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 مستخمص الدراسة:

بعض ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات عمى تنمية        
الدراسة في )دليل المعمم لوحدتي  موادميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي، وقد تمثمت 

بلميذ الصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني ين عمى تت"اليندسة والقياس" و"اإلحصاء واالحتمال" المقرر 
أوراق عمل التبلميذ المعدة وفقا" لممدخل اإلنساني(، وأيضا تمثمت أدوات  –م  7102/7102من العام الدراسي 

القياس في )اختبار تحصيمي واختبار ميارات التواصل الرياضي في وحدتي "اليندسة والقياس" و "اإلحصاء 
وتمميذة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي  "ا( تمميذ011وتكونت مجموعة الدراسة التجريبية من ) (،واالحتمال"

من مدرسة الشييد حسن سالم شكر االبتدائية بإدارة زفتي التعميمية بمحافظة الغربية، وتم تقسيميم إلى مجموعتين: 
وتمميذة وذلك بعد التأكد من  "ا( تمميذ01) وتمميذة ومجموعة ضابطة عددىا "ا( تمميذ01مجموعة تجريبية عددىا )

تجانس المجموعتين من حيث )العمر الزمني والمستوى االقتصادي واالجتماعي ومستوى التحصيل والتواصل 
 الرياضي لدييم(.

 وأسقرت نتائج الدراسة عن:

( بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية 1، 10داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود فرق ذي -1
 والضابطة في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية 1، 10داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود فرق ذي  -2
 بطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.  والضا

أوضحت نتائج الدراسة أن التدريس في ضوء المدخل اإلنساني كان لو تأثير واضح وكبير  عميو فقد "وبناء      
تدائية وخاصة تبلميذ الصف ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االببعض وفعال عمى تنمية التحصيل و 

 السادس االبتدائي نظرا" لتفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة.
 

 

 

 

 

 



 

   المقدمة واإلحساس بالمشكلة:

يتطمب  مما ،المختمفةكافة المجاالت الحياتية  يالتقدم العممي والتكنولوجي اليائل فبي العصر الحاليتميز        
مع ىذا التقدم والتطور  يتماشى يوالمناىج الدراسية من القائمين عمى العممية التعميمية لك لتبلميذاتجاه  جيدالعداد اإل

تكنولوجيا المعمومات  يىو جديد ف طبلع عمى كل مامن خبلل اال ًذاتياتعمم يأن  متمميذالفرصة ل، وإلعطاء  اليائل
مبلحظة والقياس والتطبيق واالستنتاج وتوظيف كل وتزويد قدرتو عمى ال نفجار المعرفي،الحديثة ومسايرة عصر اال

نفتاح عمى العالم الخارجي لتوسيع حاجة ممحة لبل يف تبلميذفال لديو من معمومات لمواجية تحديات العصر، ما
تعتمد عمى  ييجب االىتمام بيا ألنيا من أكثر المواد الت يمن المواد الدراسية الت ةلرياضيات واحدا وتعد فاقيم.آ

 المتعددة.المعمومات  ىلموصول إل تمميذوتنقيب وجيد من ال التفكير والعقل وتحتاج إلى بحث

المتميزة وىذه الطبيعة والثقافة تفرض  مالخاصة وثقافتي مطبيعتي أطفال ليمبتدائية تتعامل مع الرحمة االمو        
كتساب المعرفة اوتدفعيم عمى الحركة والعمل و  األطفالىؤالء  ىتماما خاصة تثيرً اوطرقً اوأساليبً اخاصً تعامبل

 .*( 05: 7110)عثمان،المختمفة والخبرة بجوانبيا 

ويؤكد ذلك ما جاء ضمن العديد من  الرياضيات،من أىم معايير تعمم  ًواحداالتواصل الرياضي يعد و         
المدرسية إلى وجوب  بمعايير الرياضياتلخاص ا تقريرال األدبيات التربوية الخاصة بتعميم الرياضيات حيث أشار

ويعرفو المجمس القومي لمعممي الرياضيات  الدراسية،جميع المراحل  يميارات التواصل الرياضي ف تبلميذتعمم ال
التعبير عن  يستخدام مفردات ورموز رياضية وبنيتيا فاالفرد عمى أنو: " قدرة األمريكية عمى  يات المتحدةالبالو 

 (.NCTM , 1989: 214لعبلقات وفيميا ")األفكار وا

جعل يتبادل األفكار وتوضيح الفيم و الرياضيات في  يم وتعممي تعمأىمية التواصل الرياضي ف تضحتحيث        
لرموز استخدام مساعدة التمميذ عمى االمناقشة والتفكير والتعميل، و  يؤلفكار والمعمومات معاني محسوسة تظير فل

ستخداميا يساعده عمى تحسين وتعزيز فيمو لمرياضيات حيث إن اى صياغتيا وفيم معناىا الرياضية وقدرتو عم
لمعممي ىتمام مؤسسات وىيئات عالمية بو مثل المجمس القومي اأىمية التواصل الرياضي عمى ويؤكد   ،ذاتيا

حث معممي "تمميذ كتاب ال فيالرياضي من أىداف تعمم الرياضيات كما ورد  باعتبار التواصل الرياضيات
 : Morgan,  2005")لتنمية التواصل الرياضي أثناء عممية التعمم والتعميم تبلميذىمالرياضيات عمى تييئة الفرص ل

265 .) 

يساعد التمميذ عمى تكوين ارتباطات ضرورية وميمة بين  ًمفتاحيا ًكما أن لمتواصل في تدريس الرياضيات دورا      
 (.727: 7112والبيانية، والرمزية، والمفظية، والذىنية لؤلفكار الرياضية )بدوي،  التمثيبلت الفيزيقية، والبصرية،



  

 الباحثة نظام التوثيق  اتبعتAPA: ( السنة: العائمة،اسم )رقم الصفحة أو الصفحات      

مركز يرجع المدخل اإلنساني في التدريس إلى أعمال روجرز وماسمو والتي تعتمد عمى وضع المتعمم في و       
عطائو مدى واسع من الخبرات التي تقوده إلى التعمم الذاتي، ويعتبر ىرم ما سمو لمحاجات ىو إخبرة التعمم ؛ ب

قدراتو وليعترف بو الغير،  ااألساس السيكولوجي لممدخل اإلنساني ، حيث يعتقد ما سمو أن كل فرد لديو الحاجة لتنمو 
تؤكد عمى التكامل بين الجوانب المعرفية والوجدانية  ينية التيعد نموذج روجرز من نماذج التدريس اإلنساكما 

روجرز ، كما يركز وفيم الذات وتقديرىا واالرتقاء بيا الشخصيلبناء النمو  السعيلمشخصية اإلنسانية من خبلل 
 ممنشاط المتععمى  ، ولكن يؤكدأشكال من المعرفة فقطاكتساب  وأليس عمى االستجابة السموكية لبعض المثيرات 

 المعمم وتبلميذه ، والتي تتيح الفرصة كما يؤكد عمى العبلقات االنسانية االيجابية بين و لممعرفة بنفسو،واكتشاف
 (. 744-740: 7112(،)إخميل ، craft, 2001: 95-115لمتبلميذ لمنمو والتطور )

 استخداميا في تدريس الرياضيات من خبلل  يمكن التي التدريسية المداخل أحد اإلنساني يعد المدخلو       
 االىتمام وليس الحياتية وتطبيقاتيا وأنماطيا الرياضيات جمال ظيارإوب الرياضيات في اإلنسانياالىتمام بالمضمون 

لى إنسانيتيم وتحفزىم ا  ويجعل تعمم الرياضيات عممية تمس وجدانيم وعقوليم و فقط ،  الرياضية والمعمومات باألفكار
نو يتعدل إالسموكيات األخبلقية ، وتوجد أمثمة عديدة توضح أنو عندما يستمتع الفرد في تعاممو مع الرياضيات ف

: عالجت بعض المسائل واأللغاز الرياضية ًسموكو المبني عمى أخبلقيات مستمدة من الرياضيات ، فمثبل 
اليم عمى حل ىذه المسائل واأللغاز باستمتاع قبا  والسموكيات غير األخبلقية لبعض الطبلب المتشاجرين بتيدئتيم و 

نحو الرياضيات ) خضر ،  ةيجابيإ اتلى اتجاىإ ةالتبلميذ السمبي اتخرى لحميا كما غيرت اتجاىأ ًوطمبيم ألغازا
7112  :02 – 01. ) 

 توظيف المدخل اإلنساني في تنمية مهارات التواصل الرياضي:

 أوال: التواصل الرياضي:

 رياضي:التواصل ال تعريف -1

محتوى وحدتا الرياضيات  يتم فييا نقل أفكار ومعمومات يالعممية الت" ىذه الدراسة بأنو يف إجرائياً يعرف         
ستخدام وسائل وأساليب متعددة مثل الكممات المنطوقة والكممات ابالخاصة بتبلميذ الصف السادس االبتدائي 
 ."ونقميا لآلخرين والخرائط والمعادالت الرياضية والجداول البيانيةالمكتوبة والصور والنماذج والرسوم البيانية 

