػػاليوا 
 يتطيي لا  ي ياقي دروس الرياتيات  ي  رع الجير.
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 حػػظ الياحػػث يف توميػػذ المجموعػػة التجريييػػة والتػػي تػػدرس يالتػػدريس التيػػادلي كػػانوا  -
ية ويتيػػػادؿ ا دوار دايػػػؿ المجموعػػػة  قا ػػػد أ مستوتػػػم أ سػػػعدا  يػػػيدوار ا سػػػتراتيج

 مميص أ متسا ؿ أ متنيئ( مما كاف لي يثر  ي زيادة ميوللـ نحو الرياتيات.

 حػػظ الياحػػث ا ػػتراؾ جميػػا توميػػذ المجموعػػة التجريييػػة ي اعميػػة وسػػعادة  ػػي يثنػػا   -
 دروس وحدة اللندسة.

 :انبياناثصانيب االحصائيت املضتخذيت يف يعاجلت ألا .2

قاـ الياحث يايتيار صحة ال روض وذلؾ ياستيداـ حزمة اليرام  اوحصا ية لمعمـو 
 وتـ حساب ا تي : 09( ا صدار spssا جتماعية  

 المتوسط وا نحراؼ المعياري -

 معامؿ ا رتياط لييرسوف -

 معامؿ الثيات يالتجز ة النص ية -

 لمعينات المست مة والمرتيطة   T-testايتيار  -

 ا ايتا وحجـ التاثيرمري -

 حاينا : عشض اننتائج ويناقشتها وتفضريها 

  يما يمي عرض تحميؿ النتا   ومناق تلا وت سيرلا. 

 النتائا المتعمقة بالسؤال األول: 

 تي:ينص السساؿ ا وؿ مف يس مة اليحث عمي اآل

 اإلعدادي؟ما مهارات بناء البرهان الهندسي الالزم تنميتها لدي تالميذ الصف األول 

وقػػػد تػػػـ اوجايػػػة عػػػف لػػػذا السػػػساؿ  ػػػي ا طػػػار النظػػػري أ وذلػػػؾ عنػػػد تحديػػػد ملػػػارات 
 الت كير ا يداعي  ي ثوث ملارات ولي  الطوقة أ المرونة أ ا صالة( 
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 ملارة الطوقة : وتتمثؿ  ي انتاج اكير عدد مف ا  كار والحموؿ اليديمة. -

 او طرؽ الحؿ.ملارة المرونة : وتتمثؿ  ي تنوع ا  كار  -

ملارة ا صالة : وتتمثؿ  ي اليروج عف نمطية الت كير وانتاج ا كار جديدة و ير   -
 مالو ة.

 النتائا المتعمقة بالسؤال الثاني: 

 ينص السساؿ الثاني مف يس مة اليحث عمي ا تي:

إلعاادادي بعااد مااا التصااور المقتاارح لوحاادة الهندسااة المقااررة عمااي تالميااذ الصااف األول ا
 ياغتها باستخدام إستراتيجيتية التدريس التبادلي؟ص  إعاد

أ وذلػػػؾ عنػػػد ؿ  ػػػي الجػػػز  اليػػػاص يػػػاجرا ات اليحػػػثوقػػػد تػػػـ اوجايػػػة عػػػف لػػػذا السػػػسا
 إعداد كتيب التمميذ ودليؿ المعمـ ياستيداـ استراتيجية التدريس التيادلي

 النتائا المتعمقة بالسؤال الثالث: 

 ا تي:ينص السساؿ الثالث مف يس مة اليحث عمي 

مااا فعاليااة تاادريس الهندسااة باسااتخدام إسااتراتيجية التاادريس التبااادلي فااي تنميااة التفكياار 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟   ا بداعي لدى

 ولوجاية عمي السساؿ الثالث تـ صيا ة ال رتيف ا وؿ والثاني

 التحقق من صحة الفرض ا ول وهو: -1

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوساطي درجاات تالمياذ المجموعاة التجريبياة وتالمياذ "
المجموعااة الضااابطة فااي التطبيااق البعاادي  ختبااار التفكياار ا بااداعي لصااالح المجموعااة 

