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 سمير موسى النجار االستاذ            .د. عبد الكريم موسى فرج اهللأ     
 فمسطين          

  وزارة التربية والتعميم             كمية التربية -جامعــة األقصى     
Abedkareem66@gmail.com 

 :الممخص
التعمم المقموب أثر توظيف استراتيجية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن 

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعمم الذاتي في 
الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين، واستخدم 

( طالبًا، من 76الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
لمبنين، وتمثمت أدوات الدراسة في مدرسة عبد الكريم العكموك الثانوية 

اختبار ميارات التفكير اإلبداعي، ومقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي، 
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: وجود فروق ذات داللة 

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية α ≤ 0.05إحصائية )
 تبار ميارات التفكير اإلبداعي وأقرانيم في المجموعة الضابطة في اخ

البعدي في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات 
( بين متوسطي استجابات طالب المجموعة α ≤ 0.05داللة إحصائية )

التجريبية وأقرانيم في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو التعمم 
ئج الدراسة يوصى الباحث الذاتي البعدي في الرياضيات، وفي ضوء نتا

ضرورة االىتمام بتدريب المعممين أثناء الخدمة فيما يتعمق باستراتيجيات 
 حديثة من ضمنيا استراتيجية التعمم المقموب.
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Abstract: 

This study aimed to reveal the effect of employing the 

flipped classroom on developing creative thinking skills 

and the attitude towards self-learning in mathematics 

among tenth grade students in Palestine, and the 

researcher used the experimental approach. The study 

sample consisted of (76) students, from Abdul Karim Al-

Aklouk Secondary School For boys. The study tools 

consisted of creative thinking skills test and the scale of 

the attitude towards self-learning. The study concluded 

that (1) there are statistically significant differences 

 ( α ≤ 0.05) between the mean scores of the experimental 

group students and their peers in the control group in the 

creative thinking skills post-test, in favour of the 

experimental group. (2) There are statistically significant 

differences 

 ( α ≤ 0.05) between the mean responses of the 

experimental group students and their peers in the 

control group on the scale of the attitude towards self-

learning in mathematics in the post scale evaluation. 

Therefore, the study recommends that in-service teachers 

should be given training on modern strategies, including 

the flipped classroom strategy 

Keywords: 

Flipped classroom strategy 

Creative thinking skills 

The attitude towards self-

learning. 
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 مقدمة الدراسة:
تشيد المجتمعات المعاصرة تطورًا ىائاًل في االبتكارات العممية والتكنولوجية، التي ليا 
تأثير عميق في جميع مجاالت الحياة، فالتدفق اليائل لممعمومات جعل المجتمعات تبحث 

تطورات العممية، وُتعد الرياضيات إحدى أسس عمن يتولى جوانب البحث واالكتشاف لمواكبة ال
التطور التكنولوجي، فطبيعتيا تعمل عمى تنمية التفكير، وأىميتيا في المجتمعات المعاصرة 
أصبحت أكثر ضرورة مما كانت عميو في الماضي، نظرًا الستخداماتيا المتعددة في مجاالت 

 حت مفتاحًا لباقي العموم.الحياة اليومية، والعتماد العديد من العموم عمييا فأصب
( أن الرياضيات ىي إحدى المجاالت التي يتمثل ىدفيا 285: 2004ويذكر عبيد )

الرئيس في تطوير االبداع، فاإلبداع في الرياضيات ىو القدرة والسموك عمى توليد المعرفة 
ب عمى واألفكار الرياضية التي تتميز بالجدة واألصالة، وتبدأ تنمية اإلبداع بتشجيع الطال

توليد األفكار والمشاركة في األنشطة اإلبداعية، ألن النشاط اإلبداعي ينبع من الميل إلى 
 التفكير والسموك اإلبداعي.

( أن غالبية المراجع تتفق عمى خمسة أنماط من 46: 2007وقد جاء في جروان )
لمتباعد، التفكير التفكير تقع تحت مظمة التفكير المركب وىذه األنماط: التفكير اإلبداعي أو ا

الناقد، اتخاذ القرار، حل المشكالت، والتفكير فوق المعرفي، وبالتالي فإن التفكير اإلبداعي ىو 
أحد أنماط التفكير ومياراتو التي تتطمب مرانًا وتدريبًا، وىو ليس خاصًا بعمر معين، حيث 

 يمكن لكل فرد ممارستو وفقًا لقدراتو الحسية والعقمية.
( إلى أن كل شخص في ىذا العالم لديو القدرة عمى أن 30: 2013) وينوه الكبيسي

يكون شخصًا مفكرًا ومبدعًا، فالمفكرون وصموا إلى ىذا المستوى من الوعي بقدراتيم 
اإلبداعية، ومن ثم االستفادة من ىذه المواىب لمعمل في الحياة، وبذلك لم يعد التفكير ممكًا 

 لممبدعين والموىوبين.
( إلى أنو منذ خمسينيات القرن الماضي، أصبح التفكير 38: 2003ويشير عامر )

اإلبداعي أحد المحاور الرئيسة التي يتناوليا البحث العممي، حيث تتطمب التطورات العممية 
والتكنولوجية والثقافية التي نشيدىا اليوم تسخير وتعزيز القدرات اإلبداعية لمفرد، وكذلك 

تي تنتج عن ىذا التقدم تتطمب تفكيرًا إبداعيًا لمتغمب عمييا، لذا المشكالت والمواقف الحياتية ال
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فإن التعامل مع مجاالت التفكير اإلبداعي المختمفة ىو مسؤولية كل صانعي القرار 
 والمؤسسات التربوية والمسؤولين عن العممية التعميمية.

ر، وأحد األىداف والتفكير اإلبداعي كغيره من المقدرات اإلنسانية قابل لمتنمية والتطوي
الرئيسة لمتعميم المعاصر ىو تطوير الميارات اإلبداعية لمطالب، وقد أصبح التفكير اإلبداعي 
وتنميتو شاغاًل فكر التربويين مؤخرًا، وأصبح التفكير اإلبداعي موضوعًا مشتركًا في العديد من 

 (.2: 2007المؤتمرات والمناقشات والندوات واألبحاث )خطاب، 
إلى الجانب المعرفي الذي يتعمق بالتفكير اإلبداعي والذي أكدت العديد من  وباإلضافة

(، ودراسة )المعافي، 2020ودراسة )اربيع،  (2020الدراسات عميو كدراسة )السبيعي،
(، 2018(، ودراسة )بيان، 2019(، ودراسة )أبو عبيد، 2020(، ودراسة )العيسى، 2020

 وجداني يتعمق باالتجاه نحو التعمم الذاتي.(، ىناك جانب 2016ودراسة )المنصوري، 
فُيعد التعمم الذاتي من أىم األساليب التعميمية التي ُيمكن من خالليا استخدام      

تقنيات التعمم بشكل فّعال، كما ويساىم في التطور السموكي والمعرفي والعاطفي لممتعمم، فيو 
لذاتية داخل المدرسة وخارجيا، وبذلك يتضمن احتياجات العصر، وُيمّكن الطالب من الدراسة ا

يصبح الفرد يمتمك صفة التعمم مدى الحياة، لُيسيم في عممية التجديد لممجتمع، وبناء جيل 
 (63: 2007دائم التعمم. )أبو النصر،

ويعرف التعميم الذاتي بأنو أسموب في التعميم يسعى فيو المتعمم إلى تحقيق      
التعميمية في ضوء اىتماماتو وقدراتو ومستوى تحصيمو والسير  أىدافو عن طريق اختياره المواد

 (.65: 2018تويج والزىراني، )بيا بخطى تتناسب وسرعتو الذاتية. 
ومن الدراسات التي أوصت باالىتمام في تنمية ميارات التعمم الذاتي دراسة      

(، ودراسة )الزعبي، 2015(، ودراسة )األحمد، 2016(، ودراسة )جواد، 2019)جودة، 
2009.) 

ولتنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعمم الذاتي ضرورة استخدام      
استراتيجيات تدريس حديثة من ضمنيا استراتيجية التعمم المقموب، التي نالت اىتمام من 
الباحثين وأدى ذلك إلى القيام بالعديد من المؤتمرات منيا: المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم 

( الذي ُعقد في الرياض، والمؤتمر العممي السنوي الخامس 2015)لتعمم عن بعد االلكتروني وا
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( الذي ُعقد في مصر، وناقشت ىذه 2015)عشر لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 
 في العممية التعميمية. التعمم المقموبالمؤتمرات أبحاث برزت فييا فاعمية وتأثير 

م مدمج يجمع بين الفصل الدراسي والتعمم عبر ىو أسموب تعم التعمم المقموبف     
االنترنت، فمن خالل التعمم المقموب يقوم الطالب بدراسة المحتوى العممي من خالل البيئة 
جراء المناقشات  االلكترونية دراسة معمقة، وفي الغرفة الصفية يتم حل األنشطة وا 

 (. 243: 2019واالستفسارات تحت إشراف المعمم )شوقي،
تمنح المتعممين مزيدًا من الحرية لقضاء الوقت المناسب مع  التعمم المقموبة إن طريق

المادة التعميمية ألنيا تحدث خارج المدرسة، مما يساىم في إتقان التعمم، ويزيد من التعاون 
والثقة بالنفس، ويمنح الفرصة لتوجيو االنتقادات والمالحظات بين المتعممين فيما بينيم حول 

 (.Unakorn, P., &.، Klongkratoke, U. 2015: 120ية. )المادة العمم
في التدريس  التعمم المقموبومن الدراسات التي أوصت بضرورة استخدام طريقة 

(، ودراسة 2017(، ودراسة )أحمد، 2017(، ودراسة )الحربي، 2020دراسة )عسيري، 
 ,Sierra(، دراسة سيرا )Bhagat, 2016(، دراسة بيجت )Dixon, 2017ديكسون )

 .(Saunders, 2014(، دراسة ساندرز )2015
 ومن خالل ما سبق دعى الباحث إلى الكتابة في ىذا الموضوع وفقاً لممبررات التالية:

من خالل اطالع الباحث عمى الدراسات التي تم عرضيا في الدراسات  .1
 : فجوات بحثية وهيالسابقة، تبّين ىناك وجود 

أي من الدراسات السابقة بتناول متغيرات  عدم قيام: ممثمة في فجوات معرفية -
الدراسة مع بعضيما البعض في حدود عمم الباحث، والمذين تمثموا في: المتغير المستقل 
)استراتيجية التعمم المقموب(، المتغيرات التابعة: ميارات التفكير اإلبداعي، االتجاه نحو التعمم 

 الذاتي.
ن الدراسات السابقة تحمل نفس : ممثمة في عدم تطبيق أي مفجوات مكانية  -

العنوان لمدراسة الحالية في المدارس الحكومية في المرحمة الثانوية في فمسطين، في حدود عمم 
 الباحث.

عدم قيام أي من الدراسات السابقة بجمع البيانات من  فجوات منهجية: -
 طالب الصف العاشر، وفي مادة الرياضيات، في حدود عمم الباحث.
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الباحث، حيث يعمل الباحث معممًا في المدارس الحكومية  من خالل خبرة .2
وُيدرس مبحث الرياضيات لطالب الصف العاشر، تبّين لو ضعف عام عند الطالب في 

 ميارات التفكير اإلبداعي.
من خالل نتائج االختبارات المدرسية، تبين وجود ضعف عام عند الطالب  .3

 (. 2020-2019في مادة الرياضيات )دائرة التخطيط ،
( 5من خالل دراسة استطالعية قام بيا الباحث، حيث تم اجراء مقابمة مع ) .4
( طالب تبين أن التفكير اإلبداعي عند الطالب ضعيف، حيث ال يمكن لمطالب 7مدرسين و)

حل المسائل الرياضية التي قد يكون ممكنًا حميا بأكثر من طريقة، باإلضافة لذلك عدم قدرة 
 ديدة لبعض المسائل الرياضية.الطالب عمى إيجاد حمول ج

اختار الباحث استراتيجية التعمم المقموب ألن االستراتيجية ُتركز عمى التعميم  .5
الذاتي وىي مالئمة لعممية التعميم في الفترة الحالية، بسبب جائحة كورونا التي حولت التعميم 

لى مدمج مرة أخرى.  إلى الكتروني مرة وا 
 دراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: تتمثل مشكمة المشكمة الدراسة: 

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبما 
 واالتجاه نحو التعمم الذاتي في الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:     
ميارات التفكير اإلبداعي الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي في ما  .1
 فمسطين؟
عمى التفكير اإلبداعي في  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبما  .2

 الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين؟
عمى االتجاه نحو التعمم الذاتي في  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبما  .3

 رياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين؟ال
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:أهداف الدراسة: 

 تحديد ميارات التفكير اإلبداعي الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي. .1
عمى التفكير اإلبداعي في  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبالكشف عن  .2

 دى طالب الصف العاشر األساسي.الرياضيات ل
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عمى االتجاه نحو التعمم  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبالكشف عن  .3
 الذاتي في الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي.

 تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:أهمية الدراسة: 
دريس المناىج في ت التعمم المقموبقد تفيد المعممين في توظيف استراتيجية  .1
 المختمفة.
 االستفادة من دليل المعمم في تحضير الدروس طبقًا ليذه االستراتيجية. .2
باعتبارىا  التعمم المقموبقد تسيم في إبراز األىمية التي تحتميا استراتيجية  .3

 أحد الطرق الُمنّمية لمتفكير اإلبداعي.
فق مع قد تفيد مصممي مناىج الرياضيات في تطوير األسئمة بحيث تتوا .4
 .التعمم المقموباستراتيجية 
قد تسيم في زيادة التحصيل األكاديمي والمعرفي لمطالب باإلضافة إلى تنمية  .5

 تفكيره ألنو يحصل عمى المعمومات بنفسو.
قد تساعد الباحثين من خالل توفر اختبار لقياس بعض ميارات التفكير  .6

 الذاتي.اإلبداعي باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو التعمم 
 تتمثل فروض الدراسة فيما يمي:فروض الدراسة: 

( بٍن محىسطً α ≤ 0.05. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1

درجات طالب المجمىعة الحجرٌبٍة وأقرانهم فً المجمىعة الضابطة فً اخحبار مهارات 

 الحفكٍر اإلبذاعً البعذي فً الرٌاضٍات.
بين متوسطي  (α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة. 2

الضابطة في مقياس االتجاه وأقرانهم فً المجمىعة استجابات طالب المجموعة التجريبية 
 نحو التعمم الذاتي البعدي في الرياضيات.