 التواصل الرياضي  أهداف-2

 :يأتيا أىداف تنمية وتعمم التواصل الرياضي لدى تبلميذ فيم (70: 7110)الرفاعي، حدد   



 الرياضيات.يناقش التمميذ وينصت ويقرأ ويكتب كأنشطة جوىرية لتعمم واستخدام  أن-0

 السابقة.يستخدم التمميذ مصطمحات وكممات الرياضيات القائمة عمى البنية المعرفية  أن-7

األعداد،  الكممات، استخدام: الصور،يمثل التمميذ ويربط ويوضح األفكار الرياضية بطرق متنوعة مثل  أن-2
 البيانية.الرسوم  اليندسية، النماذج،األشكال  الرموز، الجداول،

 وكتابيًا. ول المشكبلت بوضوح ويبرر نتائجو واستنتاجاتو شفيياً يشرح التمميذ حم أن-4

 لآلخرين.يفيم التمميذ الرياضيات من خبلل قراءة نصوص عن الرياضيات ويوضح ذلك  أن-0

يشترك التمميذ في المناقشات بفاعمية ويمارس العصف الذىني حيث يطرح أسئمة ويعمل تخمينات ويقترح  أن-5
 بلت.المشكاستراتيجيات لحل 

أن أىم أىداف التواصل الرياضي تكمن في توزيع انتباه التبلميذ لمقيام بأكثر من  يتضحمن خبلل ما سبق،        
عممية في آن واحد مثل تمثيل وترجمة األلفاظ والمصطمحات والرموز الرياضية وقراءاتيا وكتابتيا بشكل صحيح 

لمعمم ووجيات النظر واالستماع لتوضيحات ا مومنظم ومناقشتيا مع األقران داخل غرفة الصف والتعبير عن آرائي
مكانية التعبير عنيا وفيميا وادراكيا.  األخرى من قبل التبلميذ لفيم ىذه األلفاظ والمصطمحات والرموز وا 

 أهمية التواصل الرياضي:-3

           :   الوظائف، منياأن أىمية التواصل الرياضي تتمثل في كونو يؤدي عددا من  (727: 7112)بدوي،يذكر  
 .التبلميذ عمى تحسين وتعزيز فيميم يساعد-0

 أفكارىم.من قبل التبلميذ عن  في جعل البيئة الصفية أكثر حرية وتعبيراً  يسيم-7

 تعمميم.وىو ما يساعده عمى توجيو  تبلميذه،المعمم بأساليب تفكير  يبصر-2

 الفيم.إلى تبادل األفكار وتوضيح  يؤدي-4

 الرياضية.لؤلفكار  ستمراريةالمعني واال يعطي-0

 جيد.في معرفة مفردات لغة الرياضيات وتوظيفيا في الحوار بشكل  يسيم-5

 الحياتية.واالستماع بيا وتوظيفيا في المواقف  صحيحاً  الرياضيات فيماً  فيم-2



 ومختمفة.تمثيل المواقف والعبلقات الرياضية بصورة متنوعة  -2
 :أتيي( أىمية التواصل الرياضي فيما 710: 7115وأكد )متولي، 

 تحسين فيم التبلميذ لمرياضيات وجعل البيئة الصفية أكثر حرية.-0

 يساعد عمى تبادل األفكار وتوطيد الفيم المشترك لدى التبلميذ.-7

 يساعد عمى تحسين وتعزيز فيم التبلميذ لمرياضيات.-2

 يساعد عمى التقميل من أخطاء التبلميذ وعبلج الكثير منيا.-4

 لتمميذ عمى فيم األفكار الرياضية وتوضيحيا لآلخرين.يؤدي إلى تنمية قدرة ا-0

 تنمية التواصل يؤثر إيجابيًا في اتجاىات التبلميذ الرياضية وتفكيرىم الرياضي.-5

أن أىمية التواصل الرياضي تتمخص في توفير بيئة صفية إيجابية من قبل المعمم يتضح ومن خبلل ما سبق،       
دات المغة واستخداميا في وصف األشكال الرياضية والتعبير عن أفكارىم بكل حرية حتى يتمكن التبلميذ من فيم مفر 

ودفع التبلميذ نحو عممية التعمم وتعزيز فيميم واستخدام طرق حديثة في التدريس لجعل الرياضيات مادة شيقة 
 وممتعة وربطيا بالواقع من خبلل مواقف حياتية متنوعة إلبراز دورىا التطبيقي والوظيفي.

 ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التواصل الرياضي ما يأتي:
التي ىدفت إلى البحث عن تأثير استخدام مدخل التمثيبلت الرياضية  ( 2005دراسة ) بهوت وعبد القادر ،  -

في تدريس وحدة الحجوم عمى بعض ميارات التواصل الرياضي الكتابية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ، 
( تمميذًا وتمميذة تم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين أحدىم تجريبية ) 041ى عينة دراسية مكونة من )عم

خرى تحصيل سابق / منخفض( واأل 20تحصيل سابق / مرتفع و 20تمميذًا وتمميذة مقسمة إلى  55عددىا 
صيل سابق / منخفض ( تح 20تحصيل سابق / مرتفع و  21تمميذًا وتمميذة مقسمة إلى  24ضابطة ) عددىا 

بواقع فصمين لكل مجموعة ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ميارات التواصل الرياضي ، وأسفرت النتائج 
( بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين 1¸10عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ميذ الصف السادس االبتدائي لصالح المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات التواصل الرياضي لدى تبل

 التجريبية.



التي ىدفت إلى الكشف عن فعالية استخدام مدخل البرىنة غير المباشرة في تنمية  ( 2006دراسة ) متولي ،  -
ميارات البرىان الرياضي واختزال قمق البرىان وتحسين ميارات التواصل الرياضي لدى طبلب معممي 

طالبًا ( 02، عمى عينة دراسية مكونة من ) بكمية التربية بصور غي سمطنة عمان الرياضيات ) الفرقة الثالثة (
 72) عددىم  طالبًا ( واألخرى ضابطة 21وتم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين أحدىم تجريبية ) عددىم 

طالبًا ( ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ميارات البرىان الرياضي واختبار ميارات التواصل الرياضي واعداد 
( 1¸10روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )مقياس قمق البرىان الرياضي ، وأسفرت النتائج عن وجود ف

بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التواصل 
الرياضي وذلك لصالح متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ي درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ( بين متوسط1¸10مستوى داللة )
ميارات التواصل الرياضي وذلك لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي ، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة عند 

(  بين تحسين ميارات التواصل الرياضي لدى طبلب المجموعة التجريبية وبين انخفاض 1¸10مستوى داللة )
( بين تنمية ميارات 1¸10ستوى قمقيم من البرىان الرياضي ، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة )م

 البرىان الرياضي لدى طبلب المجموعة التجريبية وبين تحسين مياراتيم في التواصل الرياضي .

 ميارات تنمية في مقترح تدريبي برنامج فاعمية عمى التعرف إلى ىدفت التي ( 2011 ، المشيخي)  دراسة -
 دراسية عينة عمى ، تبوك بمدينة والثانوية المتوسطة بالمرحمتين الرياضي التواصل في الرياضيات معممات
 مجموعة إلى تقسيميم وتم والثانوية المتوسطة بالمرحمتين الرياضيات معممات من معممة( 21) من مكونة
 التواصل ميارات مبلحظة بطاقة من الدراسة أدوات وتكونت ، والبعدي القبمي التطبيقين ذات واحدة تجريبية
 متوسطي بين( 1¸10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج وأسفرت ، الرياضي
 البعدي القياس لصالح ككل الرياضي التواصل لميارات والبعدي القبمي القياس في الرياضيات معممات درجات

 الرياضيات معممات درجات متوسط بين( 1¸10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم ،
 . الدراسية المرحمة لمتغير تعزي الرياضي التواصل لميارات البعدي القياس في والثانوية المتوسطة بالمرحمتين

ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التواصل الرياضي في  التي ( 2012دراسة ) العتال ،  -
تدريس وحدة الجبر لتنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى طبلب الصف السابع األساسي ، عمى عينة 

صنف  فصولمختمفين وتم تقسيميم إلى مجموعتين بحيث أحد ال فصمين( طالب من 51دراسية مكونة من )
( طالب ، وتكونت 21موعة التجريبية واآلخر صنف ضمن المجموعة الضابطة وعدد كل مجموعة )ضمن المج



أدوات الدراسة من اختبار ميارات التفكير الرياضي ، وأسفرت النتائج عن فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى 
 األساسي.التواصل الرياضي في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى طبلب الصف السابع 

التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام أنموذج دانيال في تدريس وحدة  ( 2015دراسة ) مسمم ،  -
المجموعات والعمميات عمييا لتنمية المفاىيم الرياضية والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي 

( طالبة 21عينة دراسية مكونة من ) م ، عمى 7100/  7104بغزة الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
طالبة(  20من طالبات الصف السابع األساسي وتم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين أحدىم تجريبية ) عددىم 

طالبة ( ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار المفاىيم الرياضية واختبار التواصل  20واآلخرى ضابطة ) عددىم 
( بين متوسطي 1¸10ن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الرياضي ، وأسفرت النتائج ع

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التواصل الرياضي لصالح طالبات 
 المجموعة التجريبية .

