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 مقدمة:
العقول المبتكرة التي أوجدته وتعمل  قد تم بفضلإن التقدم العلمي والتنافس التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم      

والرياضيات هي مجاال خصبا من مجاالت المعرفة اإلنسانية التي  يمكن  ى تطويره وتحديثه يوما بعد يوم،باستمرار عل
، ألن الرياضيات التي تواجه المجتمعات اإلنسانية من خاللها تنمية هذه العقول ومساعدتها للوصول إلى حل المشكالت

، فجوهرها اإلبداع وهو من اإلبداعات  لنظريات وغيرهابمضمونها تعتمد علي إدراك العالقات للوصول إلي النتائج وا
 ( .41، 2222 )المفتى، إدراك عالقات جديدة تؤدي إلي تنوعات في حلول المشكلة الرياضية

وحديثا في مطلع القرن الحادي والعشرين أجرت لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس القومي للبحوث      
مراجعة لألبحاث في علم النفس المعرفي وتعلم الرياضيات لتحليل   (NRC, 2001, 115)مريكية بالواليات المتحدة األ

مضامين الرياضيات التي يمكن تعلمها ، وخبرة المعلمين والمتعلمين فيها ، وبعد نظرها إلى ما يحتاجه الناس اليوم من 
ا يعنيه " النجاح في تعلم الرياضيات " ، حيث المعرفة الرياضية والفهم والمهارات ؛ خرجت بنظرة مركبة وشاملة لم

حددت السبل التي تكفل تعلم الرياضيات ألي شخص بنجاح ، والوصول إلى الهدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى 
الرياضيات المدرسية إلى تحقيقه ، وهو ما أسمته" بالكفاءة الرياضية "، وقد أشارت اللجنة إلى أن مصطلح " الكفاءة 

رد " أن يتعلم يشمل كل جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات ، وهو ما يعبر عما نعنيه ألي ف الرياضية "
 .الرياضيات بنجاح "

 ( Philipp,2010,11و )  (Moodley, 2008, 16)و (Kilpatrick, et al., 2001, 5) ويرى  كل من     
 أن يكون قادرا على : ( أن المتعلم ذا الكفاءة الرياضية يجب  2241) بدوي ،  و
 : فهم المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية .  Conceptual understandingالفهم المفاهيمى    -
 : المهارات في تنفيذ اإلجراءات بمرونة وبدقة وبشكل فعال.   Procedural  fluencyالطالقة اإلجرائية    -
 : القدرة على صياغة وتمثيل وحل المشكالت الرياضية.  Strategic competency الكفاءة اإلستراتيجية   -
 : القدرة على التفكير المنطقي والتأملي والشرح والتفسير والتبرير. Adaptive reasoningاالستدالل التكيفي  -

ية (  أن هذه األبعاد تسعى لتحقيق الفهم المتكامل والوظيفي لألفكار الرياض42،  2242وقد أشار )المصاروة ،    
ومعالجتها لتكوين بناء معرفي رياضي متكامل يساعد الطالب على أن يتعلم الرياضيات بنجاح ومواجهة المشكالت 
الرياضية المختلفة وذلك يتطلب استخدام استراتيجيات تدريسية متميزة غير تلك األساليب التدريسية التقليدية التي تهتم 

دة الطالب على فهم الظواهر المحيطة بهم ،  ويرى ) البلبيسي بحفظ الحقائق والمعلومات والنظريات دون مساع
(  أن من أهم تلك االستراتيجيات والنماذج ما هو منها قائم على أفكار النظرية البنائية والتي ترى أن الفرد 2221،1،

خالل البيئة التي يبني بنفسه المعلومات والمعرفة العلمية التي يكتسبها وهذا يعتمد على الخبرات التي يمر بها من 
المعرفية  الخرائط (  كاستراتيجيه2222يعيش فيها ويتفاعل معها ،والتي من أهمها ما أورداه )عبيدات ، وأبو السميد، 

ستراتيجية التفكير اإلبداعي، واستراتيجياتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ،،واستراتوالذهنية ستراتيجية حل المشكلة ، وا  وا 
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ستراتيجية التعلم المدمج ، التعلم المنظم ذا ستراتيجية التعليم المتمايز ، وا  تيا ، واستراتيجيات العصف الذهني ، وا 
ستراتيجية التعلم التخيلي ، واستراتيجيات تقديم التغذية الراجعة . ستراتيجية التعلم البصري ، وا   وا 

ي من نظريات التعلم التي مهدت لظهور وتعتبر النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتكسي في التفاعل االجتماع     
نماذج حديثة في التدريس مثل نموذج التغير المفاهيمي ،و نموذج التعلم التوليدي  ، ونموذج كورت فى التفكير، 
ونموذج مارزانو ، ونموذج التعليم الدقيق ، ونموذج أوزوبورن ، ونموذج قبعات التفكير الست ، ونموذج دينز ، ونموذج 