 حدود الدراسة:
 :تم اختيار الوحدة الثالثة من الفصل الدراسي األول في  الحد الموضوعي

مبحث الرياضيات لمصف العاشر األساسي "اإلحصاء واالحتماالت"، وتم تدريس الدروس 
التالية: معامل ارتباط سبيرمان، ومبدأ العّد، والتباديل، والتوافيق، ونظرية ذات الحدين بطريقة 

االرتباط الخطي، ومعامل ارتباط بيرسون، التعمم المقموب، في حين تم حذف الدروس: 
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واالنحدار الخطي البسيط، وذلك وفق الخطة الدراسية التي أقرتيا وزارة التربية والتعميم في ظل 
 جائحة كورونا.

 :تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي  الحد الزماني
2020-2021 . 

 :وزارة التربية والتعميم التابعة المدارس الحكومية التابعة ل الحد المؤسسي
 لمديرية التربية والتعميم الوسطى.

 :مدرسة عبد الكريم العكموك الثانوية لمبنين. الحد المكاني 
 :توظيف استراتيجية التعمم المقموب في تدريس الرياضيات تم  الحد النوعي

ب الصف العاشر طال عمىلتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعمم الذاتي 
 .األساسي

 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:
 التعمم المقموب: 

استراتيجية تعميم قائمة عمى الطالب بحيث يتمقى الطالب في منزلو المحتوى الدراسي 
عن طريق االنترنت )واتس آب( في صورة فيديو، ومن ثم تخصيص زمن الحصة إلجراء 

 المعمم.األنشطة والتطبيق بإشراف 
 :التفكير اإلبداعي 

ىو نشاط عقمي مصحوب بتحفيز وانفعال توجيو رغبة في الوصول إلى حمول      
أصيمة لبعض مسائل الرياضيات لمصف العاشر األساسي، وقد تضمن ثالث ميارات أساسية 

 وىي: الطالقة، المرونة، واألصالة.
 :تعريف مهارات التفكير اإلبداعي 
 :صف العاشر عمى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار قدرة طالب ال الطالقة

 حول قضية معينة وفي مدة زمنية محددة.
 :القدرة عمى رؤية وفيم السؤال من زوايا متعددة، واتباع أكثر من  المرونة

طريقة لموصول إلى كل ما يحتمل من إجابات لسؤال أو نشاط من أسئمة كتاب الرياضيات 
 لمصف العاشر.
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  :أنشطة كتاب لبعض استجابات أصيمة جديدة  عمى انتاجالقدرة األصالة
 الرياضيات لمصف العاشر.

 :التعمم الذاتي 
ىو قدرة الطالب عمى استخدام مياراتو وامكاناتو إلنجاز عممية التعمم لوحده في      

 تعمم محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي.
 :االتجاه نحو التعمم الذاتي 

ىو حالة نفسية مكتسبة تتكون نتيجة لمخبرات يمر بيا المتعمم عند توظيف      
استراتيجية التعمم المقموب، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المتعمم الستجابتو لفقرات مقياس 

 االتجاه نحو التعمم الذاتي.
 الدراسات السابقة:

التعمم المقموب والتفكير  ىناك العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجية     
 اإلبداعي في الرياضيات واالتجاه نحو التعمم الذاتي، فيما يتعمق استراتيجية التعمم المقموب؛

( ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية الفصل المقموب في 2020فقد أجرى السعيدي ) 
تنمية التحصيل وميارات التفكير العميا واالنغماس في تعمم الرياضيات لدى طالبات الصف 
األول الثانوي في عسير، واستخدم شبو التجريبي القائم عمى المجموعتين التجريبية والضابطة، 

سة في اختبار تحصيل، واختبار ميارات التفكير العميا، ومقياس االنغماس وتمثمت أدوات الدرا
في تعمم الرياضيات، وبينت نتائجيا أن استراتيجية الفصل المقموب تتصف بالفاعمية في تنمية 

 التحصيل في تعمم الرياضيات لممجموعة التجريبية.
في  صل المقموباستراتيجية الف ( الكشف عن أثر2020وىدفت دراسة الزبون )     

 مستوى الدافعية والتحصيل لدى الطالب بطيئي التعمم في الرياضيات، واستخدمت تحسين
المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة، وتمثمت أداتي الدراسة في اختبار تحصيل، 

تأثير استراتيجية الفصل المقموب في تنمية تحصيل  ومقياس الدافعية، وأشارت نتائجيا إلى
 وى دافعية الطالب بطيئي التعمم مرتفع لصالح المجموعة التجريبية.ومست

الكشف عن فاعمية استراتيجية مقترحة  ( دراسة ىدفت إلى2020وأجرى العميان )     
قائمة عمى دمج التعمم المتنقل في الصف المقموب لتنمية التحصيل ورفع الدافعية نحو 

استخدم المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الرياضيات لدى طالب الصف الثالث المتوسط، و 
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الواحدة، وتم جمع البيانات باستخدام اختبار تحصيل، ومقياس الدافعية نحو تعمم الرياضيات، 
فاعمية االستراتيجية القائمة عمى دمج التعمم المتنقل في الصف المقموب  وتوصمت الدراسة إلى

 مجموعة التجريبية.في تنمية تحصيل الطالب بمادة الرياضيات لصالح ال
( التعرف إلى أثر استخدام التعمم المعكوس في 2019وىدفت دراسة مصطفى )

تدريس مقرر المناىج عمى التحصيل واكساب الميارات الحياتية لطالب الرياضيات بكمية 
المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين: التجريبية والضابطة، وُجمعت  وتم استخدام، التربية

أن التعمم ، وأشارت نتائجيا إلى خالل اختبار تحصيل، ومقياس الميارات الحياتية البيانات من
المعكوس اثبت تأثيره في رفع مستوى تحصيل الطالب لصالح المجموعة التجريبية، وبحجم 

 األثر كبير، وعدم فعالية التعمم المعكوس في اكساب الميارات الحياتية لطالب الرياضيات.
التي ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى الصف ( 2019دراسة الحنفي )

وخفض قمق تدريس  TPACKالمقموب باستخدام التعمم الذكي في تنمية معرفة تيباك 
الرياضيات لدى طالب الرياضيات بكمية التربية، واتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، 

وتمثمت (، ضابطة ومجموعة تجريبية والمنيج شبو التجريبي القائم عمى المجموعتين )مجموعة
أدوات الدراسة في برنامج قائم عمى الصف المقموب، ومقياس معرفة تيباك، ومقياس قمق 
تدريس الرياضيات، وتوصمت إلى النتائج: فاعمية البرنامج المعد في تنمية معرفة تيباك 

TPACK  لطالب الرياضيات بكمية التربية، اسيام البرنامج المعد في تقميل القمق تدريس
الرياضيات لدى الطالب بكمية التربية، ووجود عالقة ارتباط عكسية بين معرفة تيباك 

TPACK.وقمق تدريس الرياضيات ، 
( التي ىدفت إلى تقصي أثر الصف المقموب في Dixon, 2017دراسة ديكسون )

صيل والدافعية لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة الرياضيات، واتبعت الدراسة تنمية التح
المنيج التجريبي، وتم جمع البيانات باستخدام اختبار تحصيل في الرياضيات، ومقياس 

أشارت نتائجيا إلى تأثير الصف المقموب في تنمية تحصيل الطالب مرتفع لصالح ، لمدافعية
ىمة الصف المقموب في رفع مستوى دافعية الطالب لممجموعة المجموعة التجريبية، ومسا