 أشكال التواصل الرياضي: -3

 (NCTM , 2000: 60)الرياضيات لمتواصل الرياضي عدة أشكال حيث صنفيا المجمس القومي لمعممي          
ىذه الميارات في ميارة  (722: 7112)بدوي،كما حدد  االستماع، –الكتابة  –القراءة  –التحدث  –إلى التمثيل 

الرياضيات، ونتناول في  وتعمم في تعميم وفعاالً  ميماً  االستماع لتمعب دوراً  –الكتابة  –القراءة  –التحدث  –التمثيل 
 ىذه الدراسة ميارات التمثيل والقراءة والكتابة واالستماع وىما كما يأتي:

 التمثيل: ميارة-أ 

( التمثيل الرياضي بأنو كل األنشطة والتوجييات والتعميمات التي تنمي القدرة 721: 7100عرف )السر،         
المسألة أو الفكرة الرياضية أو المشكمة إلى صيغة جديدة )شكل توضيحي أو جدول لممعمومات، أو  تمثيلعمى 

 ( بما يساعد عمى فيم ىذه الفكرة أو االىتداء الستراتيجية مناسبة لحل المشكمة.نموذج حسي، .......

 القراءة: ميارة–ب

قدرة التبلميذ عمى القراءة بفيم لمحتوى المشكمة اليندسية  ابأنيالقراءة الرياضية  (42: 7100)مدين، عرف       
ويظير ذلك من خبلل إدراكيم لمعنى األلفاظ والعبارات والعبلقات الواردة بنص المشكمة وداللتيا الرياضية  المفظية،
 المطموب.وتمييز المعطى عن  (،.)تعامد، توازي، تطابق، .........مثل 



 الكتابة:ميارة -ج

( الكتابة الرياضية بأنيا تنظيم ووصف المواقف والعبلقات الرياضية كتابًة، وحيث 47: 7100مسمم، عرف )      
 تعد الكتابة أداة تواصل جيد، حيث يستخدميا التبلميذ في تسجيل أفكارىم واستجاباتيم في المواقف التعميمية.

 

 االستماع: ميارة-د

ميارة تتضمن التفسير لما يعبر عنو  ابأنيميارة االستماع الرياضي ( 721: 7104عرف )الغامدي،       
 اآلخرون بصورة رياضية صحيحة.

 دور المعمم في عممية التواصل الرياضي: -4

صف الدراسي لكي يحقق معيار التواصل الميمات داخل حجرة الالقيام بمجموعة من يتحدد دور المعمم في      
 ( 71-72: 7107: )العتال، يأتيالرياضي وتتمثل ىذه الميمات فيما 

 إعطاء فرصة لمتبلميذ لقراءة المسألة الرياضية.-0
 إعطاء فرصة لمتبلميذ لمتفكير في حل المسألة.-7
 تعويد التبلميذ عمى التفكير بصوت عال.-2
 إرشاد التبلميذ في بعض األخطاء التي يقعون بيا أثناء القراءة أو التحدث الرياضي.-4
 كار التي يطرحيا التبلميذ.تقبل جميع األف-0
 توفير جو من النقاش والمحاورة بين التبلميذ، قائم عمى االحترام وتبادل األفكار.-5
توفير نشاطات صفية تدعم مجال أو أكثر من مجاالت التواصل الرياضي، عمى أن يكون النشاط مخطط لو -2

 جيدًا.
 لمتواصل لمحل، وعدم االكتفاء بذكر الحل فقط. السماح لمتبلميذ بالتعبير عن الخطوات التي قاموا بيا-2
تاحة الفرصة لمتبلميذ لمناقشة ىذا التبرير.-1  تعويد التبلميذ عمى تبرير الحل الذي قاموا باختياره وا 

مساعدة التبلميذ عمى أن يكتبوا رسائل لزميل ليم غائب، يخبروه عن موضوع من موضوعات الرياضيات، أو -01
 صعوبات التي تواجييم في تعمم الرياضيات.لمعمميم يخبروه عن ال

 تعويد التبلميذ عمى االستماع واإلنصات لما يقول زميميم.-00
 إعطاء واجبات منزلية لتعزيز مجاالت التواصل الرياضي. -07



 دور المتعمم في عممية التواصل الرياضي: -5

واصل الرياضي والتي تساعده ( درجة تمكن المتعممين من ميارات الت27-20: 7102حدد )شحاتة،          
 وتساىم في تنمية ميارات التواصل الرياضي من خبلل:

 التعبير عن العبلقات الرياضية بصيغ متعددة وبطرق مختمفة.-0
 قراءة التعبيرات الرياضية واستيعابيا.-7
 تمثيل األفكار والعبلقات الرياضيات بدقة.-2
 والعكس.ترجمة األشكال والمخططات البيانية إلى جدول -4
 استخدام الرموز واألشكال والمصطمحات واأللفاظ لمتعبير بمغة رياضية.-0
نشاء ترابطات رياضية.-5  تبادل األفكار والمعمومات وا 
 تنظيم األفكار الرياضية.-2
 تحميل وتقويم وتبرير الحمول واألفكار.-2
 التعبير بمغة الرياضيات عن المشكبلت الرياضية والمواقف الحياتية.-1

 إكتشاف الحمول والعبلقات الرياضية.-01
 إضافة إلى توطيد وتعزيز الفيم، وزيادة الدافعية لمتعمم، وتوفير بيئة تعميمية إيجابية.

 ثانيا: المدخل اإلنساني في التدريس:

 نشأة المدخل اإلنساني: -1
وة ثالثة بعد ظيور المدرسة عمى يد عمماء النفس اإلنسانيين في فترة الخمسينات ، كقأسس المدخل اإلنساني        

الذى طور أسموب العبلج المتمركز حول الفرد ، " كارل روجرز" السموكية والتحميل النفسي ، ومن أشير مؤسسيو 
وأكد أىمية تحقيق الذات لدى المتعمم و" أبرىام ما سمو " الذى رتب حاجات اإلنسان في صورة تسمسل ىرمي ، 

عطائو مدى إحيث يتم وضع المتعمم في مركز خبرة التعمم ؛ باالتصال باآلخرين واىتم بالنمو االجتماعي وميارات 
واسع من الخبرات التي تقوده إلى التعمم الذاتي، ويرى روجرز أن التعمم يجب أن يكون متمركزًا حول الذات من 

 .( 72:  7104) عصفور ،  خبلل وضع التمميذ في مدى واسع من الخبرات التي تقوده إلى التعمم الذاتي

 تعريف المدخل اإلنساني: -2



المدخل الذي يراعى حاجات التبلميذ وجعمو محور عممية التعمم، ويؤكد عمى احترام شخصياتيم بأنو يعرف          
وتقدير مشاعرىم، واالىتمام بتنمية جميع الجوانب العقمية والوجدانية واالجتماعية، والعمل عمى توفير بيئة صفية 

 ء التبلميذ عمى التعاون داخل الصف.مناسبة تساعد ىؤال
 أهمية المدخل اإلنساني: -3

 يوف ؛واىتماماتيم التبلميذمراعاة حاجات  يدور فعال ف منيسيم بو  فيمايستمد المدخل اإلنساني أىميتو و       
 (Ohlsen , 1997 :(131في: إلى أن أىمية المدخل اإلنساني تتمثل نشير ىذا الصدد 

 التبلميذ.وتصورات  واىتماماتمشاعر وحاجات  . مراعاة0

المدخل  يحيث تعد الجوانب المعرفية والوجدانية ذات قيمة عالية ف التمميذ،التكامل بين جوانب شخصية  . مراعاة7
 اإلنساني.                                                                                                     

 يتحديد مبلمح البيئة المتضمنة ف يف تبلميذستخدام خبرات الامن خبلل  تبلميذتحقيق الفيم لدى ال يف . اإلسيام 2
 المحتوى.                                                                                                      

 لمتبلميذ.فائدة ومعنى  ويجعل التعمم ذ الذياة األمر ربط دراستيم بالحي يف تبلميذال . مساعدة4

 التبلميذ.زيادة العبلقات اإلنسانية بين  يف . اإلفادة0

 لممحتوى.لتحسين تعمميم وفيميم  تبلميذزيادة إنتاجية ال يتغذية راجعة تفيد ف . تقديم5

 ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية المدخل اإلنساني في التدريس ما يأتي:

التي ىدفت إلى الكشف عن فاعمية استراتيجية مقترحة تستخدم مدخل التدريس  ( 2006دراسة ) أحمد ،  -
اإلنساني واألنشطة الثقافية الرياضية في تنمية التحصيل لدى الموىوبين المتعثرين دراسيًا بالصف الثالث 

من اإلناث من  4ن الذكور وم 2( تمميذ وتمميذة مقسمين إلى 2االبتدائي، عمى عينة دراسية مكونة من )
التبلميذ الموىوبين ذوى صعوبات تعمم في الرياضيات بمحافظة بورسعيد وتم تقسيميم إلى مجموعتين أحدىم 
تجريبية واآلخرى ضابطة ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيمي، وأسفرت النتائج عن فاعمية 

ي واألنشطة الثقافية الرياضية في تنمية التحصيل لدى االستراتيجية المقترحة التي تستخدم المدخل اإلنسان
 الموىوبين المتعثرين دراسيًا بالصف الثالث االبتدائي .



