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أثش تىظيف اسرتاتيجيت التعلم املقلىب يف تنميت مهاساث التفكري

اإلبذاعي واالجتاه حنى التعلم الزاتي يف الشياضياث لذي طالب الصف
العاشش األساسي يف فلسطني

أ.د .عبذ الكشيم مىسً فشج اهلل

كليت الرتبيت -جامعــت األقصً -فلسطني

املستخلص

االستار مسري مىسً النجاس

وصاسة الرتبيت والتعليم -فلسطني

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب في تشسية

ميارات التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ التعمع الحاتي في الخياضيات لجى شالب الرف
العاشخ األساسي في فمدصيغ ،واستخجم الباحث السشيج التجخيبي ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ

( )67شالباً ،مغ مجرسة عبج الكخيع العكمػك الثانػية لمبشيغ ،وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار
ميارات التفكيخ اإلبجاعي ،ومكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي ،وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة

مغ الشتائج أىسيا :وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصي درجات شالب
السجسػعة التجخيبية وأقخانيع في السجسػعة الزابصة في اختبار ميارات التفكيخ اإلبجاعي

البعجي في الخياضيات لرالح السجسػعة التجخيبية ،ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية

( )α ≤ 0.05بيغ متػسصي استجابات شالب السجسػعة التجخيبية وأقرانهم فً المجمىعة
الزابصة في مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي البعجي في الخياضيات ،وفي ضػء نتائج

الجراسة يػصى الباحث ضخورة االىتسام بتجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة فيسا يتعمق

باستخاتيجيات حجيثة مغ ضسشيا استخاتيجية التعمع السقمػب.

الكمطات الطفتاحية :استراتيجية التعمم الطقمهب -مهارات التفكير اإلبداعي  -االتجاه

نحه التعمم الذاتي.
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The effect of employing the flipped Classroom on developing
creative thinking skills and the attitude towards self-learning in
mathematics among the tenth grade students in Palestine.
Prof.Dr Abdul Karim M. F Prof. Samir Musa Al -Najjar
College of Education - Al-Aqsa University - Palestine
Ministry of Education – Palestine
Abedkareem66@gmail.com
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..
:مقدمة الدراسة
 التي ليا،تذيج السجتسعات السعاصخة تصػ اًر ىائالً في االبتكارات العمسية والتكشػلػجية

 فالتجفق اليائل لمسعمػمات جعل السجتسعات تبحث،تأثيخ عسيق في جسيع مجاالت الحياة

 وتُعج الخياضيات إحجى أسذ،عسغ يتػلى جػانب البحث واالكتذاف لسػاكبة التصػرات العمسية
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التصػر التكشػلػجي ،فصبيعتيا تعسل عمى تشسية التفكيخ ،وأىسيتيا في السجتسعات السعاصخة
أصبحت أكثخ ضخورة مسا كانت عميو في الساضي ،نط اًخ الستخجاماتيا الستعجدة في مجاالت
الحياة اليػمية ،والعتساد العجيج مغ العمػم عمييا فأصبحت مفتاحاً لباقي العمػم.

ويحكخ عبيج ( )582 :5002أن الخياضيات ىي إحجى السجاالت التي يتسثل ىجفيا

الخئيذ في تصػيخ االبجاع ،فاإلبجاع في الخياضيات ىػ القجرة والدمػك عمى تػليج السعخفة

واألفكار الخياضية التي تتسيد بالججة واألصالة ،وتبجأ تشسية اإلبجاع بتذجيع الصالب عمى تػليج

األفكار والسذاركة في األنذصة اإلبجايية ،ألن الشذا اإلبجاعي يشبع مغ السيل إلى التفكيخ

والدمػك اإلبجاعي.

وقج جاء في جخوان ( )27 :5006أن غالبية السخاجع تتفق عمى خسدة أنسا مغ

التفكيخ تقع تحت مطمة التفكيخ السخكب وىحه األنسا  :التفكيخ اإلبجاعي أو الستباعج ،التفكيخ

الشاقج ،اتخاذ القخار ،حل السذكالت ،والتفكيخ فػق السعخفي ،وبالتالي فإن التفكيخ اإلبجاعي ىػ
أحج أنسا التفكيخ ومياراتو التي تتصمب مخاناً وتجريباً ،وىػ ليذ خاصاً بعسخ معيغ ،حيث
يسكغ لكل فخد مسارستو وفقاً لقجراتو الحدية والعقمية.

ويشػه الكبيدي ( )20 :5002إلى أن كل شخز في ىحا العالع لجيو القجرة عمى أن

يكػن شخراً مفك اًخ ومبجعاً ،فالسفكخون وصمػا إلى ىحا السدتػى مغ الػعي بقجراتيع

اإلبجايية ،ومغ ثع االستفادة مغ ىحه السػاىب لمعسل في الحياة ،وبحلظ لع يعج التفكيخ ممكاً

لمسبجعيغ والسػىػبيغ.

ويذيخ عامخ ( )28 :5002إلى أنو مشح خسديشيات القخن الساضي ،أصبح التفكيخ

اإلبجاعي أحج السحاور الخئيدة التي يتشاوليا البحث العمسي ،حيث تتصمب التصػرات العمسية

والتكشػلػجية والثقافية التي نذيجىا اليػم تدخيخ وتعديد القجرات اإلبجايية لمفخد ،وكحلظ

السذكالت والسػاقف الحياتية التي تشتج عغ ىحا التقجم تتصمب تفكي اًخ إبجايياً لمتغمب عمييا ،لحا

فإن التعامل مع مجاالت التفكيخ اإلبجاعي السختمفة ىػ مدؤولية كل صانعي القخار

والسؤسدات التخبػية والسدؤوليغ عغ العسمية التعميسية.

والتفكيخ اإلبجاعي كغيخه مغ السقجرات اإلندانية قابل لمتشسية والتصػيخ ،وأحج األىجاف

الخئيدة لمتعميع السعاصخ ىػ تصػيخ السيارات اإلبجايية لمصالب ،وقج أصبح التفكيخ اإلبجاعي
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وتشسيتو شاغالً فكخ التخبػييغ مؤخ اًخ ،وأصبح التفكيخ اإلبجاعي مػضػعاً مذتخكاً في العجيج مغ

السؤتسخات والسشاقذات والشجوات واألبحاث (خصاب.)5 :5006 ،

وباإلضافة إلى الجانب السعخفي الحي يتعمق بالتفكيخ اإلبجاعي والحي أكجت العجيج مغ

الجراسات عميو كجراسة (الدبيعي )5050،ودراسة (اربيع ،)5050 ،ودراسة (السعافي،
 ،)5050ودراسة (العيدى ،)5050 ،ودراسة (أبػ عبيج ،)5009 ،ودراسة (بيان،)5008 ،

ودراسة (السشرػري ،)5007 ،ىشاك جانب وججاني يتعمق باالتجاه نحػ التعمع الحاتي.