 التجريبية.
إلى فاعمية التعميم المنعكس التعرف ( حيث ىدفت Bhagat, 2016دراسة بيجت )

ومستويات اإلنجاز المختمفة في تعمم مفاىيم  في تدريس الرياضيات في تنمية التحصيل
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الدراسة المنيج شبو التجريبي القائم عمى الرياضيات لدى طالب المرحمة الثانوية، واستخدمت 
، اختبار تحصيل، ومقياس إنجاز وتمثمت أداتي الدراسة في، المجموعتين التجريبية والضابطة

بأن استراتيجية التعميم المنعكس تتصف بالفاعمية في تطوير تعمم المفاىيم  وكان أبرز نتائجيا
 جريبية.الرياضية وتنمية تحصيل الطالب لصالح المجموعة الت

( التي ىدفت التعرف إلى إدخال تحسينات عمى Clark, 2015دراسة كالرك )
، مشاركة طالب الصف التاسع في مقرر الجبر وأدائيم من خالل نموذج التعميم المعكوس

المنيج الوصفي، وتم جمع البيانات من خالل استبانة، ومقابالت شفوية  واتبعت الدراسة
أن التعميم المعكوس فعال في تطوير مخرجات التعمم كالتحصيل، لمطمبة، أشارت نتائجيا إلى 

 وأن التعميم المعكوس مّكن الطالب االنخراط في التعمم الجماعي.
( حيث ىدفت التعرف إلى فيم وخبرات الطالب نحو Sierra, 2015دراسة سيرا )

الة( لمدة المنيج النوعي )دراسة الحواتبعت الدراسة  ،الصف المقموب في مادة الرياضيات
 وتوصمت نتائجيا إلى، المقابمة، وبطاقة المالحظةأداتي الدراسة في  وتمثمت ،ثالث سنوات

 التأثير اإليجابي لنموذج الفصل المقموب حيث أنو يمُكن الطالب من تعمم الرياضيات.
التي ىدفت التعرف إلى أثر استخدام  (Saunders, 2014دراسة ساندرز )
في تنمية التحصيل وميارات التفكير الناقد في الرياضيات لطالب  استراتيجية الصف المقموب

المرحمة الثانوية، واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي القائم عمى المجموعتين التجريبية 
اختبار تحصيل، واختبار لميارات التفكير الناقد، وتمثمت أداتي الدراسة في ، والضابطة

الصف المقموب ال تأثر في تنمية تحصيل الطالب لكال  وأشارت نتائجيا إلى استراتيجية
المجموعتين، عدم فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تطوير ميارات التفكير الناقد لطالب 

 كال المجموعتين.
التي ىدفت إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية  (Alswat, 2014دارسة ألسوات )

الصف المقموب عمى التحصيل في مادة الرياضيات لطالب المرحمة المتوسطة واتجاىيم 
المنيج الكمي والمنيج شبو التجريبي القائم عمى المجموعة  وقد استخدمت الدراسة، نحوىا

 وكان من أبرز نتائجيا، اهالواحدة، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيل، ومقياس اتج
فاعمية الصف المقموب في تطوير اتجاه الطالب نحو تعمم الرياضيات، تفضيل الطالب 

 الستراتيجية الصف المقموب في التعمم. 
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( 2020أما فيما يتعمق بالدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي، دراسة السبيعي )
ياضيات لتنمية ميارة التفكير اإلبداعي لحل التي ىدفت إلى تقصي أثر برنامج تدريبي في الر 

المشكالت عند الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة، واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي 
القائم عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، واستخدمت الدراسة أداة اختبار التفكير 

امج التدريبي فاعميتو في تنمية ميارات اإلبداعي لحل المشكالت، وتوصمت إلى اثبات البرن
 التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين لصالح المجموعة التجريبية.

( التي ىدفت الكشف عن طبيعة العالقة بين التفكير اإلبداعي 2020دراسة العيسى )
في في الرياضيات والنمذجة الرياضية لدى الطمبة الجامعيين، واستخدمت الدراسة المنيج الوص

االرتباطي، وتمثمت أداتي الدراسة في اختبار تفكير ابداعي، واختبار النمذجة الرياضية، وكان 
، أبرز نتائجيا عدم تأثير متغير الجنس والتخصص في التفكير اإلبداعي في الرياضيات

وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين التفكير اإلبداعي والنمذجة الرياضية في باإلضافة إلى 
 ضيات.الريا

التعرف إلى أثر تدريس اليندسة الكسورية في ( دراسة ىدفت 2020وأجرى المعافي )
المنيج ، حيث اتبعت الدراسة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى قسم الرياضيات بكمية التربية

اختبار تفكير ابداعي في  وتمثمت أداة الدراسة في، شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة
تدريس أن  وأبرز ماتوصمت لو الدراسة من نتائج ىو، )الطالقة، والمرونة، واألصالة(الميارات 

اليندسة الكسورية ليا أثر كبير في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لصالح التطبيق البعدي 
 .الختبار التفكير اإلبداعي

الكشف عن فاعمية تدريس الرياضيات القائم عمى ( 2020ىدفت دراسة اربيع )
ونات التدريس الغني بالمفاىيم في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الكسور العشرية لدى مك

، وتمثمت المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين، واستخدمت الدراسة طمبة المرحمة األساسية
مساىمة تدريس ىو اختبار تفكير ابداعي، وكان أبرز نتائج الدراسة أداة الدراسة في 

عتمدة عمى مكونات التدريس المميء بالمفاىيم في تطوير أداء الطمبة لصالح الرياضيات الم
 طريقة التدريس.

التعرف إلى استراتيجية مقترحة لتنمية ميارات ( التي ىدفت 2019دراسة عبد القادر )
المنيج ، واتبعت الدراسة التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لدى لطمبة التعميم األساسي
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تجريبي القائم عمى المجموعتين التجريبية والضابطة، وتم جمع البيانات من خالل شبو ال
اختبار تفكير ابداعي، ومقياس االتجاه نحو الرياضيات، وأشارت نتائجيا إلى تأثير 
االستراتيجية المقترحة في تنمية تحصيل الطالب مرتفعة وذلك لممجموعة التجريبية، واسيام 

 ي تحسين االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.االستراتيجية المقترحة ف
( دراسة ىدفت التعرف إلى توظيف استراتيجية 2018وأجرى فرج اهلل، وصيدم )

الرياضيات لدى الطمبة  القبعات الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو
واستخدمت الدراسة المنيج شبو المتفوقين بمادة الرياضيات في الصف السادس األساسي، 

التجريبي القائم عمى المجموعة الواحدة، وتمثمت أداتي الدراسة في اختبار ميارات التفكير 
فاعمية استراتيجية القبعات الست ، وبينت نتائجيا اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات

ح التطبيق البعدي لالختبار في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لصال
 والمقياس.

التي ىدفت  Hasanah, Maratun& Edy Surya, 2017)دراسة مارتون وادي )
مدى االختالف في ميارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت لدى الطمبة في إلى الكشف عن 

يج شبو المن، واتبعت الدراسة الرياضيات باستخدام التعمم التعاوني وحل المسألة الرياضية
اختبار تفكير ابداعي في الرياضيات، وتوصمت نتائجيا ، وُجمعت البيانات بواسطة التجريبي

تأثر طالب مجموعة التعمم التعاوني في التفكير اإلبداعي بدرجة عالية، أي أن أداء إلى 
 مجموعة التعمم التعاوني أفضل من أداء مجموعة حل المسالة الرياضية.