 (2244) العبد الكريم ،  أدى وشاير .
(  أن التعلم وفق نموذج أدى وشاير يتيح فرص التواصل المستمر الفعال ، حيث  5، 2242،  الكبيسيويذكر )      

إن البيئة الجيدة للتواصل هي التي تجعل الطالب يوظف كل حواسه وانفعاالته بأقصى درجة أثناء عملية التعلم ، وحتى 
داف المرجوة منها ينبغي أن تكون بيئة التواصل مناسبة وأن يستخدم المعلم ألفاظا تناسب تحقق عملية التواصل األه

 مستوى نمو الطالب .
كأهداف رئيسة من أهداف تدريس الرياضيات تنمية أبعاد الكفاءة في الرياضيات، ومما تقدم تتضح أهمية              

اسة الحالية تحت عنوان" فاعلية استخدام نموذج أدي وشاير باستخدام نموذج أدي وشاير ، ومن ثم جاءت أهمية الدر 
 في تنمية بعض أبعاد الكفاءة الرياضية لدى طالب الصف األول الثانوي"

 مشكلة الدراسة :
على  ونيعتمد اليزالونالرياضيات  كثيرا من معلميبالرغم من التقدم العلمي الذي يشهده المجتمع إال أن       

لتدريس التي تعتمد على الحفظ والتلقين وسلبية المتعلم ، وأصبح الحرص األكبر على تقديم كم الطرق المعتادة في ا
كبير من المعارف والمعلومات للطالب وعدم المشاركة اإليجابية في عملية تعلمهم ، هذا اليتناسب مع ما توصي 

 ( ،2241و ) سالمة ، ( ،2241( ، و) أبو رايات ، 2242به الدراسات الحديثة كدراسة ) المصاروة ، 
( على أهمية إجراء دراسات جديدة تهدف لتنمية الكفاءة 2241( ،  و) رضوان ، 2241و) المنوفى ،و المعثم ، 

الرياضية لدى الطالب ، كما أوصت هذه الدراسات أيضا إلى ضرورة اهتمام القائمين على إعداد المناهج التعليمية 
مكونات الكفاءة الرياضية وتوجيه نظر المعلمين إلى أهمية الكفاءة ع م بتنقيح مناهج الرياضيات بما يتماشى

الرياضية لزيادة دافعية واهتمام الطالب فى مادة الرياضيات ، وقد قامت الدراسة الحالية بإجراء دراسة استطالعية 
الثانوية    على عينة من طالب الصف األول الثانوي من مدرستي  الخارجة الثانوية بنين ، ومدرسة الشعراوى

ختبارات السابقة وقد أشارت النتائج إلى تدني واضح في أبعاد الكفاءة مراجعة نتائج بعض االوذلك من خالل 
الرياضية لدى كثير من الطالب مما يدعوا إلى الحاجة استخدام دراسات جديدة تهدف إلى مساعدة الطالب في 

 تنمية  أبعاد الكفاءة الرياضية لديهم .
تنمية  أبعاد الكفاءة  فاعلية استخدام نموذج أدي وشاير في معرفةت فكرة الدراسة الحالية وهي من هنا انطلق

 لدى طالب الصف األول الثانوي .الرياضية 
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 أهداف الدراسة :
 : معرفة الحالية الدراسة تهدف  
 . الثانويول المفاهيمى لدى طالب الصف األ االستيعابتنمية  فياستخدام نموذج  أدى و شاير فاعلية  -4
 . الثانويتنمية الطالقة اإلجرائية لدى طـــــــــــــــالب الصـــــــــــــف األول  فياستخدام نموذج أدى شاير فاعلية  -2
 . الثانويتنمية الكفاءة اإلستراتيجية لدى طالب الصــــــــــــــــــــف األول  فياستخدام نموذج أدى شاير فاعلية  -3
 .الثانــــــــــــــــــويتنمية االستدالل التكيفى لدى طالب الصـــــــــف األول  فيستخدام نموذج أدى شاير افاعلية  -1

تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :   أسئلة الدراسة :    
ي لدى   ات التواصل الرياضما فاعلية استخدام نموذج أدى و شاير فى تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية ومهار      
طالب الصف األول الثانوى ؟      
 و يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :     