 "التجريبية 
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و يتيػػػػار صػػػػحة لػػػػذا ال ػػػػرض تػػػػـ حسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػايية لػػػػدرجات التوميػػػػذ 
ي ايتيار الت كير ا يداعي  ي التطييؽ اليعػدي أ وذلػؾ والنسب الم وية للذر المتوسطات  

 لكؿ مف المجموعتيف التجرييية و التايطة أ والجدوؿ التالي يييف ذلؾ:
 (16جدول رقم ) 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في التطبيق البعدي  ختبار  التفكير ا بداعي 

 يتضح من الجدول السابق:

ارت اع متوسطات درجات توميذ المجموعة التجرييية عف متوسطات درجات  -
المجموعة التايطة  ي التطييؽ اليعدي  يتيار الت كير ا يداعي أ   د حصمت 

% ( أ 67.75( ينسية م وية قدرلا    34.45المجموعة التجرييية عمي متوسط  
( ينسية م وية قدرلا 05.467يينما حصمت المجموعة التايطة عمي متوسط  

 المهارة

 تايطة تجرييية
الم وية لم رؽ ييف  النسية

المتوسط  المجموعتيف
 الحسايي

النسية 
 الم وية

 المتوسط
 الحسايي

النسية 
 الم وية

 %47.78 %45.83 5.5 %93.61 11.233 الطالقة

 %41.31 %27.08 7.583 %68.39 19.150 المرونة

 %19.55 %23.79 2.617 %43.34 4.767 ا صالة

الدرجة 
 %37.22 %30.32 15.467 %67.75 34.45 الكمية
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( ينسية 08.983%( حيث يمغ ال رؽ ييف متوسطي درجات المجموعتيف  31.32 
 %  (.37.22م وية قدرلا   

  الد لة اإلحصائية لفروق المتوسطات: -

التجريييػة  والمجموعػة لمتعرؼ عمي د لة ال ػروؽ يػيف متوسػطات درجػات المجموعػة 
التػػػايطة  ػػػي التطييػػػؽ اليعػػػدي  يتيػػػار الت كيػػػر ا يػػػداعيأ تػػػـ حسػػػاب قػػػيـ " ت " يػػػيف 
متوسػػػطات المجمػػػوعتيف التجريييػػػة والتػػػايطة أ والجػػػدوؿ التػػػالي ييػػػيف قػػػيـ " ت " ومػػػدي 

 د لتلا اوحصا ية:
 (17جدول رقم ) 

ي د لتها لمفرق بين متوسطي المتوسطات ومتوسط الفرق بين الدرجات وقيم " ت " ومستو  
 درجات تالميذ المجموعة التجريبية  والضابطة في التطبيق البعدي  ختبار التفكير ا بداعي

 المهارة

متوسط 
درجات 

المجموعة 
 التجريبية

متوسط 
درجات 

المجموعة 
 الضابطة

الفرق بين 
متوسطي 
 الدرجات

الخطأ 
المعياري 
لمتوسط 
 الفرق

 قيمة

) ت ( 
 المحسوبة

وي مست
الد لة 
 ا حصائية

دالة عند  7.298 0.786 5.733 5.5 11.233 الطالقة
0.01 

دالة عند  17.522 0.660 11.567 7.583 19.150 المرونة
0.01 

 11.262 0.191 2.150 2.617 4.767 ا صالة
دالة عند 
0.01 

الدرجة 
 16.904 10.123 18.983 15.467 34.45 الكمية

دالة عند 
0.01 
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 الجدول السابق:يتضح من 

يف لنػػػػاؾ  ػػػػرؽ داؿ احصػػػػا يًا يػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات توميػػػػذ المجموعػػػػة التجريييػػػػة  -
والتػػايطة  ػػي التطييػػؽ اليعػػدي  يتيػػار الت كيػػر ا يػػداعي لصػػالم توميػػذ المجموعػػة 

( ولػي قيمػة دالػة عنػد مسػتوي   06.914التجرييية حيث يف قيمة  ت( المحسػوية    
نمػػوًا واتػػحًا  ػػي الت كيػػر ا يػػداعي لػػدي توميػػذ المجموعػػة ( ولػػذا يسكػػد 1.10د لػػة  

التجريييػػة والتػػي درسػػت ياسػػتيداـ التػػدريس التيػػادلي عػػف توميػػذ المجموعػػة التػػايطة 
 التي درست يالطري ة الت ميدية.