تقصي أثر فان إلى  (Akkana & Erdogan,2009واردوغان )أكانا وىدفت دراسة 
ىيل عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادس، واستخدمت الدراسة 

، اختبار تفكير ابداعي، وتم جمع البيانات بواسطة المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين
في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي نموذج فان ىيل اثبت فاعميتو وأشارت نتائجيا إلى أن 
 .لصالح المجموعة التجريبية

أثر استخدام ثالثة دراسة هذفث إلى جقصً  (,2001Chiuدراسة شيو )وأجرى 
مداخل )المدخل الحر، ومدخل االستنتاج، ومدخل الميارات( لتنمية ميارات حل المشكالت 

المنيج شبو التجريبي، ، واسحخذمث الذراسة الرياضية والحل اإلبداعي لممشكالت الرياضية
التأثير اإليجابي ، وأشارت نتائجيا إلى وتمثمت أداتي الدراسة في اختبار ابداع، واستبانة
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لممداخل الثالثة )المدخل الحر، ومدخل الميارات، ومدخل االستنتاج( في تنمية ميارات حل 
 المشكالت اإلبداعية لصالح التطبيق البعدي.

( التعرف إلى فاعمية برنامج Park & Kwon, 2006سة بارك وكوان )دراوىدفت 
، واجبعث الذراسة مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالب الصف السابع

، وبينت نتائجيا اختبار ميارات التفكير اإلبداعيالمنهج الحجرٌبً، وُجمعث البٍانات من خالل 
 .نمية ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبيةالبرنامج المقترح فّعال في تأن 

( التي 2020)دراسة عسيري أما فيما يتعمق بالدراسات التي تناولت التعمم الذاتي، 
عمى ميارات التعمم  TPACKىدفت إلى تقصي أثر التعميم المقموب المستند إلى نموذج 

الذاتي والتفكير الناقد في تعمم الرياضيات وتحديد التصورات التي شكميا الطالب من تأثير 
المنيج شبو التجريبي والمنيج الكيفي، وتمثمت أداتي واستخدمت الدراسة التعميم المقموب، 

أن استراتيجية  الدراسة في بطاقة مالحظة، واختبار لميارات التفكير الناقد، وبينت الدراسة
تتصف بالفاعمية في تنمية ميارات كل من  TPACKالتعميم المقموب المستندة إلى نموذج 

 التعمم الذاتي والتفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.
( الكشف عن فاعمية برنامج مقترح لمواكبة اقتصاد 2020وىدفت دراسة صبري )

رات التعمم الذاتي والتفكير المستقبمي في الرياضيات المعرفة والتنمية المستدامة في تنمية ميا
المنيج الوصفي واتبعت الدراسة لدى طالبات المرحمة الثانوية والوعي التطوري المتجدد لممعمم، 

التحميمي، والمنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس 
التعمم الذاتي، ومقياس ميارات التفكير المستقبمي،  الوعي المتطور المتجدد، ومقياس ميارات

البرنامج المقترح اثبت فاعميتو في تنمية الوعي التطوري  وبينت نتائجيا أن، واختبار تحصيل
كما واثبت فاعميتو في تنمية ميارات التعمم الذاتي لصالح ، المتجدد لصالح التطبيق البعدي

 .التطبيق البعدي
 GeoGebraدراسة ىدفت الكشف عن فاعمية برنامج  (2019جودة )وأجرى      

في تدريس اليندسة واالستدالل المكاني في تنمية مكونات البراعة الرياضية وميارات التعمم 
الذاتي لدى طالبات المرحمة المتوسطة، واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي القائم عمى 

الدراسة في اختبار مكونات البراعة الرياضية، المجموعتين التجريبية والضابطة، وتمثمت أداتي 
ومقياس ميارات التعمم الذاتي، أشارت نتائجيا إلى تأثير نمط بيئة التعمم ومستوى القابمية 
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لمتعمم الذاتي يعمل عمى تحسين التحصيل لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس )بيئة 
ة التعمم ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي يعمل عمى التعمم االلكتروني الشخصية(، وتأثير نمط بيئ

تحسين التحصيل لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس )بيئة التعمم االلكتروني 
الشخصية(.انعدام تأثير نمط بيئة التعمم االلكتروني ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي في تنمية 

 ميارات التفكير الناقد. 
( التعرف إلى استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم 2017أحمد ) وىدفت دراسة    

واتبعت المعكوس لتنمية ميارات التعمم الذاتي في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
المنيج شبو التجريبي القائم عمى المجموعتين، وتمثمت أداتي الدراسة في استراتيجية الدراسة 

عمم الذاتي، وبينت نتائجيا أن االستراتيجية المقترحة القائمة عمى مقترحة، ومقياس ميارات الت
 التعمم المعكوس فّعالة في تنمية ميارات التعمم الذاتي لصالح المجموعة التجريبية.

فاعمية استخدام استراتيجية التي ىدفت التعرف إلى  (2017دراسة الحربي )     
الذاتي وتنظيم البيئة االثرائية من وجية نظر الطالبات التعمم المقموب في تنمية ميارات التعمم 

المنيج الوصفي المسحي، وتم جمع البيانات من خالل ، واستخدمت الدراسة الموىوبات
استراتيجية التعمم المقموب فّعالة في تنمية ميارات التعمم وكان من أبرز نتائجيا أن استبانة، 

بيرة في التعمم والمعرفة، باإلضافة إلى توفير الجيد الذاتي، حيث تجّمت الفاعمية في الرغبة الك
 .والوقت

( تقصي أثر الواجبات المنزلية األصيمة في تنمية 2015دراسة األحمد )وىدفت      
واتبعت الدراسة االتجاه نحو التعمم الذاتي لدى طالبات الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء، 

جموعتين، وُجمعت البيانات بواسطة مقياس االتجاه نحو المنيج شبو التجريبي القائم عمى الم
التعمم الذاتي، وأشارت نتائجيا إلى مساىمة الواجبات المنزلية في تحسين االتجاه نحو التعمم 

 الذاتي في الفيزياء وذلك لممجموعة التجريبية.
وىدفت إلى الكشف عن ميارات التعمم الذاتي في كتابي  (2009دراسة الزعبي )

المنيج التحميمي والمنيج الوصفي، ، واستخدمت الدراسة ت الصفين الثامن والعاشررياضيا
وتمثمت أداتي الدراسة في أداة تحميل محتوى، واستبانة، وبينت نتائجيا وجود تباين النسب 

%، 4,8 -% 0,3المئوية لمستوى توفر ميارات التعمم الذاتي في مقرر الصف الثامن بين 
 %.5,5 -% 0,3شر فكانت النسب بين أما في مقرر الصف العا
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 ضبط متغيرات الدراسة
تم التأكد من تكافؤ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من خالل ضبط 

نتائج االختبار القبمي لمتفكير المتغيرات التالية )الُعمر الزمني، التحصيل في الرياضيات، 
 ( التالي:1الذاتي(، كما في الجدول ) ، التطبيق القبمي لمقياس االتجاه نحو التعمماإلبداعي

 ات الدراسةتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير (1جدول رقم )

 المتغير
 المجموعة التجريبية

 33= 1ن
 المجموعة الضابطة

 .Sigقيمة  قيمة ت 33= 2ن
 2ع 2م 1ع 1م

 الُعمر الزمني
 

15.9 0.41 15.83 0.4 0.764 0.447 

في السابق التحصيل 
 الرياضيات

11.63 4.33 11.45 4.2 0.188 0.851 

اختبار التفكير اإلبداعي 
 القبمي

6.68 6.03 5.79 3.33 0.801 0.426 

 0.157 1.43 0.162 3.54 0.21 3.60 التطبيق القبمي لممقياس
لممتغيرات )الُعمر الزمني، التحصيل في  .Sig( أن قيمة 1يتضح من الجدول )

الرياضيات، نتائج االختبار القبمي لمتفكير اإلبداعي، التطبيق القبمي لمقياس االتجاه نحو 
( عمى التوالي، وىي أكبر من 0.157، 0.426، 0.851، 0.447التعمم الذاتي( بمغت )

ة بين المجموعتين ( وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيα=  0.05قيمة )
 التجريبية والضابطة.