فيعج التعمع الحاتي مغ أىع األساليب التعميسية التي ُيسكغ مغ خالليا استخجام
ُ
فعال ،كسا ويداىع في التصػر الدمػكي والسعخفي والعاشفي لمستعمع ،فيػ
تقشيات التعمع بذكل ّ
سكغ الصالب مغ الجراسة الحاتية داخل السجرسة وخارجيا ،وبحلظ
وي ّ
يتزسغ احتياجات العرخُ ،
يربح الفخد يستمظ صفة التعمع مجى الحياةُ ،ليديع في عسمية التججيج لمسجتسع ،وبشاء جيل

دائع التعمع( .أبػ الشرخ)72 :5006،

ويعخف التعميع الحاتي بأنو أسمػب في التعميع يدعى فيو الستعمع إلى تحقيق

أىجافو عغ شخيق اختياره السػاد التعميسية في ضػء اىتساماتو وقجراتو ومدتػى تحريمو والديخ
بيا بخصى تتشاسب وسخعتو الحاتية( .تػيج والدىخاني.)72 :5008 ،

ومغ الجراسات التي أوصت باالىتسام في تشسية ميارات التعمع الحاتي دراسة

(جػدة ،)5009 ،ودراسة (جػاد ،)5007 ،ودراسة (األحسج ،)5002 ،ودراسة (الدعبي،
.)5009

ولتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ التعمع الحاتي ضخورة استخجام

استخاتيجيات تجريذ حجيثة مغ ضسشيا استخاتيجية التعمع السقمػب ،التي نالت اىتسام مغ
الباحثيغ وأدى ذلظ إلى الكيام بالعجيج مغ السؤتسخات مشيا :السؤتسخ الجولي الخابع لمتعمع

االلكتخوني والتعمع عغ بعج ( )5002الحي ُعقج في الخياض ،والسؤتسخ العمسي الدشػي الخامذ
عذخ لمجسعية السرخية لتخبػيات الخياضيات ( )5002الحي ُعقج في مرخ ،وناقذت ىحه

السؤتسخات أبحاث بخزت فييا فاعمية وتأثيخ التعمع السقمػب في العسمية التعميسية.

فالتعمع السقمػب ىػ أسمػب تعمع مجمج يجسع بيغ الفرل الجراسي والتعمع عبخ

االنتخنت ،فسغ خالل التعمع السقمػب يقػم الصالب بجراسة السحتػى العمسي مغ خالل البيئة
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االلكتخونية دراسة معسقة ،وفي الغخفة الرفية يتع حل األنذصة وإجخاء السشاقذات
واالستفدارات تحت إشخاف السعمع (شػقي.)522 :5009،

إن شخيقة التعمع السقمػب تسشح الستعمسيغ مديجاً مغ الحخية لقزاء الػقت السشاسب مع
السادة التعميسية ألنيا تحجث خارج السجرسة ،مسا يداىع في إتقان التعمع ،ويديج مغ التعاون
والثقة بالشفذ ،ويسشح الفخصة لتػجيو االنتقادات والسالحطات بيغ الستعمسيغ فيسا بيشيع حػل

السادة العمسية.) Klongkratoke, U. 2015: 120،Unakorn, P., &.( .

ومغ الجراسات التي أوصت بزخورة استخجام شخيقة التعمع السقمػب في التجريذ

دراسة (عديخي ،)5050 ،ودراسة (الحخبي ،)5006 ،ودراسة (أحسج ،)5006 ،ودراسة

ديكدػن ( ،)Dixon, 2017دراسة بيجت ( ،)Bhagat, 2016دراسة سي اخ ( Sierra,

 ،)2015دراسة سانجرز (.)Saunders, 2014

ومغ خالل ما سبق دعى الباحث إلى الكتابة في ىحا السػضػع وفقاً لمسبخرات التالية:

.0

مغ خالل اشالع الباحث عمى الجراسات التي تع عخضيا في الجراسات

تبيغ ىشاك وجػد فجهات بحثية وهي:
الدابقةّ ،
فجهات معرفية :مسثمة في عجم قيام أي مغ الجراسات الدابقة بتشاول متغيخات
الجراسة مع بعزيسا البعس في حجود عمع الباحث ،والمحيغ تسثمػا في :الستغيخ السدتقل

(استخاتيجية التعمع السقمػب) ،الستغيخات التابعة :ميارات التفكيخ اإلبجاعي ،االتجاه نحػ التعمع

الحاتي.

-

فجهات مكانية :مسثمة في عجم تصبيق أي مغ الجراسات الدابقة تحسل نفذ

العشػان لمجراسة الحالية في السجارس الحكػمية في السخحمة الثانػية في فمدصيغ ،في حجود عمع
الباحث.

-

فجهات مظهجية :عجم قيام أي مغ الجراسات الدابقة بجسع البيانات مغ

شالب الرف العاشخ ،وفي مادة الخياضيات ،في حجود عمع الباحث.
.5

مغ خالل خبخة الباحث ،حيث يعسل الباحث معمساً في السجارس الحكػمية

تبيغ لو ضعف عام عشج الصالب في
ويجرس مبحث الخياضيات لصالب الرف العاشخّ ،
ُ
ميارات التفكيخ اإلبجاعي.
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مغ خالل نتائج االختبارات السجرسية ،تبيغ وجػد ضعف عام عشج الصالب

في مادة الخياضيات (دائخة التخصيط .)5050-5009،
.2

مغ خالل دراسة استصاليية قام بيا الباحث ،حيث تع اجخاء مقابمة مع ()2

مجرسيغ و( ) 6شالب تبيغ أن التفكيخ اإلبجاعي عشج الصالب ضعيف ،حيث ال يسكغ لمصالب

حل السدائل الخياضية التي قج يكػن مسكشاً حميا بأكثخ مغ شخيقة ،باإلضافة لحلظ عجم قجرة

الصالب عمى إيجاد حمػل ججيجة لبعس السدائل الخياضية.

اختار الباحث استخاتيجية التعمع السقمػب ألن االستخاتيجية تُخكد عمى التعميع
.2
الحاتي وىي مالئسة لعسمية التعميع في الفتخة الحالية ،بدبب جائحة كػرونا التي حػلت التعميع

إلى الكتخوني مخة وإلى مجمج مخة أخخى.

مشكمة الدراسة :تتسثل مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي:

ما أثر تهظيف استراتيجية التعمم الطقمهب في تظطية مهارات التفكير اإلبداعي

واالتجاه نحه التعمم الذاتي في الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي في فمسطين؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

.0

ما ميارات التفكيخ اإلبجاعي الالزمة لصالب الرف العاشخ األساسي في

.5

ما أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب عمى التفكيخ اإلبجاعي في

.2

ما أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب عمى االتجاه نحػ التعمع الحاتي في

فمدصيغ؟

الخياضيات لجى شالب الرف العاشخ األساسي في فمدصيغ؟
الخياضيات لجى شالب الرف العاشخ األساسي في فمدصيغ؟

أهداف الدراسة :تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق األىجاف التالية:
.0
.5

تحجيج ميارات التفكيخ اإلبجاعي الالزمة لصالب الرف العاشخ األساسي.

الكذف عغ أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب عمى التفكيخ اإلبجاعي في

الخياضيات لجى شالب الرف العاشخ األساسي.
.2

الكذف عغ أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب عمى االتجاه نحػ التعمع

الحاتي في الخياضيات لجى شالب الرف العاشخ األساسي.
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أهطية الدراسة :تكسغ أىسية الجراسة في الشقا التالية:
.0
السختمفة.

.5
.2

قج تفيج السعمسيغ في تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب في تجريذ السشاىج
االستفادة مغ دليل السعمع في تحزيخ الجروس شبقاً ليحه االستخاتيجية.

قج تديع في إبخاز األىسية التي تحتميا استخاتيجية التعمع السقمػب باعتبارىا

ق
شسية لمتفكيخ اإلبجاعي.
الس ّ
أحج الصخ ُ
قج تفيج مرسسي مشاىج الخياضيات في تصػيخ األسئمة بحيث تتػافق مع
.2
استخاتيجية التعمع السقمػب.
.2

قج تديع في زيادة التحريل األكاديسي والسعخفي لمصالب باإلضافة إلى تشسية

.7

قج تداعج الباحثيغ مغ خالل تػفخ اختبار لكياس بعس ميارات التفكيخ

تفكيخه ألنو يحرل عمى السعمػمات بشفدو.