التي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية استراتيجية تستخدم النموذج اإلنساني لتدريس  ( 2007دراسة ) إخميل ،  -
ضي بنوعيو االستكشافي والتجميعي لدى طمبة الصف وحدة  " المتتاليات والمتسمسبلت " في تنمية االبتكار الريا

( 002الحادي عشر العممي منخفضي ومرتفعي التحصيل في منطقة بيت لحم ، عمى عينة دراسية مكونة من )
طالبًا وطالبة من طبلب الصف الحادي عشر العممي منخفضي ومرتفعي التحصيل وتم تقسيميم إلى 

طالبًا وطالبة ، وتكونت أدوات الدراسة  01خرى ضابطة عدد كل منيم مجموعتين متكافئتين أحدىم تجريبية واآل
من اختبار تحصيمي ومقياس االبتكار الرياضي االستكشافي والتجميعي ، وأسفرت النتائج عن فاعمية النموذج 
اإلنساني في تنمية االبتكار الرياضي بنوعيو االستكشافي والتجميعي لدى طمبة الصف الحادي عشر العممي 

 نخفضي ومرتفعي التحصيل .  م
وحدتي القياس تدريس  يلمدخل اإلنساني فا فعاليةالتعرف عمى  التي ىدفت إلى ( 2011دراسة ) محمد ،  -

، عمى صف الخامس االبتدائي لدى تبلميذ ال عمى تنمية القوة الرياضية والدافعية لئلنجازوالتحوالت اليندسية 
( تمميذًا وتمميذة تم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين من فصمين مختمفين أحدىم 21عينة دراسية مكونة من )

تمميذًا( ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار القوة  41عددىم  )تمميذًا( واألخرى ضابطة  41تجريبية ) عددىم 
عن فاعمية المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات عمى الرياضية ومقياس الدافعية لئلنجاز ، وأسفرت النتائج 

 تنمية القوة الرياضية والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .

التي ىدفت إلى فاعمية استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدخل اإلنساني  ( 2013دراسة ) هالل ،  -
ء لتنمية التحصيل الرياضي وبعض الميارات الحياتية لدى تبلميذ في تدريس وحدتي اليندسة والقياس واإلحصا

( تمميذًا وتمميذة وتم تقسيميم إلى مجموعتين 57الصف السادس االبتدائي ، عمى عينة دراسية مكونة من )
( ،  تمميذًا وتمميذة 20( واآلخرى ضابطة ) عددىم تمميذًا وتمميذة  20بية ) عددىم متكافئتين أحدىم تجري

نت أدوات الدراسة من اختبار تحصيمي واختبار مواقف لمميارات الحياتية ، وأسفرت النتائج عن فاعمية وتكو 
استخدام االستراتيجية المقترحة القائمة عمى المدخل اإلنساني في تحصيل الرياضيات وتنمية بعض الميارات 

 الحياتية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي .
التي ىدفت إلى قياس فاعمية أثر موديول قائم عمى مدخل التعمم اإلنساني في  ( 2016دراسة ) سيفين ،  -

تدريس وحدة األعداد الطبيعية عمى تنمية ميارات الحس العددي والتحصيل وبقاء أثر التعمم لدى تبلميذ الصف 
فئتين أحدىم ( تمميذًا وتم تقسيميم إلى مجموعتين متكا21الخامس االبتدائي ، عمى عينة دراسية مكونة من )

تمميذًا ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار الحس العددي واختبار  20تجريبية واآلخرى ضابطة عدد كل منيم 



تحصيمي،  وأسفرت النتائج عن فاعمية أثر الموديول القائم عمى مدخل التعمم اإلنساني عمى تنمية ميارات 
 لصف الخامس االبتدائي.الحس العددي والتحصيل وبقاء أثر التعمم لدى تبلميذ ا

التي ىدفت إلى قياس فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات قائم عمى نظرية ( 2018دراسة )الرباط،  -
التعمم المستند لمدماغ والمدخل اإلنساني لتنمية ميارات التحقيقات الرياضياتية لدى تبلميذىم بالصف األول 

تمميذًا وتمميذة وتم تقسيميم إلى مجموعتين أحدىم تجريبية               (22االبتدائي ، عمى عينة دراسية مكونة من )
( معممين ممن 01تمميذًا وتمميذة ( ، وأيضا ) 47تمميذًا وتمميذة( واألخرى ضابطة ) وعددىا  40) وعددىا 

لضابطة، ( معممين لممجموعة ا0( معممين لممجموعة التجريبية و)0يقومون بالتدريس ليؤالء التبلميذ بواقع )
وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ميارات التحقيقات الرياضياتية وبطاقة مبلحظة معمم الرياضيات في ضوء 
نظرية التعمم المستند إلى الدماغ والمدخل اإلنساني، وأسفرت النتائج عن وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي  

الدماغ والمدخل اإلنساني في تنمية ميارات التحقيقات لمعممي الرياضيات القائم عمى نظرية التعمم المستند إلى 
الرياضياتية ككل، وكل ميارة من مياراتو الفرعية عمى حده لدى تبلميذ المجموعة التجريبية ، وجود فاعمية 
لمبرنامج التدريبي  لمعممي الرياضيات القائم عمى نظرية التعمم المستند إلى الدماغ والمدخل اإلنساني لتنمية 

 ت التحقيقات الرياضياتية ككل.ميارا
 مالمح المدخل اإلنساني: -4

 , Kinckerbrcker and Rycik(، وكنيكربوكروريسيك )Wulfhorst , 1995: 29-33حدد ويمفيورست )
 :يأتي( مبلمح المدخل اإلنساني فيما 021: 7115، )جاب اهلل وعطية، (200 – 197 :2002

ثارة التييئة -0  والجمالية. النفسية باإلثارة المتصمة العوامل عمى المعمم يركز وفييا النشاط: وا 
 لمتبلميذ. وبمناسبتو بالمحتوى التعريف -7
 المعمم. جانب من الرياضية القدوة عمى التركيز -2
 التبلميذ. من لغيرىم الرياضي األداء مستوى بتقويم االىتمام مع لممحتوى، المتميزين التبلميذ وفيم استيعاب -4
 وتعميمات. ونظريات ومبادئ مفاىيم من المحتوى يتضمنو ما وتفسير مناقشة -0
 ليذا العامة الفكرة إلبراز معاً  تتكامل التي الفرعية األفكار توضيح )مع الفكري المستوى عمى المحتوى تحميل -5

 المحتوى(.
 المعمم. عمى المسيطرة اإلنسانية العاطفة تحديد -2
 العاطفة. ليذه المناسب األسموب اختيار في المعمم توفيق مدى تحديد -2



 .اليومية معامبلتيم فى التبلميذ بيا يتحمى أن ينبغي إنسانية ومبادئ قيم من المحتوى يتضمنو ما ترجمة -1
 وتعميمات. ونظريات مفاىيم من مجموعة من يتكون الذي المحتوى تحميل -01
 العبلقة. ىذه إقامة فى المعمم نجح وكيف والوجدان الفكر بين العبلقة جوانب بعض إبراز -00
 .المحتوى ىذا يتضمنيا التى الرياضية والحقائق األساسية المبادئ عمى الضوء إلقاء -07
 المحتوى. في تبدو كما المعمم ألسموب الفنية الخصائص تحديد -02
 واالنفعال الرياضي لممحتوى معايشتو خبلل من لممعمم التمميذ يرسميا أن يمكن التي اإلنسانية المبلمح تحديد -04

 بو.
 إنسانية. مواقف من بو يمر وما التمميذ، بحياة المحتوى ربط -00
 

 

 مراحل المدخل اإلنساني: -5

: مرحمة إطبلق المشاعر وتحديد المساعدة، اوتتحدد مراحل المدخل اإلنساني في خمسة مراحل من النشاط ىم      
ي عمى القرار، مرحمة التكامل وى مرحمة االستبصار وتحديد المشكمة، مرحمة التخطيط، مرحمة التفسير والتأييد واتخاذ

 ( 711-721: 7105: )سيفين، التفصيل اآلتي

 نوع وتحديد مشاعرىم، عن التعبير عمى التبلميذ بتشجيع المعمم يقوم المساعدة: وتحديد المشاعر إطبلقمرحمة -0
 المعمم بمساعدة التبلميذ يتوصل والميمات، األنشطة عرض خبلل من فييا، المعمم مناقشة يريدون التي المساعدة

جابات المعمومات إلى( لمتعمم كميسر)  الميمات. وا 

 ويقوم. الحل منيم ويطمب التبلميذ، عمى والميمات األنشطة المعمم يعرض المشكمة: وتحديد االستبصار مرحمة-7
 فحص خبلل من والميمات األنشطة إلنجاز التبلميذ لدى غموض أي توضيح خبلل من التعمم تيسير بعممية المعمم
 بالضبط، يريدىا التي المساعدة نوع لتحديد محددة وعبارات كممات التمميذ واستخدام المشكمة، لفيم خبراتو التمميذ

 الميمات. إجابات إلى( لمتعمم كميسر) المعمم بمساعدة التبلميذ ويتوصل

 ويتوصل التعمم، فييا يتم التي والمواقف الخبرات واختيار التعمم ألنشطة بالتخطيط التمميذ يقوم التخطيط: مرحمة-2
 .الميمات إجابات إلى( لمتعمم كميسر) المعمم بمساعدة التبلميذ