وبعد التحقق من تكافؤ المجموعتين في المتغيرات )التحصيل، العمر الزمني، اختبار 
ميارات التفكير اإلبداعي القبمي(، سيتم تطبيق الدراسة عمى المجموعتين، ومن ثم تطبيق 

 أدوات الدراسة عمى المجموعتين لإلجابة عن أسئمة الدراسة. 
 اإلجابة عن أسئمة الدراسة:

  اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى ما يمي:
 ما مهارات التفكير اإلبداعي الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اتباع الخطوات التالية:
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 .االطالع عمى األدب التربوي المتعمق بميارات التفكير اإلبداعي 
  الدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير اإلبداعي في االطالع عمى

(، ودراسة )عبد القادر، 2020(، ودراسة )المعافي، 2020الرياضيات، كدراسة )السبيعي، 
(، 2018(، ودراسة )حمزة، 2018(، ودراسة )الشويح، 2019(، ودراسة )ىالل، 2019

التوصل إلى ثالث ميارات  (، وتم2016(، ودراسة )المنصوري، 2018ودراسة )بيان، 
 لمتفكير اإلبداعي وىي )الطالقة، والمرونة، واألصالة(.

  دراسة نتائج بعض الندوات والمؤتمرات التي تناولت ميارات التفكير اإلبداعي
 الالزمة لطالب الصف العاشر.

  االستفادة من خبرة الباحث في ىذا المجال، من خالل االطالع عمى نتائج
لمدارس التي تم اجراؤىا بين مجموعة من المدارس الحكومية لطمبة الصف اختبارات توأمة ا

 العاشر، في بعض مدارس المنطقة الوسطى. 
وفي ضوء ىذه الخطوات تم تحديد ميارات التفكير اإلبداعي والمتمثمة في ثالث      

 .ميارات وىي )الطالقة، والمرونة، واألصالة(
  عمى ما يمي:اإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص 

عمى التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبما 
 طالب الصف العاشر األساسي؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:
( بٍن محىسطً درجات طالب α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 

وأقرانهم فً المجمىعة الضابطة فً اخحبار مهارات الحفكٍر اإلبذاعً المجمىعة الحجرٌبٍة 

 البعذي فً الرٌاضٍات.
تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين، وذلك التعرف عمى داللة الفروق بين 
المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية في ميارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي 

 ( يوضح ذلك:1ل رقم )لالختبار، والجدو 
داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية (2جدول رقم )

 في اختبار مهارات التفكير االبداعي

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي )م(

االنحراف 
 .Sigقيمة  قيمة ت المعياري
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 الطالقة
 6.339 13.63 38 المجموعة التجريبية

3.529 0.000* 
 3.351 9.53 38 المجموعة الضابطة

 المرونة
 1.309 6.26 38 المجموعة التجريبية

3.841 0.000* 
 1.197 5.16 38 المجموعة الضابطة

 األصالة
 16.028 17.89 38 المجموعة التجريبية

3.620 0.000* 
 5.487 7.95 38 المجموعة الضابطة

المجموع الكمي 
 االختبار ككل()

 21.371 37.66 38 المجموعة التجريبية
4.101 0.000* 

 7.317 22.63 38 المجموعة الضابطة
  0.01*دالة عند 

لمميارات )الطالقة، والمرونة، واألصالة(  .Sig( أن قيمة 2يتضح من الجدول )
، وىي جميعيا دالة احصائيًا، وىذا يعني وجود فروق، ولمعرفة *0.000واالختبار ككل بمغت 

 اتجاه الفروق سنتطمع عمى المتوسطات كما يمي:
، في حين بمغ 37.66بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية لالختبار ككل = 

، وعمى مستوى الميارات فبمغ 22.63المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة لالختبار ككل 
ا بمغ المتوسط ، بينم13.63المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في ميارة الطالقة 

، وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة 9.53الحسابي لممجموعة الضابطة في نفس الميارة 
، في حين بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في 6.26التجريبية في ميارة المرونة 

، وفي ميارة األصالة بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 5.16ميارة المرونة 
، وىذا يدل  7.95نما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في نفس الميارة ، بي17.89

عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار ككل 
وفي الميارات )الطالقة، والمرونة، واألصالة( عمى الترتيب، ومن خالل ما سبق يتضح أن 

 التجريبية.الفروق لصالح المجموعة 
أما حجم أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

( والجدول   بمبحث الرياضيات لدى طالب الصف العاشر، فقام الباحث بحساب مربع إيتا )
 ( يوضح النتائج:2رقم )

ضابطة حجم األثر الختبار )ت( في الفروق بين طالب المجموعة ال(3جدول رقم )
 والتجريبية بمهارات التفكير االبداعي
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 حجم التأثير (dحجم األثر) (  )مربع إيتا  قيمة )ت( المهارة
 كبير 0.820 0.144 3.529 الطالقة
 كبير 0.893 0.166 3.841 المرونة
 كبير 0.842 0.15 3.620 األصالة

المجموع الكمي )االختبار 
 ككل(

 كبير 0.953 0.185 4.101

، 0.185( لميارات التفكير اإلبداعي ككل=   وبالرجوع لحجم التأثير نجد أن قيمة )
وىي تشير إلى أن حجم التأثير كبير، وىذا يدل عمى أن حجم األثر الناتج عن توظيف 
استراتيجية التعمم المقموب في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي بمبحث الرياضيات لدى طالب 

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لطالب الصف العاشر، ويكون أكبر  الصف العاشر كبير في
 ما يمكن في ميارة المرونة، ثم في ميارة األصالة، وأخيرًا في ميارة الطالقة.

 
 

 ويعزو الباحث ذلك إلى النقاط التالية:
استراتيجية التعمم المقموب أضفت بيئة تعميمية فّعالة وُممتعة ما أدى إلى كسر  -
الطالب مشاركتيم في األنشطة المختمفة، وأدى ذلك إلى طالقة في إجابات الطالب جمود 

 لممسائل الرياضية في مقرر الصف العاشر األساسي.
استراتيجية التعمم المقموب تساىم كثيرًا في إدراك المفاىيم الرياضية، من  -

خل( لممسائل الرياضية خالل البيئة التعميمية المرنة، مما أدى إلى مرونة وتنوع الحمول )المدا
 لدى الطالب.
ساعدت عمى التواصل الفعال بين المعمم والطالب من خالل البيئة التفاعمية   -

لمتعمم المقموب، وكذلك االبتعاد عن المألوف والنمطية في تدريس مبحث الرياضيات، وبالتالي 
 أدى ذلك إلى مرونة في الحمول لممسائل الرياضية.