قبم انفشض االول ين هزا انبحج
ُ
 عهي رنك ي

ً
 وبناء

 التحقق من صحة الفرض الثاني وهو: 

يا بااين متوسااطي درجااات تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي " يوجااد فاارق دال إحصااائ
 التفكير ا بداعي لصالح التطبيق البعدي " التطبيقين القبمي و البعدي  ختبار

و يتيار صحة لذا ال رض تـ قياس حجـ تيثير استراتيجية التدريس التيادلي  ي 
 الت كير ا يداعي:تنمية 

د لتلا لم رؽ ييف متوسطي درجات توميذ  : قاـ الياحث يحساب قيـ  ت( ومدي أو ً 
المجموعة التجرييية   ي التطييؽ ال يمي واليعدي  يتيار الت كير ا يداعي أ وذلؾ كما 

 يوتحي الجدوؿ ا تي:
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 (18جدول رقم )
المتوسطات ومتوسط الفرق بين الدرجات وقيم " ت " ومستوي د لتها لمفرق بين متوسطي  

 درجات تالميذ المجموعة التجريبية  في التطبيق القبمي و البعدي  ختبار التفكير ا بداعي

 الملارة
متوسط 
التطييؽ 
 ال يمي

متوسط 
التطييؽ 
 اليعدي

ال رؽ ييف 
متوسطي 
 الدرجات

اليطي 
المعياري 

توسط لم
 ال رؽ

قيمة   ت ( 
 المحسوية

مستوي 
الد لة 
 ا حصا ية

دالة عند  25.555 1.34 8.7 01.567 0.867 الطالقة
0.01 

دالة عند  29.633 1.550 06.333 09.05 2.807 المرونة
0.01 

دالة عند  23.961 1.075 4.2 4.767 1.567 ا صالة
0.01 

الدرجة 
دالة عند  30.058 0.971 29.2 34.45 5.25 الكمية

0.01 

 يتضح من الجدول السابق:

يف لناؾ  رؽ داؿ احصا يًا ييف متوسطات درجات توميذ المجموعة التجرييية  ي   -
التطييؽ ال يمي واليعدي  يتيار الت كير ا يداعي لصالم التطييؽ اليعدي أ حيث يف 

نموًا واتحًا  ي ( ولذا يسكد 1.10قيـ  ت( كملا  قيمة دالة احصا يًا عند مستوي  
الت كير ا يداعي لدي توميذ المجموعة التجرييية والتي درست ياستيداـ استراتيجية 

 التدريس التيادلي.

قاـ الياحث يحساب حجـ التيثير يا عتماد عمي قيـ  ت( الناتجػة عػف الم ارنػة يػيف  : ثانياً 
اعي وذلػػؾ ياسػػػتيداـ متوسػػطات درجػػات التطيي ػػيف ال يمػػي واليعػػػدي  يتيػػار الت كيػػر ا يػػد

 ( أ ولذا ما يوتحي الجدوؿ التالي :   مريا إيتا  
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 (19جدول رقم )

 حجم تأثير المتغير المستقل )التدريس التبادلي( عمي المتغير التابع )التفكير ا بداعي(

درجة  المتغير
 الحرية

قيمة )ت( 
قيمة  (   قيمة ) المحسوبة

(d) 
مقدار حجم 

 التأثير

التفكير 
 ا بداعي

 كبير 4.4 0.831 30.08 29

 يتضح من الجدول السابق :

% مف التيايف الكمي  ي 83.0أ ولذا يعني يف 1.830( =    يف قيمة مريا إيتا  
المتيير التايا  الت كير ا يداعي( يرجا إلي يثر المتيير المست ؿ  التدريس التيادلي( أ 

 1.8تيثير كيير حيث يني يكير مف ولي تعير عف حجـ  d= )4.4كما يف قيمة  

 .وبناًء عمي ذلك ُيقبل الفرض الثاني من هذا البحث

 تفضري اننتائج  ويناقشتها:  -
 ت ير النتا   التي تـ التوصؿ إليلا والمتعم ة يايتيار صحة ال روض إلي يف :

  استراتيجية استراتيجية التدريس التيادلي ثيت  عاليتلا  ي تنمية ملارات الت كير
 ا يداعي لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعدادي .

  استراتيجية التدريس التيادلي يثيتت ت وقلا عمي طري ة التدريس الت ميدية  ي تنمية
 .لدي توميذ الصؼ ا وؿ اوعداديملارات الت كير ا يداعي 
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 : ويعزو الباحث ذلك إلي أن
ت كيرلـ الرياتي والعوقات  استراتيجية التدريس التيادلي ساعدت التوميذ  ي تنظيـ .1

الرياتية وتحميؿ المسا ؿ اللندسية مما ادي إلي  لـ يعمؽ لممسا ؿ وكتاية ي تؿ 
 لميرلاف اللندسي ويالتالي تنوع الحموؿ لدي التوميذ.

المناق ة الرياتية الم دمة مف قيؿ التوميذ ا يريف ساعدت عمي تيادؿ الييرات ييف  .1
 لارات الت كير ا يداعي لدي التوميذ.التوميذ مما يدي إلي نمو م

ساعدت استراتيجية التدريس التيادلي  ي زيادة ال لـ ال را ي لمنصوص اللندسية مما  .1
جعؿ التوميذ ييل وف لية اللندسة مما ساعد عمي استيداـ التوميذ لية رياتية سميمة 

 لمتعيير عف ا  كار اللندسية يوتوح.
وتطييؽ مراحؿ ا ستراتيجية عميلا كاف يمثاية ت ريم للذا ت سيـ الدروس إلي يجزا  أ  .1

 الجز  مما ادي إلي استيعاب التوميذ لمدروس ي كؿ كيير .
 عور التوميذ يتحمؿ مس ولية تعميملـ أ  لـ مف ي وموف يتمييص النص اللندسي  .1

وتوتيم يجزاسر ووتا ا س مة عميي أ كؿ ذلؾ يدي إلي زيادة ملارات الت كير 
 عي لديلـ.ا يدا

ساعدت مرحمة التمييص تمف ا ستراتيجية التوميذ عمي تحديد المعطيات  .1
والمطموب  ي المسيلة ورسـ  كؿ لندسي للا مما يسر عمي التوميذ الوصوؿ إلي 

 اليرلاف.

 وتت ؽ لذر النتيجة ما ا تجار العاـ لنتا   عدد مف الدراسات ومف يينلا:

( والتػػػػػي ي ػػػػػارت إلػػػػػي  اعميػػػػػة اسػػػػػتيداـ 2119دراسػػػػػة  محمػػػػػود عيػػػػػدالمطيؼ مػػػػػراد أ  -
استراتيجية التدريس التيادلي  ي تنمية يعض ملارات ال لػـ ال را ػي وايتػزاؿ ال مػؽ اللندسػي 

 لدي توميذ المرحمة اوعدادية.
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( والتػػػي ي ػػػارت إلػػػي  اعميػػػة يثػػػر اسػػػتيداـ 2100دراسػػػة  عيدالواحػػػد حميػػػد الكييسػػػي أ  -
تحصػػػػيؿ والت كيػػػػر الرياتػػػػي لطميػػػػة الصػػػػؼ الثػػػػاني اسػػػػتراتيجية التػػػػدريس التيػػػػادلي عمػػػػي ال

 المتوسط  ي مادة الرياتيات.
( والتػػػػي ي ػػػػارت إلػػػػي  عاليػػػػة اسػػػػتيداـ 2100دراسػػػػة  عػػػػزو ع انػػػػة ونسػػػػريف حمػػػػش أ -

 التدريس التيادلي  ي تنمية التواصؿ الرياتي لدي طمية الصؼ الرايا ا ساسي  ي  زة.

 تاصعًا: تىصياث انبحج

قػػد دلػػت عمػػي  عاليػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي  ػػي تنميػػة لمػػا كانػػت نتػػا   اليحػػث 
 الت كير ا يداعي لدي توميذ الصؼ ا وؿ ا عدادي أ  يمكف ت ديـ التوصيات التالية:

إعػػػادة تنظػػػيـ محتػػػوي كتػػػب الرياتػػػػيات يحيػػػث تينػػػي عمػػػي اسػػػتراتيجيات مثػػػػؿ  -
 التدريس التيادلي.