 من. والتوضيح والمناقشة، والتحري، باالستفسار، لمتبلميذ المعمم يسمح :القرار واتخاذ والتأييد التفسير مرحمة-4
 المشكمة أن لي تقول إنك كانت، تصرفك أسباب أن يبدو ألن، ذلك تفعل إنك لتبلميذه: المعمم يقدميا التي التفسيرات

 لتبلميذه: المعمم يقول كأن: التأييد عبارات ومن حقيقي، أصمي تقدم تحقيق يتم عندما لمتبلميذ فيقدم االتأييد أم ىي،
 يتوصل القرار، اتخاذ من التبلميذ يتمكن حتى أخري، مرة فيو النظر ويمكن ومثير ممتع تعميق ذلك صحيح، ذلك

 .الميمات إجابات إلى( لمتعمم كميسر) المعمم بمساعدة التبلميذ

 التعمم مصادر من واسعاً  مدي المعمم تقديم خبلل من بنفسو والخبرات لممعمومات التمميذ يصل التكامل: مرحمة -0
 الميمات. إجابات إلى( لمتعمم كميسر) المعمم بمساعدة التبلميذ يتوصل التعميمية، لمعممية كميسر

 الدراسة:مشكمة 

دى تبلميذ ل ميارات التواصل الرياضيبعض  في وجود تدنى فيمشكمة الدراسة  تحددتسبق  في ضوء ما        
ميارات التواصل بعض نساني في تنمية االبتدائي، ومحاولة بحث فاعمية استخدام المدخل اإل صف السادسال

جابة عن األسئمة اإل الدراسة الحاليةحاول تىذه المشكمة ، ولمواجية صف السادس االبتدائيالرياضي لدى تبلميذ ال
 اآلتية:

 ما ميارات التواصل الرياضي التي ينبغي تنميتيا لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟-0

 ما فاعمية المدخل اإلنساني في تنمية التحصيل لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟-7

 صف السادس االبتدائي؟لدى تبلميذ الميارات التواصل الرياضي بعض تنمية  يالمدخل اإلنساني ف فاعمية ما-2

 ة:حدود الدراس

 عمى:الدراسة الحالية اقتصرت  

 زفتيإدارة بمن مدرسة الشييد حسن سالم شكر االبتدائية  بتدائيصف السادس االمن تبلميذ المجموعة الدراسة -0
حداىما لممجموعة التجريبية، إ، 5/2، 5/7 ىم حيث يتم اختيارىم من فصمين مختمفين الغربية محافظة-التعميمية 

 خرى لممجموعة الضابطة. واأل

بالفصل بتدائي االسادس ال وحدتى " اليندسة والقياس" و " اإلحصاء واالحتماالت" المقررتين عمى تبلميذ الصف-7
ميارات لتنمية ً خصباً جاالعتبر ميا تحيث أن م،7102/ 7102من كتاب الرياضيات لمعام الدراسي  الدراسي الثاني

المدخل اإلنساني المتمركزة  احتياجاتعكس يا تكما أن عمى العديد من جوانب التعمم، الحتوائياالتواصل الرياضي 
 واألشكال المختمفة. والتطبيقات الحياتية لرياضياتجمال اإبراز  يف



التمثيبلت الرياضية " التالية  األبعاد يفحيث تتمثل ميارات التواصل الرياضي لدى مجموعة الدراسة قياس -2
صف السادس االبتدائي ولطبيعة مادة وذلك لمبلءمتيا لتبلميذ ال االستماع "؛-القراءة -الكتابة  –المتعددة 

 الرياضيات.

 الدراسة:إجراءات 

 الدراسة الحالية الخطوات اآلتية:جابة عن أسئمة الدراسة، اتبعت لئل 

 ، وذلك من خالل:االبتدائيمهارات التواصل الرياضي، والمالئمة لتالميذ الصف السادس بعض أواَل: إعداد قائمة ب

 .المرتبطة بميارات التواصل الرياضي البحوث والدراسات السابقةو دبيات دراسة بعض األ-0

 .االبتدائيةدراسة طبيعة التبلميذ بالمرحمة  -0
 ميارات التواصل الرياضي.بعض تحديد قائمة مبدئية ب -7
والتحقق  المحكم عميي الرياضيات؛طرائق تدريس  يمجموعة من المحكمين والمتخصصين فعرض القائمة عمى  -2

جراء التعديبلت المناسبة لي، اصبلحيتيمن   .حتى تصبح صالحة لبلستخدام موا 
 وضع القائمة في صورتيا النيائية. -4

" المقررتين واالحتماالتثانيَا: إعداد أوراق عمل التالميذ ودليل المعمم لوحدتي " الهندسة والقياس" و " اإلحصاء 
/ 2017من كتاب الرياضيات لمعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني  –عمى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 الل:المعدتين وفق المدخل اإلنساني في التدريس، وذلك من خ م2018
 المدخل اإلنساني في التدريس. باستراتيجياتدراسة بعض األدبيات والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة  -0
" المقررتين عمى تبلميذ الصف السادس االبتدائي واالحتماالت" اليندسة والقياس" و " اإلحصاء  وحدتياختيار  -7

 الفصل الدراسي الثاني.-
 بيما. المتضمنةمحتوى الوحدتين لتحديد جوانب التعمم تحميل  -2
سادس الصف ال" ب واالحتماالت" اليندسة والقياس" و " اإلحصاء  وحدتيلتدريس أوراق عمل التبلميذ إعداد  -4

بحيث تتضمن التمارين اإلنساني، المدخل مع استخدام اسب تنبما ي في الفصل الدراسي الثاني بتدائياال
واألنشطة الرياضية بكل درس من دروس الوحدتين، ووضع التمارين واألنشطة الخاصة بكل درس من الدروس 

كل ورقة عمل عمى عنوان وتمارين وأنشطة رياضية وفراغات لكتابة حمول  شتمالاو في ورقة عمل مستقمة 
 التمارين والواجب المنزلي. 

 بتدائيسادس االالصف ال" ب واالحتماالت" اليندسة والقياس" و " اإلحصاء  حدتيو لتدريس دليل المعمم إعداد  -0
، ويتضمن ؛ تحديد  المدخل اإلنسانيمع استخدام اسب تنبما ي من الكتاب المذكور في الفصل الدراسي الثاني

)المقدمة ،  وتشتمل عمىاليدف من الدليل ، والتوزيع الزمنى لموضوعات الوحدتين ، وتحديد محتويات الدليل 



خمفية نظرية عن المدخل اإلنساني وأىميتو التربوية وعن ميارات التواصل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات ، 
وتشتمل عمى ) عنوان  توجييات لتدريس الوحدتين(، وخطة السير في دراسة كل درس من دروس الوحدتين

 ، إجراءات التدريس ، التقويم ( .  الدرس ، األىداف اإلجرائية ، والوسائل واألدوات التعميمية
طرائق تدريس  يعمى مجموعة من المحكمين والمتخصصين فعرض كل من أوراق عمل التبلميذ، دليل المعمم  -5

جراء التعديبلت المناسبة ليصبلحيتيم، والتحقق من  ملمحكم عميي ؛وموجيي الرياضيات الرياضيات  موا 
 لبلستخدام. انصالح انليصبح

 النيائية. االتبلميذ، دليل المعمم في صورتيموضع أوراق عمل  -2
 ثالثَا: إعداد أداتي الدراسة، وذلك من خالل:

)إعداد  وحساب زمن االختبار مع التأكد من صدقو وثباتوإعداد اختبار تحصيمي في المحتوى المختار  -0
 الباحثة(.

وحساب زمن االختبار )إعداد  مع التأكد من صدقو وثباتو ميارات التواصل الرياضيبعض ل ختباراإعداد  -7
 الباحثة(. 

 ملمحكم عميي الرياضيات؛طرائق تدريس  يمجموعة من المحكمين والمتخصصين فعرض أدوات الدراسة عمى  -2
جراء التعديبلت المناسبة ليصبلحيتيم، والتحقق من   لبلستخدام.ين صالح اليصبح موا 

 .االبتدائيألدوات الدراسة عمى مجموعة من تبلميذ الصف السادس  االستطبلعيالتجريب  -4
 وضع أدوات الدراسة في صورتيا النيائية. -0

 رابعَا: التجريب الميداني، وذلك من خالل:
من مدرسة الشييد حسن سالم شكر االبتدائية بإدارة زفتي  صف السادس االبتدائيمن تبلميذ العينة ختيار ا -0

 واآلخرى ضابطة.تجريبية حداىما وتقسيميما إلى مجموعتين متكافئتين إ، بيةالتعميمية بمحافظة الغر 
 مجموعتي الدراسة. عمى قبمياً أدوات الدراسة تطبيق  -7
التجريبية، ممجموعة نساني ودليل المعمم المعد في البحث لالوحدتين المختارتين باستخدام المدخل اإل تدريس -2

 الضابطة.ممجموعة لالطريقة المعتادة باستخدام و 
 .عمى مجموعتي الدراسة بعدياأدوات الدراسة تطبيق  -4

 ئيَا.ومعالجتها إحصا بياناترصد الخامسَا: 

 وتفسيرها وتحميمها ومناقشتها. سادسَا: عرض النتائج

 النتائج.ضوء هذه  يتقديم التوصيات والمقترحات فسابعَا: 

 أهداف الدراسة:

 تيدف الدراسة الحالية إلى:



إعداد اختبار تحصيمي في وحدتي " اليندسة والقياس" و" اإلحصاء واالحتماالت" المقررتين عمى تبلميذ الصف  -0
 الفصل الدراسي الثاني. –السادس االبتدائي 

إعداد اختبار لميارات التواصل الرياضي في وحدتي " اليندسة والقياس" و" اإلحصاء واالحتماالت" المقررتين  -7
 الفصل الدراسي الثاني. –عمى تبلميذ الصف السادس االبتدائي 

ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي عن طريق استخدام المدخل بعض تنمية  -2
 تدريس الرياضيات. اإلنساني في

 الدراسة:همية أ

 يمي:تتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما 

 بالنسبة لممعممين: 

 الرياضيات.تدريس  يستخدام المدخل اإلنساني فاالتعرف عمى كيفية  يفاالستفادة  -

ومساعدتيم عمى  لى مستوى التفكير السميم والمنطقيإبيم  واالرتقاءمساعدة المعممين عمى رعاية وتقبل تبلميذىم  -
 تحقيق ذواتيم.