مفاىيم بطريقة أكثر مالءمة، ويقمل من التجريد الذي يقدم التعمم المقموب ال -
 يؤثر عمى العديد من المفاىيم العممية، ما أدى إلى أصالة في حل الطالب لممسألة الرياضية.

استخدام التعمم المقموب يجعل عممية التعمم ذات معنى فيو ُينمي تفكير  -
، كما ويتيح لمطالب استبصار الطالب ألنو يقدم المادة العممية في قالب جديد غير المألوف
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وفيم العالقة بين المفاىيم ويمبي رغباتو، ما أدى إلى طالقة وغزارة في األفكار لدى الطالب، 
 عند طرح سؤال أو فكرة في الرياضيات.

طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية دون أي   -
اىيم العممية ألنيا جديدة وتدرس ألول مرة مساعدة، وخمفيتيم المعرفية غير كافية لفيم المف

 لطالب الصف العاشر، وبحاجة إلى أساليب ووسائل معينة لتسيل عممية تعمميا. 
(، 2020وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات، كدراسة )السعيدي، 

سة (، ودرا2019(، ودراسة )الحنفي، 2020(، ودراسة )الزبون، 2020ودراسة )العميان، 
 (.Bhagat, 2016(، ودراسة بيجت )Dixon, 2017(، ودراسة ديكسون )2018)الغامدي، 

  اإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى ما يمي:
عمى االتجاه نحو التعمم الذاتي في  أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموبما 

 الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي؟
 السؤال تم صياغة الفرضية التالية:ولإلجابة عن ىذا 

بين متوسطي استجابات طالب  (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )
الضابطة في مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي وأقرانهم فً المجمىعة المجموعة التجريبية 

 البعدي في الرياضيات.
عمى داللة الفروق بين تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين، وذلك التعرف 

المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي في التطبيق 
 ( يوضح ذلك:4البعدي، والجدول رقم )

داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية (4جدول رقم )
 مم الذاتيفي التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التع

االنحراف  المتوسط الحسابي حجم العينة المجموعة
 .Sigقيمة  قيمة )ت( المعياري

 0.127 3.442 38 التجريبية
14.068 0.000* 

 0.15 2.982 38 الضابطة
 0.01*دالة عند 
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لممجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة  .Sig( أن قيمة 4يتضح من الجدول )
وىي دالة احصائيًا، وىذا يعني وجود فروق، ولمعرفة اتجاه الفروق  ،*0.000الضابطة بمغت 

 سنتطمع عمى المتوسطات كما يمي:
بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو 

، في حين بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في التطبيق 3.442التعمم الذاتي 
، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.982س المقياس البعدي في نف

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي، ومن 
 خالل ما سبق يتضح أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

االتجاه نحو التعمم الذاتي أما حجم أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في تنمية 
( التالي 4( والجدول رقم )  لدى طالب الصف العاشر، فقام الباحث بحساب مربع إيتا )

 يوضح النتائج:
حجم األثر الختبار )ت( في الفروق بين طالب المجموعة الضابطة (5جدول رقم )

 والتجريبية بمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي
 (dحجم األثر ) (  إيتا )مربع  قيمة )ت( البيان

 3.27 0.730 14.068 مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي
( لمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي=   وبالرجوع لحجم التأثير نجد أن قيمة )

، وىي تشير إلى أن حجم التأثير كبير، وىذا يدل عمى أن حجم األثر الناتج عن 0.730
المقموب في تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدى طالب الصف توظيف استراتيجية التعمم 

 العاشر كبير.
 وُيرجع الباحث ذلك إلى ما يمي: 

دور ىذه االستراتيجية في الفصل الدراسي، والذي ينتج عنو تعزيز المشاركة العممية  -
الموقف في الفصل، مما يساعد عمى إنشاء نوع من التواصل الفُعال بين الطالب وتعزيز 

 اإليجابي تجاىيم، ما أدى إلى مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
ما تقدمو ىذه االستراتيجية، فإن ما يتعممونو بأنفسيم يخمق جوًا إيجابيًا حيث   -

يشعر الطالب باإلسيام في المواقف التعميمية، وىذا يؤدي إلى زيادة الدافعية نحو التعمم 
 الذاتي.
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موب عمى تفعيل دور الطالب من خالل مشاركتو تعاونو مع اعتمد التعمم المق -
مجموعتو وفق أدوار محددة، وىذا أدى إلى جعل الطالب يتحممون مسؤولية تعمميم، والقرارات 

 التي يتخذونيا.
إضافة إلى ما سبق فإنو يمكن القول بأن التعمم المقموب يعمل عمى تنمية اتجاىات  -

 .الطالب كالمثابرة وحب االستطالع
(، ودراسة 2016وىذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة )جواد، 

 (.2015)األحمد، 
 التوصيات:

تشجيع معممي الرياضيات عمى توظيف التعمم المقموب في التدريس لدوره في  -
 تطوير الطالب لمياراتيم العممية، وكذلك تحمل مسؤولية تعمميم.

ين قبل وأثناء الخدمة لكيفية توظيف وتنفيذ اعداد برنامج تطوير ميني لممعمم -
 التعمم المقموب في تدريس الرياضيات.

ادخال التعمم المقموب في المناىج الدراسية في الجامعات الفمسطينية بكميات  -
 التربية، إلعداد المعمم الفمسطيني عمى استراتيجيات حديثة.

تطوير ميارات االىتمام بإعداد وسائل تعميمية جذابة تساىم في تنمية و   -
 التفكير اإلبداعي في الرياضيات.

ضرورة توفير بيئة تعميمية مالئمة لتشجيع الطالب عمى تنمية التفكير  -
 اإلبداعي.
االىتمام بالتعمم الذاتي ألنو أصبح من متطمبات العصر الحالي، وخاصة أننا  -

 التعمم الذاتي.نعيش في جائحة كورونا، إذ ال بد من استمرار العممية التعميمية من خالل 
يشجع التعمم المقموب عمى إعطاء الحرية الكاممة لمطالب الصف العاشر  -

 األساسي في طرح أفكاره واستفساراتو، مما أدي إلى تنمية شخصيتو. 
 المقترحات: 

أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموب في تدريس الرياضيات لتنمية التفكير  -
 سي( والبراعة الرياضية، الدافعية لإلنجاز، والكفاءة الذاتية.)االستداللي، أو التأممي، أو اليند

 إجراء دراسات مماثمة وبمتغيرات أخرى وعمى مراحل دراسية متنوعة. -
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فعالية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المقموب في تنمية ميارات التدريس لدى  -
 معممي الرياضيات.

طالب المتفوقين وأثره عمى فعالية برنامج لمتفكير اإلبداعي في الرياضيات لم -
 التحصيل واالتجاه نحو التعمم الذاتي.

برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالب الصف  -
 العاشر األساسي في فمسطين.

تصميم بيئة تعميمية لطالب المرحمة الثانوية قائمة عمى التعمم المقموب وأثرىا  -
 ي، التفكير الناقد( في مقرر الرياضيات.في تنمية ميارات )التفكير التأمم

برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المقموب لتنمية ميارات القرن الحادي  -
 والعشرين لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين.