اإلبجاعي باإلضافة إلى مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي.

فروض الدراسة :تتسثل فخوض الجراسة فيسا يمي:

 .0ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ( )α ≤ 0.05بٍن محىسطً
درجات طالب المجمىعة الحجرٌبٍة وأقرانهم فً المجمىعة الضابطة فً اخحبار مهارات
الحفكٍر اإلبذاعً البعذي فً الرٌاضٍات.
 .2ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصي
استجابات شالب السجسػعة التجخيبية وأقرانهم فً المجمىعة الزابصة في مكياس االتجاه
نحػ التعمع الحاتي البعجي في الخياضيات.
حدود الدراسة:


الحد الطهضهعي :تع اختيار الػحجة الثالثة مغ الفرل الجراسي األول في

مبحث الخياضيات لمرف العاشخ األساسي "اإلحراء واالحتساالت" ،وتع تجريذ الجروس
العج ،والتباديل ،والتػافيق ،ونطخية ذات الحجيغ بصخيقة
التالية :معامل ارتبا سبيخمان ،ومبجأ ّ
التعمع السقمػب ،في حيغ تع ححف الجروس :االرتبا الخصي ،ومعامل ارتبا بيخسػن،
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واالنحجار الخصي البديط ،وذلظ وفق الخصة الجراسية التي أقختيا و ازرة التخبية والتعميع في ضل
جائحة كػرونا.

.5050-5050


الحد الزماني :تع تصبيق الجراسة في الفرل األول مغ العام الجراسي
الحد الطؤسسي :السجارس الحكػمية التابعة لػ ازرة التخبية والتعميع التابعة

لسجيخية التخبية والتعميع الػسصى.

الحد الطكاني :مجرسة عبج الكخيع العكمػك الثانػية لمبشيغ.



الحد الظهعي :تع تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب في تجريذ الخياضيات



لتشسية بعس ميارات التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ التعمع الحاتي عمى شالب الرف العاشخ

األساسي.

التعريفات اإلجرائية لطصطمحات الدراسة:
التعمم الطقمهب:



استخاتيجية تعميع قائسة عمى الصالب بحيث يتمقى الصالب في مشدلو السحتػى الجراسي
عغ شخيق االنتخنت (واتذ آب) في صػرة فيجيػ ،ومغ ثع تخريز زمغ الحرة إلجخاء

األنذصة والتصبيق بإشخاف السعمع.

التفكير اإلبداعي:



ىػ نذا عقمي مرحػب بتحفيد وانفعال تػجيو رغبة في الػصػل إلى حمػل

أصيمة لبعس مدائل الخياضيات لمرف العاشخ األساسي ،وقج تزسغ ثالث ميارات أساسية

وىي :الصالقة ،السخونة ،واألصالة.



تعريف مهارات التفكير اإلبداعي:

الطالقة :قجرة شالب الرف العاشخ عمى إنتاج أكبخ عجد مسكغ مغ األفكار

حػل قزية معيشة وفي مجة زمشية محجدة.


الطرونة :القجرة عمى رؤية وفيع الدؤال مغ زوايا متعجدة ،واتباع أكثخ مغ

شخيقة لمػصػل إلى كل ما يحتسل مغ إجابات لدؤال أو نذا مغ أسئمة كتاب الخياضيات

لمرف العاشخ.
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تنموة مهارات التفكري اإلبداعي

األصالة :القجرة عمى انتاج استجابات أصيمة ججيجة لبعس أنذصة كتاب

الخياضيات لمرف العاشخ.


التعمم الذاتي:

ىػ قجرة الصالب عمى استخجام مياراتو وامكاناتو إلنجاز عسمية التعمع لػحجه في

تعمع محتػى كتاب الخياضيات لمرف العاشخ األساسي.


االتجاه نحه التعمم الذاتي:

ىػ حالة نفدية مكتدبة تتكػن نتيجة لمخبخات يسخ بيا الستعمع عشج تػضيف
استخاتيجية التعمع السقمػب ،وتقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الستعمع الستجابتو لفقخات

مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي.
الدراسات السابقة:

ىشاك العجيج مغ الجراسات التي تشاولت استخاتيجية التعمع السقمػب والتفكيخ

اإلبجاعي في الخياضيات واالتجاه نحػ التعمع الحاتي ،فيسا يتعمق استخاتيجية التعمع السقمػب؛

فقج أجخى الدعيجي ( )5050ىجفت إلى تقري أثخ استخاتيجية الفرل السقمػب في

تشسية التحريل وميارات التفكيخ العميا واالنغساس في تعمع الخياضيات لجى شالبات الرف

األول الثانػي في عديخ ،واستخجم شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة،
وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار تحريل ،واختبار ميارات التفكيخ العميا ،ومكياس االنغساس
في تعمع الخياضيات ،وبيشت نتائجيا أن استخاتيجية الفرل السقمػب تترف بالفاعمية في تشسية

التحريل في تعمع الخياضيات لمسجسػعة التجخيبية.

وىجفت دراسة الدبػن ( )5050الكذف عغ أثخ استخاتيجية الفرل السقمػب في

تحديغ مدتػى الجافعية والتحريل لجى الصالب بصيئي التعمع في الخياضيات ،واستخجمت
السشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعة الػاحجة ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار تحريل،

ومكياس الجافعية ،وأشارت نتائجيا إلى تأثيخ استخاتيجية الفرل السقمػب في تشسية تحريل

ومدتػى دافعية الصالب بصيئي التعمع مختفع لرالح السجسػعة التجخيبية.

وأجخى العميان ( )5050دراسة ىجفت إلى الكذف عغ فاعمية استخاتيجية مقتخحة

قائسة عمى دمج التعمع الستشقل في الرف السقمػب لتشسية التحريل ورفع الجافعية نحػ
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الخياضيات لجى شالب الرف الثالث الستػسط ،واستخجم السشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعة
الػاحجة ،وتع جسع البيانات باستخجام اختبار تحريل ،ومكياس الجافعية نحػ تعمع الخياضيات،

وتػصمت الجراسة إلى فاعمية االستخاتيجية القائسة عمى دمج التعمع الستشقل في الرف السقمػب

في تشسية تحريل الصالب بسادة الخياضيات لرالح السجسػعة التجخيبية.

وىجفت دراسة مرصفى ( )5009التعخف إلى أثخ استخجام التعمع السعكػس في

تجريذ مقخر السشاىج عمى التحريل واكداب السيارات الحياتية لصالب الخياضيات بكمية

وجسعت
التخبية ،وتع استخجام السشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعتيغ :التجخيبية والزابصةُ ،
البيانات مغ خالل اختبار تحريل ،ومكياس السيارات الحياتية ،وأشارت نتائجيا إلى أن التعمع

السعكػس اثبت تأثيخه في رفع مدتػى تحريل الصالب لرالح السجسػعة التجخيبية ،وبحجع

األثخ كبيخ ،وعجم فعالية التعمع السعكػس في اكداب السيارات الحياتية لصالب الخياضيات.