في تدريس الرياضيات داخل  اإلنسانياالستفادة من أوراق عمل التبلميذ ودليل المعمم المعدين في ضوء المدخل  -
 حجرة الدراسة.

 .ميارات التواصل الرياضي، والعمل عمى تنميتيابعض مساعدة المعممين في التعرف عمى  -
 بالنسبة لمتالميذ:

 لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.  التواصل الرياضيالتحصيل و  تحسين مستوى -

مما يعمل عمى  التبلميذ، انتباهعمى أنشطة وتدريبات ونماذج رياضية موضوعو بطريقة تجذب تبلميذ تدريب ال -
 .وجود بيئة تعمم فعالو

 بالنسبة لمخططي المناهج:

 اإلنساني.مدخل لم قاً وف من مناىج الرياضياتمقرر دراسي تخطيط االستفادة من  -

االستفادة من أشكال وصور التواصل الرياضي ومياراتو المتنوعة عند تصميم مناىج الرياضيات وخاصة في  -
 المرحمة االبتدائية.

 بالنسبة لمباحثين:



لدى  ميارات التواصل الرياضيبعض تحصيمي واختبار ال ختباراال االستفادة من أساليب التقويم والمتمثمة في -
لدى  ميارات التواصل الرياضيالتحصيل و  قياس فيتفيد ىذه األدوات الباحثين حيث بتدائية المرحمة اال تبلميذ
 ىذه المرحمة بأداة موضوعية مقننة.تبلميذ 

المدخل  وىياالستفادة من التوصيات والمقترحات في إعداد دراسات وبحوث جديدة تتعمق بمتغيرات الدراسة  -
 ميارات التواصل الرياضي.بعض نساني و اإل

 نتائج الدراسة:

 التطبيق القبمي ألدوات القياس عمى المجموعتين التجريبية والضابطة )مجموعتي الدراسة(: -

حيث تم تطبيق كبًل من االختبار التحصيمي واختبار ميارات التواصل الرياضي قبميًا عمى تبلميذ مجموعتي        
لمستوى تحصيميم في  دليبلً  امع اعتبار درجاتي ااء التطبيق، وتم تصحيحيالدراسة، مع مراعاة تعميماتيم أثن

نتائج التطبيق القبمي  أتيوفيما ي الرياضي،الوحدتين المختارتين ومقياس لمستوى تمكنيم من ميارات التواصل 
 عمى مجموعتي الدراسة:

 
 نتائج التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي: -1

 (1جدول)
لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ مجموعتي الدراسة )التجريبية نتائج اختبار)ت( 

 والضابطة( في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي في الرياضيات.
المتوسط  العدد)ن( المجموعة

 الحسابي )م(
االنحراف 
 المعياري)ع(

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 قيمة الداللة
05 ،0 

مستوى 
 الداللة

 1، 645 17، 04 73، 20 50 التجريبية
 

 غير دالة ،105 118
 21، 46 78، 79 50 الضابطة

( 1، 10يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )      
في االختبار التحصيمي وىذا يعني أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعتي الدراسة 

 في التطبيق القبمي لبلختبار التحصيمي. 
 الختبار مهارات التواصل الرياضي:نتائج التطبيق القبمي  -2

 (2جدول )



المتوسطات الحسابية ونتائج استخدام اختبار مان وتني لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات 
تالميذ مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في التطبيق القبمي لالختبار مهارات التواصل الرياضي في 

 الرياضيات.
المتوسط  العدد)ن( المجموعة

 الحسابي )م(
االنحراف 

 المعياري )ع(
قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 قيمة الداللة
05 ،0 

مستوى 
 الداللة

 غير دالة 0، 119 80 1، 68 2، 95 24، 85 50 التجريبية
 3، 02 25، 53 50 الضابطة 

يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعتي الدراسة          
 في التطبيق القبمي لبلختبار ميارات التواصل الرياضي.  

 ألدوات القياس عمى المجموعتين التجريبية والضابطة )مجموعتي الدراسة(: بعديالتطبيق ال -

 الخاصة بالفرض األول:عرض ومناقشة النتائج  -1
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى              لمتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عمى أنو "          

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار         )
 تم حساب قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات تبلميذ التحصيمي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية"،

ب حجم تأثير المعالجة التجريبية المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبلختبار التحصيمي، وتم حسا
 والجدول اآلتي يوضح نتائج ذلك:(، 2ηفي التحصيل الدراسي عن طريق حجم التأثير )

 (3جدول )
" قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

 لالختبار التحصيمي، وكذلك حجم التأثير"
 اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة ةالمهار 

 المعيارى
 قيمة 
 )ت(

مستوى 
الداللة  
𝛂Sig 

درجات 
 الحرية

حجم 
 األثر

 7، 05 0، 92 11، 02 50 التجريبية التذكر
 

01 ،0 
 

82 38 ،0 
 1، 85 8، 14 50 الضابطة

 0، 28 82 0، 01 5، 96 0، 22 8، 98 50 التجريبية الفهم
 1، 33 7، 33 50 الضابطة



 0، 35 82 0، 01 5، 72 1، 6 14، 36 50 التجريبية التطبيق
 5، 96 5، 72 50 الضابطة

االختبار 
 ككل

 0، 41 82 0، 01 5، 99 1، 39 34، 36 50 التجريبية
 7، 93 21، 19 50 الضابطة

 أتي:ي يتضح من الجدول السابق ما
 التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات متوسطي بين (  1.10) مستوى عند إحصائية داللةي ذ وجود فرق - أ

التجريبية، وبناء عمى ذلك تم قبول  المجموعة تبلميذ لصالح التحصيمي لبلختبار البعدي التطبيق في والضابطة
 الفرض األول من فروض الدراسة.

 1، 72عمى التحصيل الدراسي قد تراوحت بين ) 2ηوجود أن حجم تأثير المعالجة التجريبية )قيمة مربع إيتا(   - ب
% فأكثر( من التباين الكمي يعد 00(، وىذه قيمة مناسبة وكبيرة، حيث أن التأثير الذي يفسر )من 1، 40-

( مما 442-422: 0110تأثيرا" كبيرا" لممتغير المستقل عمى المتغيرات التابعة )فؤاد أبو حطب وآمال صادق، 
 اإلنساني المستخدم في تنمية التحصيل الدراسي. يدل عمى فاعمية المدخل

 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثاني:-2
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى                 لمتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى أنو "          

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار        )
تم حساب قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي مهارات التواصل الرياضي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية" ، 

التواصل الرياضي، وتم حساب  درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات
حجم تأثير المعالجة التجريبية في اختبار ميارات التواصل الرياضي لممجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج ذلك:(، 2ηالبعدي عن طريق حجم التأثير )
 (4جدول )
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي " قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ 

 الختبار مهارات التواصل الرياضي، وكذلك حجم التأثير"
 اإلنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة

 المعيارى
 قيمة 
 )ت(

مستوى 
الداللة  
𝛂Sig 

درجات 
 الحرية

حجم 
 األثر

 0، 35 82 0، 00 5، 20 3، 85 16، 45 50 التجريبيةتمثيل المواقف  



والعالقات الهندسية 
بصور متنوعة 

وبمستوى عال من 
 اإلتقان

  3، 87 10، 49 50 الضابطة

نقل العبارات 
الرياضية ويشرحها 

بشكل مترابط 
وواضح لآلخرين 

 كتابة.

