
 

  السادس  :  رقم البحث فى القائمة

 :  عنوان البحث
في تدریس الریاضیات  علـى  PDEODEأثر استخدام استراتیجیة األبعاد السداسیة 

لـدي طـالب المرحلـة الثانویـة ذوى  احتفـاظ بهمـالتحصیل و تنمیة التفكیـر التـأملى واال
  مستویات تحصیلیة مختلفة

  ، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات مجلة تربویات الریاضیات :  جهة النشر
  ، الجزء األول) ١(، العدد ) ١٩(المجلد  :  المجلد والعدد 
  ٢٠١٦ینایر  :  تاریخ النشر

  فردى :  فردى أم مشترك
  :ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة الحالیة إلي تعرف أثر استخدام استراتیجیة األبعاد السداسیة 
PDEODE  في تدریس الریاضیات  على التحصیل وتنمیة التفكیر التأملى

. واالحتفاظ بهما لدي طالب المرحلة الثانویة ذوى مستویات تحصیلیة مختلفة 
" حساب المثلثات " وأعد الباحث كتابًا للطالب ودلیًال للمعلم لتدریس وحدة 

، كما أعد الباحث اختبار  PDEODEباستخدام  استراتیجیة األبعاد السداسیة 
المقررة على طالب الصف األول الثانوى "  حساب المثلثات " تحصیلي فى وحدة 

العام بالفصل الدراسي الثاني ، واختبار فى التفكیر التأملى ، وتم التأكد من الصدق 
طالبًا ، وتكونت المجموعة ) ١٧٢(وتكونت عینة الدراسة من . والثبات لكل منهما 

 ٢٤(طالبًا موزعة كالتالى وفق مستوى التحصیل المسبق ) ٨٤(التجریبیة من 
) ٨٨(طالبًا ، بینما المجموعة الضابطة من ) مرتفع ٢٤متوسط ،  ٣٦منخفض ، 

ط متوس ٣٤منخفض ،  ٢٨(طالبًا موزعة كالتالى وفق مستوى التحصیل المسبق 
" طالبًا ، وتم تطبیق أدوات الدراسة الحالیة قبلیًا ثم تدریس وحدة ) مرتفع ٢٦، 

لطالب  PDEODEوفق استراتیجیة األبعاد السداسیة " حساب المثلثات 



المجموعة التجریبیة في حین درس طالب المجموعة الضابطة باالسالیب المعتادة 
  .، ثم تم تطبیق أدوات الدراسة بعدیًا 

دراسة إلي تفوق طالب المجموعة التجریبیة علي طالب المجموعة وتوصلت ال
الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي والختبار التفكیر التأملى في 

الكشف ، و  التأمل والمالحظة(الریاضیات في كل مهارة من مهارات التفكیر التأملى 
عطاء تفسیرات مقنعة، و  عن المغالطات ٕ وضع  ، و ستنتاجاتالوصول إلى ا، و  ا
والتفكیر التأملى ككل ، كما توصلت الدراسة إلى بقاء أثر التعلم ) حلول مقترحة

فى التحصیل والتفكیر التأملى   PDEODEباستخدام استراتیجیة األبعاد السداسیة 
لدي طالب المرحلة الثانویة ذوى المستویات التحصیلیة المختلفة ، كما توصلت 

استراتیجیة األبعاد السداسیة (تفاعل بین المعالجة التعلیمیة الدراسة إلى أنه یوجد 
PDEODE مرتفع/متوسط/منخفض(والمستوى التحصیلي ) ، األسالیب المعتادة (

. على التحصیل الدراسي والتفكیر التأملى لدى طالب الصف األول الثانوي العام 
ات طالب بین درج) ٠.٠١(كما توصلت إلي وجود ارتباط طردي دال عند مستوي 

المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي و الختبار التفكیر 
وأوصت الدراسة بضروة إعداد أدلة لمعلمي الریاضیات . التأملى في الریاضیات 

 PDEODEفي مراحل التعلیم المختلفة وفقا الستراتیجیة األبعاد السداسیة 
ا لها من دور فعال في تنمیة التحصیل واالعتماد علیها في تدریس الریاضیات لم

 .والتفكیر التأملى فى الریاضیات واالحتفاظ بهما 
 :الكلمات المفتاحیة 

، التحصیل الدراسي ، التفكیر  PDEODEاستراتیجیة األبعاد السداسیة 
 التأملى  ، حساب المثلثات ، بقاء أثر التعلم 

  