دراسة الحشفي ( )5009التي ىجفت إلى الكذف عغ فاعمية بخنامج قائع عمى الرف

السقمػب باستخجام التعمع الحكي في تشسية معخفة تيباك  TPACKوخفس قمق تجريذ
الخياضيات لجى شالب الخياضيات بكمية التخبية ،واتبعت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي،
والسشيج شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغ (مجسػعة ضابصة ومجسػعة تجخيبية) ،وتسثمت

أدوات الجراسة في بخنامج قائع عمى الرف السقمػب ،ومكياس معخفة تيباك ،ومكياس قمق
تجريذ الخياضيات ،وتػصمت إلى الشتائج :فاعمية البخنامج السعج في تشسية معخفة تيباك

 TPACKلصالب الخياضيات بكمية التخبية ،اسيام البخنامج السعج في تقميل القمق تجريذ
الخياضيات لجى الصالب بكمية التخبية ،ووجػد عالقة ارتبا

عكدية بيغ معخفة تيباك

 ،TPACKوقمق تجريذ الخياضيات.

دراسة ديكدػن ( )Dixon, 2017التي ىجفت إلى تقري أثخ الرف السقمػب في

تشسية التحريل والجافعية لجى شالب السخحمة الثانػية في مادة الخياضيات ،واتبعت الجراسة
السشيج التجخيبي ،وتع جسع البيانات باستخجام اختبار تحريل في الخياضيات ،ومكياس

لمجافعية ،أشارت نتائجيا إلى تأثيخ الرف السقمػب في تشسية تحريل الصالب مختفع لرالح

السجسػعة التجخيبية ،ومداىسة الرف السقمػب في رفع مدتػى دافعية الصالب لمسجسػعة

التجخيبية.
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دراسة بيجت ( )Bhagat, 2016حيث ىجفت التعخف إلى فاعمية التعميع السشعكذ
في تجريذ الخياضيات في تشسية التحريل ومدتػيات اإلنجاز السختمفة في تعمع مفاليع
الخياضيات لجى شالب السخحمة الثانػية ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي القائع عمى

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار تحريل ،ومكياس إنجاز،
وكان أبخز نتائجيا بأن استخاتيجية التعميع السشعكذ تترف بالفاعمية في تصػيخ تعمع السفاليع
الخياضية وتشسية تحريل الصالب لرالح السجسػعة التجخيبية.

دراسة كالرك ( )Clark, 2015التي ىجفت التعخف إلى إدخال تحديشات عمى

مذاركة شالب الرف التاسع في مقخر الجبخ وأدائيع مغ خالل نسػذج التعميع السعكػس،
واتبعت الجراسة السشيج الػصفي ،وتع جسع البيانات مغ خالل استبانة ،ومقابالت شفػية
لمصمبة ،أشارت نتائجيا إلى أن التعميع السعكػس فعال في تصػيخ مخخجات التعمع كالتحريل،

مكغ الصالب االنخ اخ في التعمع الجساعي.
وأن التعميع السعكػس ّ
دراسة سي اخ ( )Sierra, 2015حيث ىجفت التعخف إلى فيع وخبخات الصالب نحػ

الرف السقمػب في مادة الخياضيات ،واتبعت الجراسة السشيج الشػعي (دراسة الحالة) لسجة

ثالث سشػات ،وتسثمت أداتي الجراسة في السقابمة ،وبصاقة السالحطة ،وتػصمت نتائجيا إلى
يسكغ الصالب مغ تعمع الخياضيات.
التأثيخ اإليجابي لشسػذج الفرل السقمػب حيث أنو ُ
دراسة سانجرز ( )Saunders, 2014التي ىجفت التعخف إلى أثخ استخجام
استخاتيجية الرف السقمػب في تشسية التحريل وميا ارت التفكيخ الشاقج في الخياضيات لصالب

السخحمة الثانػية ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغ التجخيبية

والزابصة ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار تحريل ،واختبار لسيارات التفكيخ الشاقج،

وأشارت نتائجيا إلى استخاتيجية الرف السقمػب ال تأثخ في تشسية تحريل الصالب لكال
السجسػعتيغ ،عجم فاعمية استخاتيجية الرف السقمػب في تصػيخ ميارات التفكيخ الشاقج لصالب

كال السجسػعتيغ.

دارسة ألدػات ( )Alswat, 2014التي ىجفت إلى تقري أثخ استخجام استخاتيجية

الرف السقمػب عمى التحريل في مادة الخياضيات لصالب السخحمة الستػسصة واتجاىيع

نحػىا ،وقج استخجمت الجراسة السشيج الكسي والسشيج شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعة
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الػاحجة ،وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار تحريل ،ومكياس اتجاه ،وكان مغ أبخز نتائجيا
فاعمية الرف السقمػب في تصػيخ اتجاه الصالب نحػ تعمع الخياضيات ،تفزيل الصالب
الستخاتيجية الرف السقمػب في التعمع.

أما فيسا يتعمق بالجراسات التي تشاولت التفكيخ اإلبجاعي ،دراسة الدبيعي ()5050

التي ىجفت إلى تقري أثخ بخنامج تجريبي في الخياضيات لتشسية ميارة التفكيخ اإلبجاعي لحل

السذكالت عشج الصمبة السػىػبيغ بالسخحمة الستػسصة ،واتبعت الجراسة السشيج شبو التجخيبي
القائع عمى السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة ،واستخجمت الجراسة أداة اختبار التفكيخ

اإلبجاعي لحل السذكالت ،وتػصمت إلى اثبات البخنامج التجريبي فاعميتو في تشسية ميارات

التفكيخ اإلبجاعي لجى الصمبة السػىػبيغ لرالح السجسػعة التجخيبية.

دراسة العيدى ( )5050التي ىجفت الكذف عغ شبيعة العالقة بيغ التفكيخ اإلبجاعي

في الخياضيات والشسحجة الخياضية لجى الصمبة الجامعييغ ،واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي

االرتباشي ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار تفكيخ ابجاعي ،واختبار الشسحجة الخياضية ،وكان

أ بخز نتائجيا عجم تأثيخ متغيخ الجشذ والتخرز في التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات،
باإلضافة إلى وجػد عالقة ارتبا شخدية قػية بيغ التفكيخ اإلبجاعي والشسحجة الخياضية في

الخياضيات.

وأجخى السعافي ( )5050دراسة ىجفت التعخف إلى أثخ تجريذ اليشجسة الكدػرية في

تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى قدع الخياضيات بكمية التخبية ،حيث اتبعت الجراسة السشيج
شبو التجخيبي ذو السجسػعة الػاحجة ،وتسثمت أداة الجراسة في اختبار تفكيخ ابجاعي في

السيارات (الصالقة ،والسخونة ،واألصالة) ،وأبخز ماتػصمت لو الجراسة مغ نتائج ىػ أن تجريذ
اليشجسة ال كدػرية ليا أثخ كبيخ في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لرالح التصبيق البعجي
الختبار التفكيخ اإلبجاعي.

ىجفت دراسة اربيع ( )5050الكذف عغ فاعمية تجريذ الخياضيات القائع عمى

مكػنات التجريذ الغشي بالسفاليع في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي في الكدػر العذخية لجى
شمبة السخحمة األساسية ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعتيغ ،وتسثمت
أداة الجراسة في اختبار تفكيخ ابجاعي ،وكان أبخز نتائج الجراسة ىػ مداىسة تجريذ
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الخياضيات السعتسجة عمى مكػنات التجريذ السميء بالسفاليع في تصػيخ أداء الصمبة لرالح
شخيقة التجريذ.