اسػػػتيداـ اسػػػتراتيجية التػػػدريس تػػػرورة اجػػػرا  تػػػدريب لممعممػػػيف لتػػػدرييلـ عمػػػي  -
 التيادلي  ي تدريس الرياتيات.

 ترورة توعية المعمميف ييلمية تنمية الت كير ا يداعي لدي التوميذ . -
ثرا لػػا يتمػػاريف وم ػػكوت تنمػػي الت كيػػر ا يػػداعي  - تطػػوير منػػال  الرياتػػيات واب

 لدي توميذ المرحمة اوعدادية.

 عاششًا: انبحىث املقرتحت

  اليحث الحالي يمكف اقتراح يعض اليحوث التي تعد استكماً  لمجاؿ  ي تو  نتا 
 اليحث الحاليأ ولي كا تي :

اجػػرا  دراسػػة لمتعػػرؼ عمػػي  عاليػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التيػػادلي  ػػي تنميػػة متييػػرات  .0
ييػػػػػري ييػػػػػوؼ متييػػػػػػرات اليحػػػػػث مثػػػػػػؿ   التواصػػػػػؿ الرياتػػػػػػي أ الت كيػػػػػر الناقػػػػػػد أ 

 التحصيؿ(
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ة عمي الدم  يػيف اسػتراتيجية التػدريس التيػادلي واسػتراتيجيات ايػري اجرا  دراسة قا م .2
 ي تنمية متييرات ييري ييوؼ متييرات اليحث مثػؿ   التواصػؿ الرياتػيأ الت كيػر 

 الناقد أ التحصيؿ(
دراسػػػة  عاليػػػة اسػػػتراتيجية التػػػدريس التيػػػادلي عمػػػي التوميػػػذ يطي ػػػي الػػػتعمـ  ػػػي مػػػادة  .3

 الرياتيات.
ـ اسػػػػتراتيجيات ييػػػػري لتنميػػػػة ملػػػػارات الت كيػػػػر ا يػػػػداعي لػػػػدي اجػػػػرا  دراسػػػػة تسػػػػتيد .4

 .التوميذ

 املشاجع
 أوال : املشاجع انعشبيت:

". ال ػػالرة أ الػػروايط العالميػػة لمن ػػر  أنااواع التفكياار( : " 2219ايػػراليـ الحػػارثي   (0
 والتوزيا.

أ  4" .  ط تصاميم البحاث الترباوي( : " 2112احساف ا  ا أ محمود ا سػتاذ   (2
  زة.

( : " يثر التدريب عمػي اسػتراتيجية ا سػ مة الذاتيػة  المسػت مة 2111يحمد  ييب   (3
التعاونيػػػة( عمػػػي  لػػػـ طػػػوب الجامعػػػة لممحاتػػػرات وت ػػػديرلـ لدرجػػػة  عػػػاليتلـ  –

 أ الجز  ا وؿ. 95أ جامعة ا زلر أ العدد  مجمة التربيةالذاتية " . 
 ػػي الرياتػػيات ياسػػتيداـ  ( : " تنميػػة الت كيػػر اويػػداعي 2103العػػزب زلػػراف    (4

( لػدى توميػذ المرحمػة CPS version 6.1نمػوذج الحػؿ اويػداعي لمم ػكوت  
أ ينػػػػػاير  06أ ـ  مجماااااة تربوياااااات الرياضااااايات (  ".اوعدادية دراسػػػػػة تجريييػػػػػة

2103. 
" . ال ػػالرة أ  اسااتراتيجيات التاادريس والااتعمم( : " 0999جايرعيدالحميػػد جػػاير   (5

 دار ال كر العريي.
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" تدريس مهارات التفكير مع مئات ا مثمة التطبيقياة( : " 2116جودت سػعادة   (6
 . ا ردف أ دار ال روؽ

رؤياااة تطبيقياااة فاااي تنمياااة  –تعمااايم التفكيااار ( : " 2113حسػػػف حسػػػف زيتػػػوف    (7
 " . ال الرة أ عالـ الكتب. العقول المفكرة

 اثااار ثاااالث اساااتراتيجيات فاااي طااارح األسااائمة عماااي( : " 2112حسػػػف عيػػػاش   (8
التفكير في الهندسة واختزال القمق نحوها لدي تالمياذ الصاف التاساع األساساي 

" .  رسػػالة ماجسػػتير  يػػر من ػػورة أ كميػػة الترييػػة أ  الجامعػػة ا سػػومية  أ  بغاازة
  زة.