 المفاهيمى لدى طالب الصف األول الثانوى ؟ االستيعابفى تنمية استخدام نموذج  أدى و شاير ما فاعلية  -4
 قة اإلجرائية لدى طالب الصف األول الثانوى ؟فى تنمية الطالاستخدام نموذج أدى شاير ما فاعلية  -2
 فى تنمية الكفاءة اإلستراتيجية لدى طالب الصف األول الثانوى ؟استخدام نموذج أدى شاير ما فاعلية  -3
 ـــــــوى ؟فى تنمية االستدالل التكيفى لدى طــــــالب الصف األول الــــــــــــثــــــــــاناستخدام نموذج أدى شاير ما فاعلية  -1

 فروض الدراسة : 
 تحاول الدراسة التحقق من صحة الفروض التالية :

البعدى القبلي و ال يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق -4
 (.2024الختبار الكفاءة الرياضية عند مستوى داللة )

متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق القبلى  ال يوجد فرق دال إحصائيا بين -2
 (.2024والبعدى الختبار الكفاءة الرياضية عند مستوى داللة )

 حدود الدراسة :
 تلتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية :  

 الجديد . الواديالحدود المكانية :  المدارس الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة 
 . 2222للعام الدراسي  الحدود الزمانية : الفصل الدراسي الثاني

 الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة الحالية على دراسة وحدة الجبر) العالقات والدوال (  بكتاب الرياضيات للصف    
 األول الثانوي.                   
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 :للدراسةاإلطار النظري 
 دي وشاير : المحور األول : نموذج أ

( بأنه " نموذج وضعه العالمان فيليب أدي وميخائيل شاير يعتمد على النظرية 24، 2245يعرفه ) عمران ،     
البنائية لبياجيه واإلجتماعية لفيوجتسكى فى تنمية قدرات المتعلم في بناء معرفته بنفسه خالل نشاط وتفاعل اجتماعي 

 التفكير فى التفكير ". –التعارض المعرفي  – ويتضمن أربع خطوات : اإلعداد والمناقشة
  خطوات التدريس بنموذج أدي وشاير :  

 : (Ady,2006يتضمن نموذج أدي وشاير أربعة مراحل أساسية وهي)   
 أوال مرحلة ماقبل النشاط وتشمل على :

   Concerte & Preparation stageمرحلة اإلعداد والمناقشة: -4
مقدمة عن الموضوع والبدء بتقديم مفردات الموضوع الجديد ، وهي مأخوذة من  وتتضمن تلك المرحلة      

 ( 521،  2242نظريتي بياجيه وفيجوتسكي .) الكبيسي ، 
 (  45،  2242وأدوار المعلم في هذه المرحلة تكون على النحو التالي : ) الساعدي ، 

 يطرح المعلم المشكلة على الطالب . -4
 عات لضمان التعاون ولكي تكون المناقشة مثمرة .تقسيم الطالب إلى عدة مجمو  -2
يكون المعلم أكثر من مجرد مصدر للمعلومات وأكثر من مسهل وميس لعملية التعلم بل يكون موجها لألنشطة  -3

 والمناقشات التي تؤدي دورا مهما في تنمية التفكير .
 إليجاد لغة تفاهم مشتركة بينه وبينهم.يطرح المعلم كثيرا من األسئلة الفردية أو الجماعية على الطالب، وذلك  -1
 يعطي الفرصة للطالب للتعبير عن المعلومات التي توصلوا إليها أو استخدموها أو اإلجراءات التي نفذوها .  -5

 ثانيا: مرحلة أثناء النشاط وتشمل على: 
      Cognitive Conflict stageمرحلة الصراع أو التضارب المعرفي:  -2   

ة الطالب عندما يقع تحت تأثير مواقف أو مفاهيم متعارضة مع ما يوجد في بنيته المعرفية من وهي حال      
مفاهيم عن بيئته الطبيعية ، وبمعنى آخر فإن إستراتيجية الصراع المعرفي عبارة عن تناقض بين تصورين 

سليم ، ويتم حل هذا لمفهوم واحد ، أحدهما سابق في بنيته المعرفية واآلخر جديد يمثل التصور العلمي ال
التناقض عندما يدرك الطالب خطأ التصور الموجود لديه ، فيتم إحالل المفهوم العلمي السليم في البنية 

 المعرفية للمتعلم مما ينتج عنه تغيير للمفهوم ، وتتلخص أدوار المعلم على النحو التالي : 
 نها ال تتفق مع توقعاتهم أو مع خبراتهم يعرض للطالب أنشطة تتضمن مشاهدات تكون بمثابة مفاجأة لهم أل

 مما يتولد نتيجة لهذه المفاجأة حالة من االندهاش تدعو الطالب إلعادة النظرفي بنيته المعرفية وطريقة تفكيره.
 .يستعمل المعلم أنشطة صعبة ومحيرة للطالب حتى يصل إلى أقصى ما يستطيع من التفكير 
  الطالب لحل إشكالية التضارب المعرفي . يعمل المعلم على تقوية حماس ودافعية 
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 ( 41،  2242) الساعدي ،                                                                                   
  Metacognitive  stageمرحلة التفكير في التفكير : -3        