دراسة عبج القادر ( )5009التي ىجفت التعخف إلى استخاتيجية مقتخحة لتشسية ميارات

التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ الخياضيات لجى لصمبة التعميع األساسي ،واتبعت الجراسة السشيج
شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،وتع جسع البيانات مغ خالل

اختبا ر تفكيخ ابجاعي ،ومكياس االتجاه نحػ الخياضيات ،وأشارت نتائجيا إلى تأثيخ
االستخاتيجية السقتخحة في تشسية تحريل الصالب مختفعة وذلظ لمسجسػعة التجخيبية ،واسيام

االستخاتيجية السقتخحة في تحديغ االتجاه نحػ الخياضيات لرالح السجسػعة التجخيبية.

وأجخى فخج هللا ،وصيجم ( )5008دراسة ىجفت التعخف إلى تػضيف استخاتيجية

الكبعات الدت في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ الخياضيات لجى الصمبة

الستفػقيغ بسادة الخياضيات في الرف الدادس األساسي ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو
التجخيبي القائع عمى السجسػعة الػاحجة ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار ميارات التفكيخ

اإلبجاعي ومكياس االتجاه نحػ الخياضيات ،وبيشت نتائجيا فاعمية استخاتيجية الكبعات الدت

في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي واالتجاه نحػ الخياضيات لرالح التصبيق البعجي لالختبار

والسكياس.

دراسة مارتػن وادي ( (Hasanah, Maratun& Edy Surya, 2017التي ىجفت

إلى الكذف عغ مجى االختالف في ميارات التفكيخ اإلبجاعي وحل السذكالت لجى الصمبة في

الخياضيات باستخجام التعمع التعاوني وحل السدألة الخياضية ،واتبعت الجراسة السشيج شبو

وجسعت البيانات بػاسصة اختبار تفكيخ ابجاعي في الخياضيات ،وتػصمت نتائجيا
التجخيبيُ ،
إلى تأثخ شالب مجسػعة التعمع التعاوني في التفكيخ اإلبجاعي بجرجة عالية ،أي أن أداء
مجسػعة التعمع التعاوني أفزل مغ أداء مجسػعة حل السدالة الخياضية.

وىجفت دراسة أكانا واردوغان ( )Akkana & Erdogan,2009إلى تقري أثخ فان

ىيل عمى تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى شالب الرف الدادس ،واستخجمت الجراسة

السشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعتيغ ،وتع جسع البيانات بػاسصة اختبار تفكيخ ابجاعي،
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وأشارت نتائجيا إلى أن نسػذج فان ىيل اثبت فاعميتو في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي

لرالح السجسػعة التجخيبية.

وأجخى دراسة شيػ ( )Chiu,2002دراسة هذفث إلى جقصً أثخ استخجام ثالثة

مجاخل (السجخل الحخ ،ومجخل االستشتاج ،ومجخل السيارات) لتشسية ميارات حل السذكالت

الخياضية والحل اإلبجاعي لمسذكالت الخياضية ،واسحخذمث الذراسة السشيج شبو التجخيبي،
وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار ابجاع ،واستبانة ،وأشارت نتائجيا إلى التأثيخ اإليجابي

لمسجاخل الثالثة (السجخل الحخ ،ومجخل السيارات ،ومجخل االستشتاج) في تشسية ميارات حل

السذكالت اإلبجايية لرالح التصبيق البعجي.

وىجفت دراسة بارك وكػان ( )Park & Kwon, 2006التعخف إلى فاعمية بخنامج

مقتخح لتشسية التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات لجى شالب الرف الدابع ،واجبعث الذراسة
المنهج الحجرٌبً ،و ُجمعث البٍانات من خالل اختبار ميارات التفكيخ اإلبجاعي ،وبيشت نتائجيا

فعال في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لرالح السجسػعة التجخيبية.
أن البخنامج السقتخح ّ
أما فيسا يتعمق بالجراسات التي تشاولت التعمع الحاتي ،دراسة عديخي ( )5050التي
ىجفت إلى تقري أثخ التعميع السقمػب السدتشج إلى نسػذج  TPACKعمى ميارات التعمع

الحاتي والتفكيخ الشاقج في تعمع الخياضيات وتحجيج الترػرات التي شكميا الصالب مغ تأثيخ

التعميع السقمػب ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي والسشيج الكيفي ،وتسثمت أداتي

الجراسة في بصاقة مالحطة ،واختبار لسيارات التفكيخ الشاقج ،وبيشت الجراسة أن استخاتيجية

التعميع السقمػب السدتشجة إلى نسػذج  TPACKتترف بالفاعمية في تشسية ميارات كل مغ
التعمع الحاتي والتفكيخ الشاقج لرالح السجسػعة التجخيبية.

وىجفت دراسة صبخي ( )5050الكذف عغ فاعمية بخنامج مقتخح لسػاكبة اقتراد

السعخفة والتشسية السدتجامة في تشسية ميارات التعمع الحاتي والتفكيخ السدتقبمي في الخياضيات

لجى شالبات السخحمة الثانػية والػعي التصػري الستججد لمسعمع ،واتبعت الجراسة السشيج
الػصفي التحميمي ،والسشيج شبو التجخيبي ذو السجسػعة الػاحجة ،وتسثمت أدوات الجراسة في

مكياس الػعي الستصػر الستججد ،ومكياس ميارات التعمع الحاتي ،ومكياس ميارات التفكيخ

السدتقبمي ،واختبار تحريل ،وبيشت نتائجيا أن البخنامج السقتخح اثبت فاعميتو في تشسية الػعي
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التصػري الستججد لرالح التصبيق البعجي ،كسا واثبت فاعميتو في تشسية ميارات التعمع الحاتي
لرالح التصبيق البعجي.

وأجخى جػدة ( )5009دراسة ىجفت الكذف عغ فاعمية بخنامج GeoGebra

في تجريذ اليشجسة واالستجالل السكاني في تشسية مكػنات البخاعة الخياضية وميارات التعمع

الحاتي لجى شالبات السخحمة الستػسصة ،واستخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي القائع عمى

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،وتسثمت أداتي الجراسة في اختبار مكػنات البخاعة الخياضية،

ومكياس ميارات التعمع الحاتي ،أشارت نتائجيا إلى تأثيخ نسط بيئة التعمع ومدتػى القابمية
لمتعمع الحاتي يعسل عمى تحديغ التحريل لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية التي تجرس (بيئة

التعمع االلكتخوني الذخرية) ،وتأثيخ نسط بيئة التعمع ومدتػى القابمية لمتعمع الحاتي يعسل عمى
تحديغ التحريل لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية التي تجرس (بيئة التعمع االلكتخوني

الذخرية).انعجام تأثيخ نسط بيئة التعمع االلكتخوني ومدتػى القابمية لمتعمع الحاتي في تشسية
ميارات التفكيخ الشاقج.

وىجفت دراسة أحسج ( )5006التعخف إلى استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى التعمع

السعكػس لتشسية ميارات التعمع الحاتي في الخياضيات لجى تالميح السخحمة اإلعجادية ،واتبعت

الجراسة السشيج شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغ ،وتسثمت أداتي الجراسة في استخاتيجية
مقتخحة ،ومكياس ميارات التعمع الحاتي ،وبيشت نتائجيا أن االستخاتيجية السقتخحة القائسة عمى

فعالة في تشسية ميارات التعمع الحاتي لرالح السجسػعة التجخيبية.
التعمع السعكػس ّ
دراسة الحخبي ( )5006التي ىجفت التعخف إلى فاعمية استخجام استخاتيجية
التعمع السقمػب في تشسية ميارات التعمع الحاتي وتشطيع البيئة االثخائية مغ وجية نطخ الصالبات

السػىػبات ،واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي ،وتع جسع البيانات مغ خالل

فعالة في تشسية ميارات التعمع
استبانة ،وكان مغ أبخز نتائجيا أن استخاتيجية التعمع السقمػب ّ
الحاتي ،حيث تجّمت الفاعمية في الخغبة الكبيخة في التعمع والسعخفة ،باإلضافة إلى تػفيخ الجيج
والػقت.