( : ا يداع وتنميػة الت كيػر الرياتػي أ المػستمر العممػي 2113يمي ة عيدالسميا   (9
أ الجمعيػػة المصػػرية لتريويػػات  نميااة ا بااداعتعماايم وتعماام الرياضاايات وتالثالػػث : 

 44-35اكتوير أ ص  9-8الرياتيات أ 

 واإلباداعي الناقاد التفكيار مهاارات تنمياة "مغااير تفكيار (: 2114  دعػا  جيػر (01
 .فلسطُه التربىٌ، والتطىَر للبحث القطان مركز".األطفال لدى

الاادليل نحااو تاادريب  –اسااتراتيجيات التعماايم (: " 2113دونالػػد يورلػػيخ وايػػروف   (00
 " . ترحمة عيداهلل ييو نيعة أ الرياض أ مكتية ال وح لمن ر والتوزيا.أفضل

تعميم المغة اتصااليا باين ( : " 2116ر دي يحمد طعيمة أ محمود كماؿ الناقة   (02
 ". الرياط أ المنظمة ا سومية لمتريية والعمـو والث ا ة. المناها وا ستراتيجيات

اتجاهاااات حديثاااة لمبحاااث فاااي تااادريس العماااوم ( : " 2103زييػػػدة محمػػػد قرنػػػي   (03
". المنصػػػػورة أ المكتيػػػػػة  والتربيااااة العممياااااة )قضااااايا بحثياااااة ورؤي مساااااتقبمية(

 العصرية . 
فعاليااة اسااتخدام اسااتراتيجية فيجوتسااكي فااي ( : " 2101سػػوزاف يميػػؿ محمػػد   (04

ة ". رسػال تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعمم لدي طالبات الصف السادس بغازة
 ماجستير  ير من ورة أ كمية التريية أ الجامعة ا سومية أ  زة.
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" . ال ػػالرة أ دار  تعماايم ماان أجاال التفكياار( : " 0998صػػ ا  يوسػػؼ ا عسػػر   (05
 قيا  لمطياعة والن ر.

أثاار اسااتراتيجية التاادريس التبااادلي فااي ( : " 2102تػػحي محمػػد جيػػر العمػػوي   (06
المعرفااة لاادي طالبااات الصااف الرابااع التحصاايل وتنميااة مهااارات تفكياار ماااوراء 

ايػف  –". رسالة ماجستير  ير من ورة أ كمية الترييػة  األدبي لمادة عمم ا جتماع
 ر د أ جامعة ييداد.

اسااااتراتيجيات حديثااااة فااااي فاااان ( : " 2118عيػػػػدالرحمف اللا ػػػػمي وطػػػػي عمػػػػي   (07
 .0" . عماف أ ا ردف أ دار ال روؽ لمن ر والتوزيا أ ط التدريس

( : " يثػر اسػتيداـ اسػتراتيجية التػدريس التيػادلي 2100حميد الكييسي  عيدالواحد  (08
عمػػػػػي التحصػػػػػيؿ والت كيػػػػػر الرياتػػػػػي لطميػػػػػة الصػػػػػؼ الثػػػػػاني متوسػػػػػط  ػػػػػي مػػػػػادة 

 09أ ـ  مجماة الجامعاة ا سااالمية )سمسامة الدراساات ا نسااانية(الرياتػيات ". 
 .730 – 687أ ص ص 2أ ع 

سااتراتيجيات تاادريس الرياضاايات ا( : " 2102عػػزو اسػػماعيؿ ع انػػة أ وايػػروف   (09
 أ ا ردف أ دار الث ا ة لمن ر والتوزيا. 0". ط  في مراحل التعميم العام