دراكه لما يعمله وما يقوله ،  ويقصد به تفكير الفرد في التفكير الذي قام به من أجل حل مشكلة أو سؤال، وا 
وتتطلب هذه المرحلة أن يكون الطالب على وعي تام بالخطوات واالستراتيجيات المتبعة أثناء حل المشكالت 

 وأن يقوموا بتأمل أفكارهم ، وتقويم إنتاجية تفكيرهم .  
طالب في التفكير فيما يفعلوه أثناء تنفيذ األنشطة ، وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بطرح األسئلة التي تساعد ال      

 ومن أمثلتها : 
 لماذا فكرت في ذلك ؟  -
 هل يمكن توضيح لماذا فكرت في هذا الحل ؟  -
 ماذا يحدث إذا بدلنا .....  بدال من .....  ؟ -
 بم تفسر استخدام ........ ؟  -
 ( 22،  2241) جياد ، هل يمكن الوصول للحل بطريقة أخرى ؟                          -

 ثالثا مرحلة ما بعد النشاط :
 Bridging Stageمرحلة التجسير :  -1

ويقصد به ربط الخبرات التي اكتسبها المتعلم في الدرس مع الخبرات في الحياة العملية، أي بناء جسور        
 ( 32،  2245فكرية بين األنشطة التعليمية والحياة العملية التطبيقية.) الوالي ، 

ويكون دور المعلم في هذه المرحلة هو مساعدة الطالب على ربط ما يتعلمه من أنشطة تعليمية في نهاية         
كل فترة تعليمية مع الحياة اليومية العملية، مما يجعل ما يتعلمونه وثيق الصلة بحياتهم ، وذا معنى وظيفي 

 ( Fisher , 1998 ألنفسهم وللعالم المحيط بهم .  )
ويتضح من العرض السابق أن نموذج أدي وشاير قد استفاد من نظرية بياجيه ، وأفكار فيجوتسكي ،        

وبشكل خاص في مراحل اإلعداد والتعارض المعرفي وماوراء المعرفة والبناء والتجسير ، والهدف األساسي من 
ويتأمل المتناقضات التي تقدم له  النموذج والدعائم األساسية له هو جعل الطالب يناقش ويفكر ويعكس تفكيره

ويفكر ويعكس تفكيره ويتأمل المتناقضات التي تقدم له ويفكر مرة ثانية حتى يتوصل إلى النتائج ثم يحاول أن 
 (  13،  2222يستخدم ذلك في مواقف مشابهة . ) موسى ، 

 : "Mathematical Proficiency"المحور الثاني : أبعاد الكفاءة الرياضية 
ما  الكفاءة الرياضية بأنها : (NRC ,2001,116,117 المجلس القومى للبحوث بالواليات المتحدة  )  عرفي    

 يحتاجه أى فرد لكى يكون ناجحا فى تعلم الرياضيات وتشتمل على خمسة أبعاد :
 : فهم المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية االستيعاب المفاهيمي. 
 : ة في تنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة وبشكل كفء ومناسبالمهار  الطالقة اإلجرائية. 
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 : القدرة على صياغة وتمثيل وحل المشكالت الرياضية  الكفاءة اإلستراتيجية. 
 : القدرة على التفكير المنطقي، والتفكير التأملي، والتفسير، والتبرير  االستدالل التكيفى. 
 : رية لرؤية الرياضيات كمادة نافعة ومفيدة وجديرة باالهتمام، الميل أو الرغبة أو النزعة الفط الرغبة المنتجة

 إلى جانب اإليمان باالجتهاد والكفاءة الشخصية .
 وتعرف الدراسة الحالية الكفاءة الرياضية إجرائيا بأنها :

دوال ( ، هي مجموعة العمليات والمهارات التفكيرية التي تعزز تعلم الطالب للرياضيات في موضوع )العالقات وال     
من خالل عدة أبعاد أساسية وهى فهم المفاهيم ، وتنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة ، والقدرة على تمثيل وصياغة حلول ، 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار الكفاءة الرياضية .
 :  إجراءات الدراسة وأدواتها ونتائجها

باحث المنهج شبه التجريبي، وذلك إلثبات فروض معينه تمهيدا لإلجابة عن لإلجابة عن تساؤالت البحث، اتبع ال    
 ،تساؤالت محدده سلًفا، وبعد تدخل من الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها بشكل علمي وموضوعي

  ، وواستخدام المقارنة وذلك للوقوف علي أهم الفروق
 : البحث تجربة طبيقت في التالية اإلجراءات الباحث اتبع لقد