 0 ،26 82 0، 00 4، 35 14، 24 12، 71 50 التجريبية

 9، 04 7، 51 50 الضابطة

يبرر الحمول  
واإلستنتاجات 

الهندسية المقدمة 
من قبل اآلخرين 

 لبيان صحتها

 0، 40 82 0، 00 7، 47 0، 93 4، 64 50 التجريبية

 1، 08 2، 83 50 الضابطة

يستخدم لغة 
الرياضيات لوصف 
األفكار والعالقات 
 الهندسية بوضوح

 0، 24 82 0، 00 2، 34 8، 45 31، 09 50 التجريبية

 8، 14 20، 95 50 الضابطة

 0، 30 82 0، 00 6، 44 13، 17 64، 89 50 التجريبية االختبار ككل
 5، 98 41، 78 50 الضابطة

 :أتيي يتضح من الجدول السابق ما
 التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات متوسطي بين (  1.10) مستوى عند إحصائية داللةي ذ وجود فرق - أ

 وبناءالتجريبية،  المجموعة تبلميذ لصالح الرياضي التواصل ميارات الختبار البعدي التطبيق في والضابطة
 .الدراسة فروض الثاني من الفرض قبول تم ذلك عمى

اختبار ميارات التواصل الرياضي  عمى2ηالتجريبية )قيمة مربع إيتا( المعالجة تأثير حجم أن وجود  - ب
 مناسبة قيمة وىذه( 1، 41 – 1، 74) بين تراوحت لممجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي قد

تنمية ميارات  االستراتيجيات المتبعة في التدريس لممجموعة التجريبية ككل في فاعمية عمى يدل مما وكبيرة،
 . التواصل الرياضي



 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثالث:-3
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى                 لمتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص عمى أنو "          

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مهارات        )
قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات تبلميذ تم حساب التواصل الرياضي لصالح التطبيق البعدي"، ، 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التواصل الرياضي، وتم حساب حجم تأثير 
المعالجة التجريبية في اختبار ميارات التواصل الرياضي لممجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عن 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج ذلك:(، 2ηتأثير )طريق حجم ال
 (5جدول )

" قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي 
 الختبار مهارات التواصل الرياضي، وكذلك حجم التأثير"

 اإلنحراف  المتوسط العدد التطبيق المهارة
 المعيارى

 قيمة 
 )ت(

مستوى الداللة   
𝛂Sig 

درجات 
 الحرية

 حجم األثر

تمثيل المواقف  
والعالقات الهندسية 

بصور متنوعة 
وبمستوى عال من 

 اإلتقان

  القبمي
 
50 
 

12 ،10 65 ،4  
 
95 ،7 

 
 
01 ،0 

 

 
 
49 

 
 
65 ،0 

 4، 63 14، 08 البعدي

نقل العبارات 
الرياضية ويشرحها 

بشكل مترابط وواضح 
 كتابة.لآلخرين 

  القبمي
50 

20 ،7 27 ،5  
91 ،6 

 
01 ،0 

 
49 

 
62 ،0 

 5، 29 11 البعدي

يبرر الحمول 
واإلستنتاجات 

الهندسية المقدمة من 
قبل اآلخرين لبيان 

 صحتها

  القبمي
 
50 
 

69 ،2 46 ،1  
 
61 ،5 

 

 
 
01 ،0 

 
 
49 

 
 
50 ،0 

 1، 35 4، 08 البعدي

     8، 70 18، 43  القبمييستخدم لغة 



الرياضيات لوصف 
األفكار والعالقات 
 الهندسية بوضوح

، 14 9، 81 28، 96 50 البعدي
13 

01 ،0 49 87 ،0 

 50 القبمي االختبار ككل
 

44 ،38 03 ،20 63 ،
12 

01 ،0 49 85 ،0  
 23، 46 58، 12 البعدي

 :أتيي يتضح من الجدول السابق ما
 في التجريبية المجموعة تبلميذ درجات متوسطي ( بين  1.10) مستوى عند إحصائية داللةي ذ وجود فرق - أ

 قبول تم ذلك عمى التطبيق البعدي، وبناء لصالح الرياضي التواصل ميارات الختبار التطبيقين القبمي والبعدي
 .الدراسة فروض الثالث من الفرض

اختبار ميارات التواصل الرياضي لممجموعة  عمى2ηالتجريبية )قيمة مربع إيتا( المعالجة تأثير حجم أن وجود - ب
 يدل مما وكبيرة، مناسبة قيمة وىذه ،(1، 22-1، 01) بين تراوحت التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي قد

االستراتيجيات المتبعة في التدريس لممجموعة التجريبية في التطبيق البعدي في تنمية ميارات  فاعمية عمى
 . يالتواصل الرياض

 ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض الرابع: عرض-4
يتصف المدخل اإلنساني بالفاعمية في تنمية لمتحقق من صحة الفرض الرابع والذي ينص عمى أنو "          

حيث تتراوح  *تم حساب نسبة الكسب المعدل لببلكمهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المجموعة التجريبية"، 
لكي تتحقق فاعمية المدخل اإلنساني،  0.7( كما حدد ببلك الحد الفاصل ليذه النسبة ىو 7، 0نسبة الفاعمية بين )

 :              والجدول اآلتي يوضح نتائج ذلك
 (6جدول )

 التجريبية نسبة الكسب المعدل لبالك لمتطبيقين القبمي والبعدي الختبار مهارات التواصل الرياضي لممجموعة
متوسط درجات  األداة

 التطبيق القبمي
متوسط درجات 
 التطبيق البعدي

النهاية العظمي 
 لممقياس

الكسب المعدل 
 لبالك

اختبار مهارات 
 التواصل الرياضي

85 ،24 12 ،58 65 10 ،2 

 :أتيي يتضح من الجدول السابق ما



يدل عمى فاعمية استخدام المدخل  ، مما0.7( وىي أكبر من 7، 01أن نسبة الكسب المعدل لببلك= ) - أ
 الفرض قبول تم ذلك عمى اإلنساني في تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ المجموعة التجريبية، وبناء

 .الدراسة فروض الرابع من
 توصيات الدراسة:

 :يأتيفي ضوء ما أسفرت عنو النتائج السابقة لمدراسة توصى الدراسة الحالية بما 

إعادة تخطيط مناىج الرياضيات بصفة عامة في المرحمة االبتدائية بحيث تشتمل في محتواىا عمى عرض  -0
االستراتيجيات الحديثة في التدريس وتتضمن مجموعة من األنشطة اإلثرائية واأللغاز واأللعاب الرياضية لتساعد 

 التبلميذ عمى عممية التواصل الفعال بينيم وبين مادة الرياضيات.
مكانات التبلميذ في المراحل تطو  -7 ير مناىج الرياضيات بحيث تراعي ميول وقدرات وحاجات واستعدادات وا 

 العمرية المختمفة ليم مع األخذ في االعتبار لمفروق الفردية المتباينة بينيم عند وضع المناىج الجديدة ليم.
الرياضي وال تقتصر فقط عمى قياس تركيز مناىج الرياضيات في تقويميا عمى الميارات المتنوعة لمتواصل  -2

مدى تحصيل التبلميذ لممادة الدراسية، وذلك يتطمب عمل دورات تدريبية لتدريب المعممين عمى استخدام ذلك 
 في عممية التدريس.

تضمين الميارات الفرعية الخمس لميارات التواصل الرياضي في مناىج الرياضيات ألىميتيم في مساعدة  -4
 رياضيات بدقة وبشكل أسرع.التبلميذ عمى فيم ال

العمل عمى تدريب المعممين قبل وأثناء الخدمة عمى استخدام المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات وكتابة  -0
 ذلك في تخطيطيم لدروسيم اليومية وتقديميا لمتبلميذ لما لو من فاعمية في تنمية التواصل الرياضي لدييم.

منو في تخطيط دروسيم المعدة وفقا" لممدخل اإلنساني في تدريس  تقديم دليل المعمم لممعممين لبلستفادة -5
 الرياضيات.

التركيز عمى تدريب المعممين عمى استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في التدريس بما يتناسب مع المحتوى  -2
 وطبيعة التبلميذ والعمل عمى تقديم التغذية الراجعة المستمرة ليم لتحقيق أفضل تعمم ممكن.

دريب الطبلب المعممين من خبلل مادة التدريس المصغر عمى كيفية استخدام المدخل اإلنساني في تدريس ت -2
رفاقو ضمن برنامج إعداد معممي الرياضيات بكميات التربية.  الرياضيات وا 



تجييز جميع متطمبات عممية التدريس من خبلل توفير اإلمكانيات البلزمة لمتدريس وفق المدخل اإلنساني من  -1
خبلل تييئة حجرات الدراسة بالوسائل التعميمية المختمفة مثل وجود مقاعد متحركة، وجياز عرض البيانات 

(Data Show .وجياز كمبيوتر........إلخ ،) 
االىتمام بتعويد التبلميذ عمى التعمم الذاتي واكتشاف المعمومات بأنفسيم مما يساعدىم عمى حل المشكبلت  -01

مكانات لمعمل عمى حميا. بأسموب عممي وتوظيف كل ما  لدييم من قدرات وا 
كيفية تنميتيا و تقديم إطار نظري شامل لممعممين عن المدخل اإلنساني في التدريس والتواصل الرياضي  -00

 لدى التبلميذ لبلستفادة منيم في تعميم وتعمم الرياضيات بصفة عامة وخاصة في المرحمة االبتدائية.
لمتبلميذ عمى ميارات التواصل الرياضي الشتمالو عمى جميع جوانب التعمم التركيز عمى التقويم المستمر  -07

 بدال من التركيز عمى المعارف والمفاىيم فقط.
 مناسبتو لمحتواه الدراسي.لالعمل عمى زيادة االىتمام بالمدخل اإلنساني في التدريس في المرحمة االبتدائية  -02
المعمم ومع بعضيم البعض عند مواجيتيم مشكمو معينة أثناء إتاحة الفرصة لمتبلميذ لمحوار والمناقشة مع  -04

 عممية التدريس.
األخذ في االعتبار لحاجات وميول وقدرات وخصائص التبلميذ والعمر الزمني ليم عند التدريس باستخدام  -00

 المدخل اإلنساني في المرحمة االبتدائية لمحتوى اليندسة واإلحصاء.