( : "  عاليػػػة تػػػدريس التػػػاريخ ياسػػػتيداـ اسػػػتراتيجيتي 2115عمػػػي يحمػػػد الجمػػػؿ    (21
التػػػدريس التيػػػادلي ويػػػرا ط الم ػػػاليـ  ػػػي تنميػػػة ملػػػارات  لػػػـ النصػػػوص التاريييػػػة 

مجمااااة الجمعيااااة التربويااااة لصػػػػؼ الثػػػػاني ا عػػػػدادي ". المدرسػػػػية لػػػػدي توميػػػػذ ا
 325أ العدد الثالث أ  يراير أ ص  لمدراسات ا جتماعية

( : " يثػر اسػػتيداـ التػدريس التيػػادلي  ػي التحصػػيؿ الدراسػػي 2103 ػادة  ػػريؼ   (20
مجمااة كميااة التربيااة لػػدي طاليػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط  ػػي مػػادة ال يزيػػا  ". 

 .282أ كانوف الثاني أ ص  01أ العدد  أ جامعة يايؿ األساسية
( : " م رو يػػة كتػػاب الرياتػػيات لمصػػؼ 2114 ػػاروؽ م ػػدادي أ عمػػي الز يػػي    (22

أ جامعػػة قطػػر أ  مجمااة مركااز البحااوث التربويااةاليػػامس ا ساسػػي  ػػي ا ردف ".
 .214أ ص  25السنة الثالثة ع ر أ العدد 
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قضاااايا فاااي تعمااايم وتعمااام الرياضااايات ماااع إشاااارة ( : " 0995 ػػػايز مػػػراد مينػػػا    (23
 .010أ ال الرة أ مكتية النلتة المصرية أ ص  2". ط خاصة لمعالم العربي 

فاعمية مدخل أدب الطفل في تنمياة بعاض ( : " 2119 ايزة يحمد محمد حسػف   (24
مهااارات التفكياار المنطقااي والمياال نحااو الرياضاايات لاادي تالميااذ الصااف الثاااني 

 سالة ماجستير  ير من ورة أ كمية التريية أ جامعة حمواف." . ر  ا بتدائى
". ط  مفااهيم وتطبيقاات –تعمايم التفكيار ( : " 0999 تحي عيدالرحمف جرواف   (25

 أ ا مارات العريية المتحدة أ دار الكتاب الجامعي. 0

 فاي "قاوم – خطاط- عبار "إساتراتيجية توظياف أثار( "2101  عػاذرة كػـر ييػو (26
 الساابع الصاف طمباة لادى اإلباداعي التفكيار تنمياة عماى الرياضايات تادريس
 من ورة  ير ماجستير رسالة . "بغزة األساسي

 . مسطيف  زةأ اوسوميةأ الجامعة الترييةأ كمية أ
أ ال ػػالرة أ  0" . ط تصااميم البااراما التعميميااة بفكاار البنائيااة( : " 2118ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (27

 عالـ الكتب.
فاعميااة التاادريس التبااادلي فااي تنميااة مهااارة ( : " 2102كػػوثر جميػػؿ يمجػػوف    (28

ا سااااتد ل العممااااي لاااادي تمميااااذات المرحمااااة ا بتدائيااااة فااااي المممكااااة العربيااااة 
 ا قساـ ا ديية أ مكة المكرمة. –". كمية التريية  السعودية

نظرياة استراتيجيات فهم المقروء أسسها ال( : " 2101مالر  عياف عيدالياري   (29
 أ دار المسيرة لمن ر والتوزيا والطياعة. 0". ط  وتطبيقاتها العممية

".   اسااااتراتيجيات التعماااايم واساااااليب الااااتعمم ( : " 2114مجػػػدي عزيػػػػز إيػػػػراليـ   (31
 ال الرة أ مكتية ا نجمو المصرية.

 –تعريفااا   –التفكيااار مااان منظاااور ترباااوي ( : " 2115مجػػػدي عزيػػػز إيػػػراليـ    (30
 أ ال الرة أ عالـ الكتب. 2". ط  أنماط  –تنميت   –مهارات   –طبيعت  
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" . المجمػػد  موسااوعة التاادريس ) النمااوذج الرياضااياتي (( : " 2115ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    (32
 اليامس أ عماف أ ا ردف أ دار المسيرة لمن ر والتوزيا. 