تم تحديد مجتمع البحث من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الوادي الجديد وتحديدا مدينة الخارجة ،و تكونت -4
عينة البحث االستطالعية من مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية، والخارجة 

( طالبا من كال 32دي الجديد تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، بلغ عددهم )الثانوية بمدينة الخارجة بمحافظة الوا
سنة( وتم تطبيق أدوات البحث  عليهم  للتأكد  2،2سنة، وانحراف معياري قدره  45،2الجنسين، بمتوسط عمر قدره )

صف األول الثانوي ( طالب وطالبة من طالب ال12من صدق وثبات المقاييس، و تكونت عينة البحث  األساسية من )
( سنة 41بمدارس مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة ، بمتوسط عمر قدره )

 32سنة( ، وتم تقسيميهم عشوائيا إلي مجموعتين متكافئتين )مجموعة تجريبية بلغ عددهم  2،5وانحراف معياري قدره) 
 ( طالب وطالبة درست بالطريقة العادية.32عليهم ، ومجموعة ضابطة بلغ عددهم)طالب وطالبة( تم تطبيق البرنامج 

 .2242/2222األول للعام 
وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين في الكفاءة الرياضية بتطبيق اختبار "ت" لعينتين مستقلتين قبليا قبل البدء في 

 : يوضحها الجدول التالي تطبيق البرنامج علي المجموعة التجريبية ، وجاءت النتائج كما
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اختبار "ت" ومستوى داللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  في التطبيق القبلي الختبار الكفاءة 
 اتالرياضيفى 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 ت
اوداللته  

استيعاب 
 مفاهيمي

 1,322 1,020 1,83 30 الضابطة
يةالتجريب  غير دالة 1,126 2,20 30 

طالقة 
 إجرائية

 1,030 1,332 3,47 30 الضابطة
يةالتجريب  غير دالة 1,660 3,07 30 

كفاءة 
ةاستراتيجي  

 1,109 1,053 2,83 30 الضابطة
يةالتجريب  غير دالة 1,042 2,53 30 

استدالل 
 تكيفي

 204. 568, 1,23 30 الضابطة
يةالتجريب ةغير دال 691, 1,27 30   

 الكلي
 515, 2,251 9,37 30 الضابطة
يةالتجريب  غير دالة 2,258 9,07 30 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيا ، مما يدل علي عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
وهذا يدل متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار الكفاءة الرياضية ، 

 علي تكافؤ كال من المجموعتين التجريبية والضابطة في الكفاءة الرياضية قبل تطبيق البرنامج
محتوى وحدة الجبر) العالقات والدوال( من كتاب الرياضيات المقرر على طالب الصف األول الثانوي  تم تحليل-2

كفاءة الرياضية وضبطهما وفقا لما تتطلبه إجراءات موذلك لتحديد األوزان النسبية ألبعاد ال2242/2222للعام الدراسي 
 الدراسة الحالية.

األدوات الالزمة للدراسة والتي تمثلت في اختبار الكفاءة الرياضية ، ودليل المعلم ،وأوراق عمل الطالب وفقا  إعداد-3
 لنموذج أدي وشاير   .

 واالجتماعي، االقتصاديالمستوى  ، العمر ، الجنس : مثل التجربة على تأثيرها المتوقع المتغيرات بعض ضبط -1
 2 مادة الجبر في السابق التحصيل

محتوى وحدة الجبر) العالقات والدوال( من كتاب  التجريبية للمجموعة بالتدريس وذلك ، التجربة تنفيذ في البدء -5
 نفسه باستخدام احثالب قبل م من2242/2222الرياضيات المقرر على طالب الصف األول الثانوي للعام الدراسي 

 عليها . المتعارف العادية باستخدام الطريقة الوحدة تلك الضابطة المجموعة بينما درست ، أدي وشاير نموذج
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 تنفيذ من االنتهاء بعد والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد أبعاد الكفاءة الرياضية على راختبا تطبيق -1 
 المجموعة أفراد أبعاد الكفاءة الرياضية لدى فى تنمية أدي وشاير ( ) التجريبي العامل أثر على للتعرف وذلك ، التجربة

 2 الضابطة المجموعة مقابل التجريبية
 عنه تلك النتائج ماأسفرت ضوء في والمقترحات التوصيات وضع ثم ومن وتفسيرها إحصائيا الدراسة نتائج تحليل -42

 وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي : 
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة لتحقق من الفرض األول والذي ينص علي ل

  الباحث  " استخدم التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الكفاءة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
 يوضحه الجدول التالي :اختبار )ت( للفروق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين وجاءت نتائجه كما 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد
 المعياري