وىجفت دراسة األحسج ( )5002تقري أثخ الػاجبات السشدلية األصيمة في تشسية

االتجاه نحػ التعمع الحاتي لجى شالبات الرف األول الثانػي في مادة الفيدياء ،واتبعت الجراسة
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وجسعت البيانات بػاسصة مكياس االتجاه نحػ
السشيج شبو التجخيبي القائع عمى السجسػعتيغُ ،
التعمع الحاتي ،وأشارت نتائجيا إلى مداىسة الػاجبات السشدلية في تحديغ االتجاه نحػ التعمع
الحاتي في الفيدياء وذلظ لمسجسػعة التجخيبية.

دراسة الدعبي ( )5009وىجفت إلى الكذف عغ ميارات التعمع الحاتي في كتابي

رياضيات الرفيغ الثامغ والعاشخ ،واستخجمت الجراسة السشيج التحميمي والسشيج الػصفي،

وتسثمت أداتي الجراسة في أداة تحميل محتػى ،واستبانة ،وبيشت نتائجيا وجػد تبايغ الشدب

السئػية لسدتػى تػفخ ميارات التعمع الحاتي في مقخر الرف الثامغ بيغ ،%4,8 - %0,3

أما في مقخر الرف العاشخ فكانت الشدب بيغ .%5,5 - %0,3
ضبط متغي ارت الدراسة

تع التأكج مغ تكافؤ السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة مغ خالل ضبط
(العسخ الدمشي ،التحريل في الخياضيات ،نتائج االختبار القبمي لمتفكيخ
الستغيخات التالية ُ
اإلبجاعي ،التصبيق القبمي لسكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي) ،كسا في الججول ( )0التالي:
جدول رقم ()1تكافؤ الطجطهعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة
الطجطهعة التجريبية

الطتغير
العطر الزمظي
ُ
التحصيل السابق في

الرياضيات

اختبار التفكير اإلبداعي

القبمي

التطبيق القبمي لمطقياس

ن33 =1

الطجطهعة الضابطة

ن33 =2

قيطة ت

م1

ع1

م2

ع2

قيطة Sig.

02.9

0.20

02.82

0.2

0.672

0.226

00.72

2.22

00.22

2.5

0.088

0.820

7.78

7.02

2.69

2.22

0.800

0.257

2.70

0.50

2.22

0.075

0.22

0.026

(العسخ الدمشي ،التحريل في
يتزح مغ الججول ( )0أن قيسة  Sig.لمستغيخات ُ
الخياضيات ،نتائج االختبار القبمي لمتفكيخ اإلبجاعي ،التصبيق القبمي لسكياس االتجاه نحػ

التعمع الحاتي) بمغت ( )0.026 ،0.257 ،0.820 ،0.226عمى التػالي ،وىي أكبخ مغ
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قيسة ( )α = 0.02وىحا يجل عمى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ
التجخيبية والزابصة.

وبعج التحقق مغ تكافؤ السجسػعتيغ في الستغيخات (التحريل ،العسخ الدمشي ،اختبار

ميارات التفكيخ اإلبجاعي القبمي) ،سيتع تصبيق الجراسة عمى السجسػعتيغ ،ومغ ثع تصبيق
أدوات الجراسة عمى السجسػعتيغ لإلجابة عغ أسئمة الجراسة.
اإلجابة عن أسئمة الدراسة:

اإلجابة عن السؤال األول والذي يظص عمى ما يمي:

ما مهارات التفكير اإلبداعي الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي؟
ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع اتباع الخصػات التالية:




االشالع عمى األدب التخبػي الستعمق بسيارات التفكيخ اإلبجاعي.

االشالع عمى الجراسات الدابقة التي تشاولت ميارات التفكيخ اإلبجاعي في

الخياضيات ،كجراسة (الدبيعي ،)5050 ،ودراسة (السعافي ،)5050 ،ودراسة (عبج القادر،
 ،)5009ودراسة (ىالل ،)5009 ،ودراسة (الذػيح ،)5008 ،ودراسة (حسدة،)5008 ،

ودراسة (بيان ،)5008 ،ودراسة (السشرػري ،)5007 ،وتع التػصل إلى ثالث ميارات
لمتفكيخ اإلبجاعي وىي (الصالقة ،والسخونة ،واألصالة).


دراسة نتائج بعس الشجوات والسؤتسخات التي تشاولت ميارات التفكيخ اإلبجاعي



االستفادة مغ خبخة الباحث في ىحا السجال ،مغ خالل االشالع عمى نتائج

الالزمة لصالب الرف العاشخ.

اختبارات تػأمة السجارس التي تع اجخاؤىا بيغ مجسػعة مغ السجارس الحكػمية لصمبة الرف
العاشخ ،في بعس مجارس السشصقة الػسصى.

وفي ضػء ىحه الخصػات تع تحجيج ميارات التفكيخ اإلبجاعي والستسثمة في ثالث

ميارات وىي (الصالقة ،والسخونة ،واألصالة).

اإلجابة عن السؤال الثاني والذي يظص عمى ما يمي:

ما أثر تهظيف استراتيجية التعمم الطقمهب عمى التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى

طالب الصف العاشر األساسي؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية ( )α ≤ 0.05بٍن محىسطً درجات طالب
المجمىعة الحجرٌبٍة وأقرانهم فً المجمىعة الضابطة فً اخحبار مهارات الحفكٍر اإلبذاعً
البعذي فً الرٌاضٍات.
تع استخجام اختبار (ت) لعيشتيغ مدتقمتيغ ،وذلظ التعخف عمى داللة الفخوق بيغ
السجسػعة الزابصة ،والسجسػعة التجخيبية في ميارات التفكيخ اإلبجاعي في التصبيق البعجي

لالختبار ،والججول رقع ( )0يػضح ذلظ:

جدول رقم ()2داللة الفروق بين متهسطات درجات طالب الطجطهعة الضابطة والتجريبية
في اختبار مهارات التفكير االبداعي

الطهارة

الطتهسط

االنحراف

الطجطهعة

العدد

الطجطهعة التجريبية

28

02.72

الطجطهعة الضابطة

28

9.22

2.220

الطجطهعة التجريبية

28

7.57

0.209

الطجطهعة الضابطة

28

2.07

0.096

الطجطهعة التجريبية

28

06.89

07.058

الطجطهعة الضابطة

28

6.92

2.286

الطجطهع الكمي الطجطهعة التجريبية

28

26.77

50.260

الطجطهعة الضابطة

28

55.72

6.206

الطالقة
الطرونة
األصالة

(االختبار ككل)

الحسابي (م)

الطعياري
7.229

قيطة ت

قيطة Sig.