 ػالرة ". ال الرياضايات التربوياة )دراساات وبحاوث(( : " 0996محيات ييوعميرة   (33
 أ مكتية الدار العريية لمكتاب.

مكتيػة  :ال ػالرة .ا ولػ  الطيعػة .الرياضيات تعميم في اإلبداع ( 2112   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (34
 .العريية الدار

فاعمية استخدام خرائط التفكير فاي تنمياة ( : " 2102محمد نعيـ العيد ييوسكراف   (35
نحوهاااا لااادي تالمياااذ الصاااف الثاااامن مهاااارات حااال المساااألة الهندساااية وا تجاااا  

" . رسالة ماجستير  ير من ورة  أ كميػة الترييػة أ الجامعػة ا سػومية أ   األساسي
 2 زة. ص : 

( : "  اعميػػة اسػػتيداـ التػػدريس التيػػادلي  ػػي 2119محمػػود عيػػدالمطيؼ محمػػود   (36
تنميػػة يعػػض ملػػارات ال لػػـ ال را ػػي وايتػػزاؿ ال مػػؽ اللندسػػي لػػدي توميػػذ المرحمػػة 

 أ الجز  ا وؿ. 63أ العدد  مجمة كمية التربية بالزقازيقا عدادية ". 
 دار :اوسػكندرية ."التعمايم فاي والموهباة اإلباداع( :"2113  محمػود منسػي (37

 .المعر ة

 نمااذج نظرياة التفكيار رت ا مهاا تنمياة ( : "2117  وايػروف  مو ػؽ العتػـو (38
 .األردن عمان، ،" عممية وتطبيقات

تصػورات مسػت يمية لمػنل  الرياتػيات  ػي ا ل يػػة  ( : "2111  نػاجي ديسػ ورس (39
أ الجمعيػػػػة المصػػػػرية  مجمااااة تربويااااات الرياضاااايات"  الثالثػػػػة : تػػػػدريس الت كيػػػػر

  03-0( أ يناير أ ص 3لتريويات الرياتيات أ المجمد  

 وا ؿ دار :عماف .ا ول  الطيعة ".اإلبداع في مقدمة  "( :2112ناديا السرور   (41
 .لمن ر
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أثاار تاادريس وحاادة مقترحااة قائمااة عمااي ( : " 2102لػػاني عيػػدال ادر عثمػػاف   (40
الاااروابط الرياضاااية فاااي تنمياااة مهاااارات التفكيااار الناقاااد وتقااادير القيماااة العممياااة 

" .  رسػػػػالة لمرياضاااايات لاااادي طالبااااات الصااااف الحاااادي عشاااار بمحافظااااة غاااازة 
 ماجستير  ير من ورة أ كمية التريية أ جامعة ا زلر أ  زة.

فاعمياااة نماااوذج مقتااارح لمهاااارات الميتامعرفياااة فاااي ( : " 2112واف  وليػػػد رتػػػ (42
". رسػػالة ماجسػػتير  يػػر من ػػورة أ  التااروي المعرفااي –تعااديل أسااموب ا ناادفاع 

 كمية التريية أ جامعة المنو ية.
( : " المػػػديؿ المنظػػػومي لمينا يػػػة ". نػػػدوة يل يػػػت 2112ولػػػيـ تاوتػػػروس عييػػػد   (43

 يكمية التريية أ جامعة سولاج.
تعمااايم الرياضااايات لجمياااع األطفاااال فاااي ضاااوء متطمباااات ( : " 2114ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػ (44

 أ عماف أ دار المسيرة. 0" . ط  المعايير وثقافة التفكير
أ ال ػػػػػالرة أ المكتيػػػػػػة  0". ط  مااااان يخاااااااف الرياضااااايات( : " 2100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (45

 ا كاديمية.
 دار :ا ردف عمػافأ .والتفكيار الترباوي الانفس عمام:( 2115  يوسػؼ قطػامي (46

 . لمن ر والتوزيا حنيف
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