إيتا )  ت وداللتها
²η  ) 

(d) 

استيعاب 
 مفاهيمي

 9,581 1,073 2,23 30 الضابطة 
0,61 
 

2,52 
داله عند  944. 4,73 30 التجريبية

 مرتفع 0,00

طالقة 
 إجرائية

 11,150 1,306 4,53 30 الضابطة 
0,68 
 

2,93 
داله عند  2,080 9,53 30 التجريبية

 مرتفع 0,00

كفاءة 
 استراتيجية

 11,921 1,094 3,10 30 الضابطة 
0,71 
 

3,14 
داله عند  1,137 6,53 30 التجريبية

 مرتفع 0,00

استدالل 
 تكيفي

 10,386 606. 1,33 30 الضابطة 
0,65 
 

2,73 
داله عند  730. 3,13 30 التجريبية

 مرتفع 0,00

 16,304 1,937 11,20 30 الضابطة  لكليا
0,82 

4,29 
داله عند  3,814 23,93 30 التجريبية

0,00 
 مرتفع

اختبار "ت" ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

 (.dوحجم التأثير ) (²η) الكفاءة الرياضية وقيمة  مربع 
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 41،32، 42،32،  44،22،  44،45،  9,85جدول السابق أن قيمة "ت" بلغت علي الترتيب )يتضح من ال
(، وهذا يدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2،24وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوي )، ( لالختبار ككل 

الختبار الكفاءة الرياضة ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 2،24مستوى  )
 لصالح المجموعة التجريبية .

 2،24،  2،16،  2،14كما يتضح أيضا أن حجم األثر كبير فقد بلغت قيمة مربع ايتا علي الترتيب ) 
،  لالختبار  2،23،  3،41،  2،23،  2،52لالختبار ككل ( وبلغ حجم التأثير علي الترتيب)  2،62،  2،15، 

تنمية  للبرنامج في هناك فاعلية كبيرة أن يعني كوهين.  وهذا لمعيار طبقاً  مرتفعة قيم تعدقيم (  ، وهذه ال1،22ككل
 .الكفاءة الرياضية لدي طالب المجموعة التجريبية

وللتحقق من الفرض الثاني والذي ينص علي " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيقين 
 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة المتمثلة في اآلتي : يبية في الكفاءة الرياضية "،التجر القبلي والبعدي للمجموعة 

 ما فاعلية استخدام نموذج  أدى و شاير فى تنمية االستيعاب المفاهيمى لدى طالب الصف األول الثانوي ؟ -4
 لصــــف األول الثـــانـــــــــــــــــوى ؟ما فاعلية استخدام نمـوذج أدى شــــاـير فى تنمية الطــالقة اإلجرائية لدى طـــالب ا -2
 ما فاعلية استخدام نموذج أدى شاير فى تنمية الكفاءة اإلستراتيجية لدى طالب الصــــف األول الثاـنـــــــــــــــــــوى ؟ -3
 ـــــــثـــــانــــــوى ؟ما فاعلية استخدام نموذج أدى شاير فى تنمية االستدالل التكيفى لدى طــــــالب الصف األول الـ -1

جدول  الاستخدم الباحث اختبار )ت( للفروق بين متوسطي مجموعتين مرتبطتين وجاءت نتائجه كما يوضحها 
 التالي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 24،24، 2،62،  46،24،  43،24،  2،12يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" بلغت علي الترتيب )

(، وهذا يدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2،24لالختبار ككل ( ، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوي )
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( بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الكفاءة الرياضية علي المجموعة التجريبية 2،24مستوى  )
 لصالح التطبيق البعدي .

،  2،22،  2،62،  2،21ر كبير فقد بلغت قيمة مربع ايتا علي الترتيب )كما يتضح أيضا أن حجم األث
،  لالختبار  3،11،  1،21،  5،26،  3،52لالختبار ككل ( وبلغ حجم التأثير علي الترتيب)  2،21،  2،22
تنمية  نامج فيللبر  هناك فاعلية كبيرة أن يعني كوهين، وهذا لمعيار طبقاً  مرتفعة قيم (  ، وهذه القيم تعتبر 2،26ككل

 .الكفاءة الرياضية لدي طالب المجموعة التجريبية
ما فاعلية استخدام  يعل نص والذي للدراسة يسئالر  السؤال عن اإلجابة الباحث يستطيع ما سبق ضوء وفي 

د نموذج أدي وشاير في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طالب الصف األول الثانوي؟ بأن نتائج البحث أثبتت وجو 
 فاعلية إيجابية لنموذج أدي وشاير في تنمية أبعاد الكفاءة الرياضية لدي طالب الصف األول الثانوي.