2.259

*

2.820

*

2.750

*

2.000

*

0.000
0.000
0.000
0.000

*دالة عشج 0.00

يتزح مغ الججول ( )5أن قيسة  Sig.لمسيارات (الصالقة ،والسخونة ،واألصالة)

واالختبار ككل بمغت  ،*0.000وىي جسيعيا دالة احرائياً ،وىحا يعشي وجػد فخوق ،ولسعخفة
اتجاه الفخوق سشتصمع عمى الستػسصات كسا يمي:
بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية لالختبار ككل =  ،26.77في حيغ بمغ

الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة لالختبار ككل  ،55.72وعمى مدتػى السيارات فبمغ
الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية في ميارة الصالقة  ،02.72بيشسا بمغ الستػسط
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الحدابي لمسجسػعة الزابصة في نفذ السيارة  ،9.22وبمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة
التجخيبية في ميارة السخونة  ،7.57في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة في

ميارة السخونة  ،2.07وفي ميارة األصالة بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية
 ،06.89بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة في نفذ السيارة  ، 6.92وىحا يجل

عمى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار ككل
وفي السيارات (الصالقة ،والسخونة ،واألصالة) عمى التختيب ،ومغ خالل ما سبق يتزح أن

الفخوق لرالح السجسػعة التجخيبية.

أما حجع أثخ استخجام استخاتيجية التعمع السقمػب في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي

بسبحث الخياضيات لجى شالب الرف العاشخ ،فقام الباحث بحداب مخبع إيتا (

) والججول

رقع ( )5يػضح الشتائج:

جدول رقم ()3حجم األثر الختبار (ت) في الفروق بين طالب الطجطهعة الضابطة
والتجريبية بطهارات التفكير االبداعي

الطهارة

قيطة (ت)

مربع إيتا (

الطالقة

2.259

0.022

0.850

الطرونة

2.820

0.077

0.892

كبيخ

األصالة

2.750

0.02

0.825

كبيخ

2.000

0.082

0.922

كبيخ

الطجطهع الكمي (االختبار

ككل)

وبالخجػع لحجع التأثيخ نجج أن قيسة (

)

حجم األثر()d

حجم التأثير
كبيخ

) لسيارات التفكيخ اإلبجاعي ككل= ،0.082

وىي تذيخ إلى أن حجع التأثيخ كبيخ ،وىحا يجل عمى أن حجع األثخ الشاتج عغ تػضيف
استخاتيجية التعمع السقمػب في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي بسبحث الخياضيات لجى شالب

الرف العاشخ كبيخ في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لصالب الرف العاشخ ،ويكػن أكبخ
ما يسكغ في ميارة السخونة ،ثع في ميارة األصالة ،وأخي اًخ في ميارة الصالقة.
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ويعزو الباحث ذلك إلى الظقاط التالية:
ومستعة ما أدى إلى كدخ
استخاتيجية التعمع السقمػب أضفت بيئة تعميسية ّ
فعالة ُ
جسػد الصالب مذاركتيع في األنذصة السختمفة ،وأدى ذلظ إلى شالقة في إجابات الصالب
لمسدائل الخياضية في مقخر الرف العاشخ األساسي.
-

استخاتيجية التعمع السقمػب تداىع كثي اًخ في إدراك السفاليع الخياضية ،مغ

خالل البيئة التعميسية السخنة ،مسا أدى إلى مخونة وتشػع الحمػل (السجاخل) لمسدائل الخياضية

لجى الصالب.
-

ساعجت عمى التػاصل الفعال بيغ السعمع والصالب مغ خالل البيئة التفاعمية

لمتعمع السقمػب ،وكحلظ االبتعاد عغ السألػف والشسصية في تجريذ مبحث الخياضيات ،وبالتالي

أدى ذلظ إلى مخونة في الحمػل لمسدائل الخياضية.
-

يقجم التعمع السقمػب السفاليع بصخيقة أكثخ مالءمة ،ويقمل مغ التجخيج الحي

يؤثخ عمى العجيج مغ السفاليع العمسية ،ما أدى إلى أصالة في حل الصالب لمسدألة الخياضية.

استخجام التعمع السقمػب يجعل عسمية التعمع ذات معشى فيػ ُيشسي تفكيخ
الصالب ألنو يقجم السادة العمسية في قالب ججيج غيخ السألػف ،كسا ويتيح لمصالب استبرار
وفيع العالقة بيغ السفاليع ويمبي رغباتو ،ما أدى إلى شالقة وغ ادرة في األفكار لجى الصالب،

عشج شخح سؤال أو فكخة في الخياضيات.
-

شالب السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية دون أي

مداعجة ،وخمفيتيع السعخفية غيخ كافية لفيع السفاليع العمسية ألنيا ججيجة وتجرس ألول مخة

لصالب الرف العاشخ ،وبحاجة إلى أساليب ووسائل معيشة لتديل عسمية تعمسيا.

وقج اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع نتائج الجراسات ،كجراسة (الدعيجي،)5050 ،

ودراسة (العميان ،)5050 ،ودراسة (الدبػن ،)5050 ،ودراسة (الحشفي ،)5009 ،ودراسة

(الغامجي ،)5008 ،ودراسة ديكدػن ( ،)Dixon, 2017ودراسة بيجت (.)Bhagat, 2016
اإلجابة عن السؤال الثالث والذي يظص عمى ما يمي:

ما أثر تهظيف استراتيجية التعمم الطقمهب عمى االتجاه نحه التعمم الذاتي في

الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي؟

( (202
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ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع صياغة الفخضية التالية:

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصي استجابات شالب

السجسػعة التجخيبية وأقرانهم فً المجمىعة الزابصة في مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي

البعجي في الخياضيات.

تع استخجام اختبار (ت) لعيشتيغ مدتقمتيغ ،وذلظ التعخف عمى داللة الفخوق بيغ

السجسػعة الزابصة ،والسجسػعة التجخيبية في مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي في التصبيق
البعجي ،والججول رقع ( )2يػضح ذلظ:

جدول رقم ()4داللة الفروق بين متهسطات درجات طالب الطجطهعة الضابطة والتجريبية
في التطبيق البعدي لطقياس االتجاه نحه التعمم الذاتي

االنحراف

الطجطهعة

حجم العيظة

الطتهسط الحسابي

التجريبية

28

2.225

0.056

الضابطة

28

5.985

0.02

الطعياري

قيطة (ت)
02.078

قيطة Sig.
*

0.000

*دالة عشج 0.00

يتزح مغ الججول ( )2أن قيسة  Sig.لمسجسػعتيغ السجسػعة التجخيبية والسجسػعة

الزابصة بمغت  ،*0.000وىي دالة احرائياً ،وىحا يعشي وجػد فخوق ،ولسعخفة اتجاه الفخوق
سشتصمع عمى الستػسصات كسا يمي:

بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة التجخيبية في التصبيق البعجي لسكياس االتجاه نحػ

التعمع الحاتي  ،2.225في حيغ بمغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الزابصة في التصبيق

البعجي في نفذ السكياس  ،5.985وىحا يجل عمى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في التصبيق البعجي لسكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي ،ومغ

خالل ما سبق يتزح أن الفخوق لرالح السجسػعة التجخيبية.

أما حجع أثخ استخجام استخاتيجية التعمع السقمػب في تشسية االتجاه نحػ التعمع الحاتي

لجى شالب الرف العاشخ ،فقام الباحث بحداب مخبع إيتا (

يػضح الشتائج:
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جدول رقم ()5حجم األثر الختبار (ت) في الفروق بين طالب الطجطهعة الضابطة
والتجريبية بطقياس االتجاه نحه التعمم الذاتي

البيان

قيسة (ت)

مخبع إيتا (

مكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي

02.078

0.620

وبالخجػع لحجع التأثيخ نجج أن قيسة (

)

حجع األثخ ()d
2.56

) لسكياس االتجاه نحػ التعمع الحاتي=

 ، 0.620وىي تذيخ إلى أن حجع التأثيخ كبيخ ،وىحا يجل عمى أن حجع األثخ الشاتج عغ
تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب في تشسية االتجاه نحػ التعمع الحاتي لجى شالب الرف

العاشخ كبيخ.