 
 

 مقترحات الدراسة:
تقترح الباحثة الدراسات والبحوث لموضوع الدراسة الحالية  "واستكماالصمت إليو نتائج الدراسة الحالية في ضوء ما تو 

 المستقبمية التالية:

 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مادة الرياضيات ولكن في صفوف ومراحل تعميمية أخرى. -0
 الدراسية األخرى.إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية ولكن في المواد  -7
إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية يستخدم فييا المدخل اإلنساني في التدريس لدى التبلميذ ذوي االحتياجات  -2

 –المكفوفين -المتأخرين دراسيا" –بطيء التعمم  –ذوي صعوبات التعمم  –الخاصة )المتفوقين )الموىوبين( 
 الصم والبكم ...............إلخ(.



اسة مماثمة لمدراسة الحالية يستخدم فييا المدخل اإلنساني في التدريس في تنمية متغيرات تابعة أخرى إجراء در  -4
 –القوة الرياضية  –ميارات التفكير العميا  –التحصيل الدراسي  –الحس الرياضي  –مثل: )التفكير الرياضي 

 لدافعية لئلنجاز .............إلخ(.ا-الميارات الحياتية  –ميارات التفكير اإلبداعي  –بقاء أثر التعمم 
إجراء دراسة مقارنة بين فاعمية استخدام المدخل اإلنساني وأحد المداخل التدريسية األخرى مثل: )المدخل  -0

 المدخل الوظيفي............إلخ(. –المدخل الجمالي  –التكاممي 
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

فاعمية استراتيجية مقترحة تستخدم مدخل التدريس اإلنساني واألنشطة  (.7115نسرين السيد محمد ) أحمد،       
كمية  ،ماجستيررسالة  .االبتدائيةالثقافية الرياضية في تنمية التحصيل لدى الموىوبين المتعثرين دراسيًا بالمرحمة 

 شمس.جامعة عين  التربية،

فاعمية استراتيجية تستخدم النموذج اإلنساني لتدريس وحدة " المتتاليات (. 7112غانم يوسف ) إخميل،       
والتجميعي لدى طمبة الصف الحادي عشر العممي  االستكشافيالرياضي بنوعيو  االبتكارتنمية  فيوالمتسمسبلت " 



قسم الدراسات  العربية،معيد البحوث والدراسات  ،دكتوراهرسالة  .لحميت منخفضي ومرتفعي التحصيل في منطقة ب
 القاىرة.جامعة  التربوية،

(. فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات قائم عمى نظرية التعمم 7102الرباط، بييرة شفيق إبراىيم )      
 الرياضيات،الجمعية المصرية لتربويات  الرياضيات،مجمة تربويات المستند إلى الدماغ والمدخل اإلنساني. 

 .271-007 الثاني،الجزء  (،يوليو،2)70
استراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل واالتجاه نحو (. 7110أحمد محمد رجائي ) الرفاعي،       

 جامعة طنطا. التربية،، كمية رسالة ماجستير الرياضيات لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي.
(. درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات الصفوف 7100خالد خميس ) السر،       

بغزة جامعة األقصى  اإلنسانية،سمسمة العموم  ،األقصىجامعة  مجمة فمسطين.السابع والثامن والتاسع في دولة 
 .752-777(، يونيو،7)01فمسطين، 
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التواصل في تنمية بعض ميارات . (7107حسنى محمد حسنى ) العتال،       

الجامعة اإلسبلمية بغزة،  التربية،كمية  ،ماجستيررسالة  األساسي،التفكير الرياضي لدى طبلب الصف السابع 
 فمسطين.

( في تدريس 5E´s(. فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي الخماسي )7104إبراىيم محمد عمى ) الغامدي،      
العموم التربوية  مجمة االبتدائي.الرياضيات عمى تنمية التحصيل والتواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف الخامس 

 . 711- 711 أكتوبر، (،0)2 السعودية،المممكة العربية  ،بالقصيموالنفسية 

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات معممات الرياضيات (. 7100نوال بنت غالب سممان ) لمشيخي،ا       
القرى، جامعة أم  التربية،كمية  ،ماجستيررسالة  .تبوكفي التواصل الرياضي بالمرحمتين المتوسطة والثانوية بمدينة 

 السعودية.المممكة العربية  المكرمة، مكة

 الكتاب.دار  القاىرة:. في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات استراتيجيات. (7112رمضان مسعد ) بدوي،

(. تأثير استخدام مدخل التمثيبلت 7110عبد القادر محمد ) القادر،عبد  الجواد؛عبد الجواد عبد  بيوت،      
 –الخامس  العممي المؤتمر االبتدائي.الرياضية عمى بعض ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف السادس 

المنعقد في بنيا في الفترة من  ،الرياضياتالجمعية المصرية لتربويات  الرياضيات،التغيرات العالمية والتربوية وتعميم 
 .422-442يوليو، 71-70



(. فعالية برنامج قائم عمى المدخل اإلنساني في تنمية 7115جمال سميمان ) عطية، سعد؛عمى  اهلل،جاب       
 . 514 – 057 (،20)0 ،بطنطاكمية التربية  مجمة الثانوية.ميارات التذوق األدبي لدى طبلب المرحمة 

. تقوية إنسانية معمم الرياضيات ومبادئو وعاداتو لمتجديد كأسس لتنمية الفاعمية (7112حسن ) نظموخضر،     
 .27-00 ،، يناير00،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مجمة تربويات الرياضياتالتدريسية لو. 

رات الحس (. أثر موديول قائم عمى مدخل التعمم اإلنساني عمى تنمية ميا7105عماد شوقي ممقي ) سيفين،     
الجمعية  الرياضيات،تربويات  مجمة االبتدائي.العددي والتحصيل وبقاء أثر التعمم لدى تبلميذ الصف الخامس 

 .211- 751 األول،الجزء  يناير، (،0)02 الرياضيات،المصرية لتربويات 

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى بعض استراتيجيات التفكير 7102محمد عبد المنعم عبد العزيز ) شحاتة،     
العربية في التربية وعمم  دراسات االبتدائية.المتشعب في تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ المرحمة 

 .00-07 يوليو، (،21)2، النفس

تنمية بعض ميارات عمميات  يمدى فاعمية معامل العموم المتطورة ف. (7110محمود فوزي محمود ) عثمان،    
 ،دكتوراهرسالة  .دراسة تطبيقية عمى تبلميذ الحمقة األولي من التعميم األساسيالعموم: نحو دراسة  واالتجاىاتالعمم 

 القاىرة.جامعة  بالفيوم،كمية التربية 

المدخل اإلنساني لتنمية  مبادئ(. برنامج التربية بالحب قائم عمى 7104إيمان حسنين محمد ) عصفور،       
دراسات عربية في مجمة  واالجتماع.الذكاء األخبلقي وميارات التواصل الصفي لدى الطالبة المعممة شعبة الفمسفة 

 .52-02 أكتوبر، ،04النفس،التربية وعمم 

(. فعالية استخدام مدخل البرىنة غير المباشرة في تنمية ميارات البرىان 7115عبلء الدين سعد ) متولي،     
تربويات  مجمة الرياضيات. معمميقمق البرىان وتحسين ميارات التواصل الرياضي لدى طبلب  واختزالالرياضي 
 .741-021 نوفمبر،، 1 الرياضيات،المصرية لتربويات  الجمعية الرياضيات

فعالية المدخل اإلنساني في تدريس الرياضيات عمى تنمية القوة . (7100) الحميدعبد رشا ىاشم  محمد،    
 شمس.جامعة عين  البنات،كمية  ،دكتوراهرسالة  الرياضية والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.



(. استراتيجية مقترحة لتنمية ميارات التواصل الرياضي البلزمة لحل 7100السيد مصطفى حامد ) مدين،     
 الجمعية المصرية الرياضيات،مجمة تربويات  المشكبلت اليندسية المفظية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي.

 .011-22 األول،الجزء  أبريل، (،2)02 الرياضيات،لتربويات 

أثر استخدام أنموذج دانيال في تنمية المفاىيم الرياضية والتواصل الرياضي لدى (. 7100جمال )آمال  مسمم،      
 فمسطين. بغزة،الجامعة اإلسبلمية  التربية،كمية  ،ماجستيررسالة  .بغزةطالبات الصف السابع األساسي 

(. فاعمية استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدخل 7102سامية حسنين عبد الرحمن بيومي ) ىبلل،      
مجمة كمية . االبتدائياإلنساني في تحصيل الرياضيات وتنمية بعض الميارات الحياتية لدى تبلميذ الصف السادس 

 .427-220 الثاني،الجزء  أبريل، ،14،ببنياالتربية 
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