 مراجع الدراسة:
 أواًل / المراجع العربية:
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(. أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية ميارات 2019أبو عبيد، أحمد ) (2
التفكير اإلبداعي وتحسين االتجاىات نحو مقرر الرياضيات لدى طمبة الصف الثاني الثانوي. 

 . 62- 41، 10، ع3مجمة العموم التربوية والنفسية: المركز القومي لمبحوث غزة، مج
(. 2017أحمد، عبد اهلل ومحمد، مصطفى وکفافی، وفاء وصالح، صالح ) (3

استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المعكوس لتنمية ميارات التعمم الذاتي في الرياضيات لدى 
المجمة الدولية لمتعميم باإلنترنت: جمعية التنمية التكنولوجية تالميذ المرحمة اإلعدادية. 

 . 219 - 192، والبشرية
(. أثر استخدام الواجبات المنزلية األصمية في 2015األحمد، نضال والسبيعي، نورة ) (4

دراسات تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدى طالبات الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء. 
 .182- 165، 66، ععربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب

(. فاعمية تدريس الرياضيات 2020لعمري، وصال والزعبي، عمي )اربيع، إبراىيم وا (5
القائم عمى مكونات التدريس الغني بالمفاىيم في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الكسور 
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مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية: العشرية لدى طمبة المرحمة األساسية. 
 .627 -602، 2ع ،28البحث العممي والدراسات العميا، مج شئون -الجامعة اإلسالمية بغزة 

(. فاعمية استراتيجية تدريسية 2018بيان، إيياب والدمرداش، محمد وبطيخ، فتيحة ) (6
( لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ TRIZقائمة عمى نظرية تريز )

س عشر: تطوير تعميم وتعمم الرياضيات المؤتمر العممي السنوي السادالمرحمة اإلعدادية. 
 .574- 570، لتحقيق ثقافة الجودة: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

: دار مدخل إلى التعمم النشط. المنصورة(. 2018تويج، سميمان والزىراني، عمي ) (7
 المؤلؤة لمنشر والتوزيع.

ان: دار الفكر ، عم3. طتعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات(. 2007جروان، فتحي ) (8
 ناشرون وموزعون.

(. فاعمية انموذج سكمان في التحصيل واالتجاه نحو التعمم 2016جواد، ميدي ) (9
مجمة كمية التربية األساسية لمعموم الذاتي لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء. 

 .362 -331(، 26، ع )جامعة بابل -التربوية
" في تدريس GeoGebra. استخدام برنامج "(2019جودة، سامية حسين محمد. ) (10

اليندسة واالستدالل المكاني في تنمية مكونات البراعة الرياضية وميارات التعمم الذاتي لدى 
– 937، 64كمية التربية، ج -المجمة التربوية: جامعة سوىاج طالبات المرحمة المتوسطة. 

994. 
استخدام استراتيجية التعمم المقموب (. فاعمية 2017الحربي، فوزيو ومطمق، مزوق. ) (11

. في تنمية ميارات التعمم الذاتي وتنظيم البيئة اإلثرائية من وجية نظر الطالبات الموىوبات
 . 152– 114، 16ع ،4مجمة التربية الخاصة والتأىيل: مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل، مج

دام التعمم الذكي (. برنامج قائم عمى الصف المقموب باستخ2019الحنفي، أمل ) (12
وخفض قمق تدريس الرياضيات لدى طالب كمية  TPACKوفاعميتو في تنمية معرفة تيباك 

 . 540- 479، 120، ع30كمية التربية، مج -مجمة كمية التربية: جامعة بنيا التربية. 
أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس (. 2007خطاب، أحمد ) (13

يل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم الرياضيات عمى التحص
 . رسالة ماجستير، جامعة الفيوم.األساسي
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العموم التربوية:  -دراسات دى التالميذ بطيئي التعمم في الرياضيات. والتحصيل الدراسي ل
 .350- 333، 3، ع47عمادة البحث العممي، مج -الجامعة األردنية 

(. مدى مراعاة كتب الرياضيات في المرحمة األساسية العميا في 2009الزعبي، عمي ) (16
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 . 79- 64، ممحق، 36العممي، مج 
(. أثر برنامج تدريبي في الرياضيات لتنمية ميارة التفكير 2020السبيعي، منيرة ) (17

المجمة العربية لعموم اإلبداعي لحل المشكالت عند الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة. 
 .330 -315، 12، عبية والعموم واآلداباإلعاقة والموىبة: المؤسسة العربية لمتر 

(. فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تنمية التحصيل 2020السعيدي، حنان ) (18
وميارات التفكير واالنغماس في تعمم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي بمنطقة 

مركز  -التربية كمية  -مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية: جامعة الممك خالد عسير. 
 . 119- 90، 1، ع31البحوث التربوية، مج

(. فاعمية برنامج مقترح لمواكبة عصر اقتصاد المعرفة والتنمية 2020صبري، رشا ) (19
المستدامة في تنمية ميارات التعمم الذاتي والتفكير المستقبمي في الرياضيات لدى طالبات 

كمية  -مجمة كمية التربية: جامعة بنيا  المرحمة الثانوية والوعي التطوري المتجدد لممعمم.
 .  382–265، 122، ع31التربية، مج

، 1. طالحل اإلبداعي لممشكالت بين الوعي واألسموب(. 2003عامر، أيمن ) (20
 القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.

(. استراتيجية تدريسية مقترحة 2019عبد القادر، عبد القادر والبرعمي، يوسف ) (21
ات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طمبة التعميم األساسي بسمطنة لتنمية ميار 
 99، 8، ع22مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مجعمان. 

-147. 
الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة (. 2004عبيد، وليم ) (22

 المسيرة لمنشر والتوزيع.. عمان: دار التفكير
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" عمى TPACK(. أثر التعميم المقموب المستند إلى نموذج "2020عسيري، مفرح ) (23
تنمية ميارات التعمم الذاتي والتفكير الناقد وتصورات طالب كمية التربية تخصص رياضيات 

 . 2741- 2703، 77، جكمية التربية -المجمة التربوية: جامعة سوىاج نحوه. 
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 .252- 185، 2ع
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العموم التربوية: الجامعة  -دراسات في الرياضيات والنمذجة الرياضية لدى الطمبة الجامعيين. 
 .451– 433، 4، ع47عمادة البحث العممي، مج -األردنية 

عمان: ، 1نبي )تدريبات وتطبيقات(. ط(. التفكير الجا2013)الكبيسي، عبد الواحد  (26
 دار ديبونو لمنشر والتوزيع.

(. أثر استخدام التعمم المقموب في تدريس مقرر المناىج عمى 2019مصطفى، أمل ) (27
كساب الميارات الحياتية لطالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات بكمية التربية.  التحصيل وا 

 .593–554، 7، ع35لتربية، مجكمية ا -مجمة كمية التربية: جامعة أسيوط 
(. أثر تدريس اليندسة الكسورية في تنمية ميارات التفكير 2020المعافي، إبراىيم ) (28

اليمن.  -جامعة صنعاء: دراسة تجريبية  -اإلبداعي لدى طمبة قسم الرياضيات بكمية التربية 
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مجمة كمية التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس بدولة الكويت. 
 .554- 516، 5ع ،16كمية التربية، مج -التربية: جامعة كفر الشيخ 

تعمم مبتكر " (: 2015المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد ) (31
"، بحوث وأوراق عمل المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد، لمستقبل واعد
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