 :باآلتيوصي يالباحث  فإن الحالي البحث نتائج عنه أسفرتا م ضوء في

عادة الجبر محتوى مادة في النظر إعادة -4 في لكفاءة ألبعاد ا  تتابع طبقا وتنظيمه في بنائه للصف األول الثانوي وا 
 في ضوء نموذج أدي وشاير . الرياضيات

عداد البيئة في استخدامه على وتدريبهم أدي وشاير بنموذج الرياضيات معلمي توعية -2  عمل ورش الصفية ، وا 
 . الجبر تدريس في أدي وشاير نموذج تطبيق المعلمين على لتدريب

 الطالب على تدريب والعمل المصرية امعاتالج في التدريس طرق مساقات إلى أدي وشاير نموذج إضافة -3
          2 أدي وشاير نموذج ضوء في للطالب الجبر تدريس كيفية على المدارس في المعلمين

 على لتدريبهم مجال الرياضيات في المناهج ولمخططي التربوية البحوث مراكز في للعاملين تدريبية دورات عقد -1
 طبقا تسلسل في األسئلة وضع وكيفية أدي وشاير نموذج ضوء في التعليمية احلالمر  لجميع الجبر محتوى بناء كيفية

   2 فى نموذج أدي وشاير التفكير لمستويات
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 :  مراجع الدراسة

 أوال المراجع العربية :
فـى تـدريس الرياضـيات علـى   . فعالية استخدام نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو(2014)حامد . أبو الرايات ، عالء المرسى -4

 (.4( العدد)17المجلد ) – مجلة تربويات الرياضياتتنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ، 
، دار الفكـر العربـي للطباعـة  3، ط  اسـتراتيجيات فـي تعلـيم وتقـويم تعلـم الرياضـيات(. 2241بدوي ، رمضان مسعد .) -2

 دن.والنشر والتوزيع ،عًمان : األر 
اثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية المتناقضـــات فـــي تعـــديل التصـــورات البديلـــة لـــبعض المفـــاهيم  .( 2221)  .البلبيســـي ، اعتمـــاد -3

 لجامعة اإلسالمية ، غزة : فلسطين.، ارسالة ماجستيرالعلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي ، 
التاريخيــة واسـتبقائها لــدى طالبــات  فاعليــة أنمـوذج تســريع التفكيــر فـي اكتســاب المفـاهيم (.2241 .)جيـاد، آمــال هاشـم -1

 جامعة القادسية : العراق . ، كلية التربية ، رسالة ماجستيرالصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي ، 
شارك ( على تنمية مهارات  –زاوج  –( . فاعلية استخدام إستراتيجية ) فكر  2245ماجد حمد  )  الديب  ، نضال -5

،   رسالة ماجستير غير منشورةالتفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة ، 
 ة  : غزة .الجامعة اإلسالمي

. اثر برنامج تعليمي قائم على البراعة الرياضية في التحصيل والتفكير الرياضي (2241زكى.)  رضوان، إيناس نبيل -1
 ، جامعة النجاح ، قلقيلية : فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ،قلقيلية  ة الصف السابع في محافظةلدى طلب

ة أنموذج أدى وشاير في تحصيل مادة الرياضيات والتفكير الجانبي ( . فاعلي2242جاسم .)  الساعدى ، عمار طعمة -2
 ( ، كلية التربية : جامعة نيسان .5( ، ع) 43لدى طالب الصف الثاني المتوسط ، مجلة أبحاث نيسان ، م) 

لرياضية . فعالية وحدة مطورة في األنماط والدوال الجبرية الخطية في تنمية الكفاءة ا (2241سالمة، رانيا السعيد. ) -6
 ، كلية التربية ، جامعة طنطا. رسالة ماجستيرلدى طالب الصف األول الثانوي من المرحلة اإلعدادية ، 

مركز بحوث (. النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها التدريسية في المنهج ، 2244راشد بن حسين .)  العبد الكريم ، -2
 : المملكة العربية السعودية . 25-  13ص  ( ص331، مجلد )كلية التربية بجامعة الملك سعود 

اســـتراتيجيات التـــدريس فـــى القـــرن الحـــادي والعشـــرين )دليـــل المعلـــم ( . 2222عبيـــدات ، ذوقـــان و أبـــو الســـميد، ســـهيلة.) -42
 ، دار ديبونو للطباعة والنشر ، عمان : األردن . والمشرف التربوي (

باستخدام أنموذج التعلم التوليدي فى تنمية التحصيل ومهارات فاعلية تدريس الرياضيات (.2242طلق.)  نادية العتيبي، -44
، كلية العلوم  رسالة ماجستير غير منشورةالتواصل الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدينة الرياض، 

 االجتماعية ، جامعة بن سعود اإلسالمية : المملكة العربية السعودية .

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85


 13 

المــؤتمر أســاليب إحصــائية لقيـاس األهميــة العمليــة لنتــائج البحــوث التربويــة "  " حجــم األثــر:.(م2223عصـر ، رضــا ) -42
: منــاهج التعلــيم واإلعــداد للحيــاة المعاصــرة ، المجلــد العلمــي الخــامس عشــر للجمعيــة المصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس

 : القاهرة.123-115الثاني، ص ص
ر فــى تعــديل التصــورات البديلــة للمفــاهيم العلميــة لــدى (.أثــر اســتخدام نمــوذج أدى شــاي2245خالــد. )  عمــران ، محمــد -43

 ، الجامعة اإلسالمية : غزة .  رسالة ماجستير غير منشورةطالب الصف التاسع األساسي ، 
( علــى تنميــة CAME(. فاعليــة برنــامج تســريع التفكيـر فــي الرياضــيات )2241القـواس ، محمــد بــن أحمــد مرشـد .)  -41

،   ، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورةياضـي والتحصــيل لــدى طــالب المرحلــة الثانويـة عـادات العقــل البشــري والتواصــل الر 
  المملكة العربية السعودية . كلية التربية ،جامعة أم القرى :

ـــدا -45 ـــد  .) الكبيســـي  ، عب ـــة المرحلـــة 2242لواحـــد حمي ـــدى طلب ـــى وفـــق أســـلوب أدي وشـــاير ل ـــر عل ( . تســـريع التفكي
، المؤتمر العلمي األول " العلوم اإلنسـانية والصـرفة رؤيـة نحـو التربيـة والتعلـيم  شبكة المؤتمرات العربيةاإلعدادية ، 

 ، جامعة دهوك : العراق . 62 – 12المعاصرة "، ص 
( . فعالية برنامج مقترح في الرياضيات قـائم علـى 2221، السيد أحمد .) مراد ، محمود عبدا للطيف ، والوكيل -41

مجلـــة تربويـــات التواصـــل والتفكيـــر الرياضـــي لـــدى تالميـــذ المرحلـــة الثانويـــة ، األنشـــطة التعليميـــة فـــي تنميـــة مهـــارات 
 . 416-432(  ، ص ص 2، م ) الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

(. أثـــر التـــدريس وفـــق إســـتراتيجية قائمـــة علـــى الـــربط والتمثيـــل الرياضـــي فـــي 2242، مهـــا عبـــد النعـــيم .)المصـــاروة  -42
, الجامعاة الهاشامية , رساالة ماجساتير غيار منشاورة دى طلبة الصف  الساادس األساساي , البراعة الرياضية ل
 الزرقاء : األردن .

ـــد عبـــداو ، والمنـــوفي -46 ـــة البراعـــة الرياضـــية توجـــه جديـــد للنجـــاح فـــي 2241، ســـعيد جـــابر . ) المعـــثم ، خال ( . تنمي
 كة العربية السعودية .( : الممل1، العدد ) منشورات جامعة القصيمالرياضيات المدرسية ، 

المـؤتمر العلمـي التعـاوني ،  التفكيـر وتنميـة الجمعـي العقـل وتكـوين الرياضـيات.( 2222 ).أمـين المفتـى، محمـد -42
التربيـة  كليـة الرياضـيات، لتربويـات المصـرية الجمعيـة ، 24- 45، يوليـو  ، ص ص للجميـع السـابع ، الرياضـيات

 جامعة بنها : مصر .
. فعاليــة برنــامج أدى وشــاير فــي تحصــيل الفيزيــاء وتســريع النمــو العقلــي لطــالب الصــف ( 2222موســى، منيــر.)  -22

، الجمعيــة المصــرية  المــؤتمر العلمــي الســادس "التربيــة العلميــة وثقافــة المجتمــع"األول الثــانوي فــي ســلطنة عمــان ، 
 للتربية العملية ،كلية التربية ، جامعة عين شمس :مصر 

. أثر توظيـف الـرؤوس المرقمـة معـا علـى تنميـة مهـارات التواصـل الرياضـي ودافـع  ( 2241.)  النحال سهاد فخري -24
، كليـــة التربيـــة ،  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة اإلنجـــاز فـــي الرياضـــيات لـــدى طالبـــات الصـــف الســـابع األساســـي ،

 الجامعة اإلسالمية : غزة .
 )أدى وشاير ( في تنمية مهارات التفكير ( . أثر نموذجي التعلم البنائي و 2245خليل  .) الوالي ، أحمد محمد -22
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 ، الجامعة اإلسالمية : غزة ، كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة الرياضي لدى طالب الصف العاشر بغزة ،  -23
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