ويرجع الباحث ذلك إلى ما يمي:
ُ
 -دور ىحه االستخاتيجية في الفرل الجراسي ،والحي يشتج عشو تعديد السذاركة العسمية

الفعال بيغ الصالب وتعديد السػقف
في الفرل ،مسا يداعج عمى إنذاء نػع مغ التػاصل ُ
اإليجابي تجاىيع ،ما أدى إلى مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ الصالب.
 -ما تقجمو ىحه االستخاتيجية ،فإن ما يتعمسػنو بأنفديع يخمق جػاً إيجابياً حيث

يذعخ الصالب باإلسيام في السػاقف التعميسية ،وىحا يؤدي إلى زيادة الجافعية نحػ التعمع

الحاتي.

 -اعتسج التعمع السقمػب عمى تفعيل دور الصالب مغ خالل مذاركتو تعاونو مع

مجسػعتو وفق أدوار محجدة ،وىحا أدى إلى جعل الصالب يتحسمػن مدؤولية تعمسيع ،والق اخرات

التي يتخحونيا.

 -إضافة إلى ما سبق فإنو يسكغ القػل بأن التعمع السقمػب يعسل عمى تشسية اتجاىات

الصالب كالسثابخة وحب االستصالع.

وىحه الشتائج تتفق مع نتائج الجراسات الدابقة كجراسة (جػاد ،)5007 ،ودراسة

(األحسج.)5002 ،

التهصيات:

( (207
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أ.د .عبد الكريم موسى فرج اهلل
االستاذ مسري موسى النجار

-

تنموة مهارات التفكري اإلبداعي

تذجيع معمسي الخياضيات عمى تػضيف التعمع السقمػب في التجريذ لجوره في

تصػيخ الصالب لسياراتيع العمسية ،وكحلظ تحسل مدؤولية تعمسيع.
-

اعجاد بخنامج تصػيخ ميشي لمسعمسيغ قبل وأثشاء الخجمة لكيفية تػضيف وتشفيح

-

ادخال التعمع السقمػب في السشاىج الجراسية في الجامعات الفمدصيشية بكميات

-

االىتسام بإعجاد وسائل تعميسية جحابة تداىع في تشسية وتصػيخ ميارات

-

ضخورة تػفيخ بيئة تعميسية مالئسة لتذجيع الصالب عمى تشسية التفكيخ

التعمع السقمػب في تجريذ الخياضيات.

التخبية ،إلعجاد السعمع الفمدصيشي عمى استخاتيجيات حجيثة.
التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات.
اإلبجاعي.

-

االىتسام بالتعمع الحاتي ألنو أصبح مغ متصمبات العرخ الحالي ،وخاصة أنشا

نعير في جائحة كػرونا ،إذ ال بج مغ استسخار العسمية التعميسية مغ خالل التعمع الحاتي.
-

يذجع التعمع السقمػب عمى إعصاء الحخية الكاممة لمصالب الرف العاشخ

األساسي في شخح أفكاره واستفداراتو ،مسا أدي إلى تشسية شخريتو.
الطقترحات:
-

أثخ تػضيف استخاتيجية التعمع السقمػب في تجريذ الخياضيات لتشسية التفكيخ

-

إجخاء دراسات مساثمة وبستغيخات أخخى وعمى مخاحل دراسية متشػعة.

(االستجاللي ،أو التأممي ،أو اليشجسي) والبخاعة الخياضية ،الجافعية لإلنجاز ،والكفاءة الحاتية.
-

فعالية بخنامج تجريبي قائع عمى التعمع السقمػب في تشسية ميارات التجريذ لجى

معمسي الخياضيات.
-

فعالية بخنامج لمتفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات لمصالب الستفػقيغ وأثخه عمى

-

بخنامج مقتخح لتشسية التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات لجى شالب الرف

التحريل واالتجاه نحػ التعمع الحاتي.
العاشخ األساسي في فمدصيغ.
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ترسيع بيئة تعميسية لصالب السخحمة الثانػية قائسة عمى التعمع السقمػب وأثخىا

في تشسية ميارات (التفكيخ التأممي ،التفكيخ الشاقج) في مقخر الخياضيات.
-

بخنامج تجريبي قائع عمى التعمع السقمػب لتشسية ميارات القخن الحادي

والعذخيغ لجى شالب الرف العاشخ األساسي في فمدصيغ.
مراجع الدراسة:

)0

أوالً  /الطراجع العربية:
أبػ الشرخ ،حسدة ( .)5006الذامل في التعميع والتعمع والتجريذ.

)5

أبػ عبيج ،أحسج ( .)5009أثخ استخجام استخاتيجية التعميع الستسايد في تشسية ميارات

مكتبة اإليسان.

 ،0السشرػرة:

التفكيخ اإلبجاعي وتحديغ االتجاىات نحػ مقخر الخياضيات لجى شمبة الرف الثاني الثانػي.
مجمة العمػم التخبػية والشفدية :السخكد القػمي لمبحػث غدة ،مج ،2ع.75- 20 ،00

)2

أحسج ،عبج هللا ودمحم ،مرصفى وافاف  ،وفاء وصالح ،صالح ( .)5006استخاتيجية

مقتخحة قائسة عمى التعمع السعكػس لتشسية ميارات التعمع الحاتي في الخياضيات لجى تالميح

السخحمة اإلعجادية .السجمة الجولية لمتعميع باإلنتخنت :جسعية التشسية التكشػلػجية والبذخية،
.509 - 095

)2

األحسج ،نزال والدبيعي ،نػرة ( .)5002أثخ استخجام الػاجبات السشدلية األصمية في

تشسية االتجاه نحػ التعمع الحاتي لجى شالبات الرف األول الثانػي في مادة الفيدياء .دراسات

عخبية في التخبية وعمع الشفذ :رابصة التخبػييغ العخب ،ع.085- 072 ،77

)2

اربيع ،إبخاليع والعسخي ،وصال والدعبي ،عمي ( .)5050فاعمية تجريذ الخياضيات

القائع عمى مكػنات التجريذ الغشي بالسفاليع في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي في الكدػر

العذخية لجى شمبة السخحمة األساسية .مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات التخبػية والشفدية:

الجامعة اإلسالمية بغدة  -شئػن البحث العمسي والجراسات العميا ،مج ،58ع.756 -705 ،5
)7

بيان ،إيياب والجمخداش ،دمحم وبصيخ ،فتيحة ( .)5008فاعمية استخاتيجية تجريدية

قائسة عمى نطخية تخيد ( )TRIZلتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات لجى تالميح
( (208
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السخحمة اإلعجادية .السؤتسخ العمسي الدشػي الدادس عذخ :تصػيخ تعميع وتعمع الخياضيات
لتحقيق ثقافة الجػدة :الجسعية السرخية لتخبػيات الخياضيات.262- 260 ،

)6

تػيج ،سميسان والدىخاني ،عمي ( .)5008مجخل إلى التعمع الشذط .السشرػرة :دار

)8

جخوان ،فتحي ( .)5006تعميع التفكيخ مفاليع وتصبيقات.

)9

جػاد ،ميجي ( .)5007فاعمية انسػذج سكسان في التحريل واالتجاه نحػ التعمع

المؤلؤة لمشذخ والتػزيع.
ناشخون ومػزعػن.

 ،2عسان :دار الفكخ

الحاتي لجى شالب الرف األول الستػسط في مادة الفيدياء .مجمة كمية التخبية األساسية لمعمػم

التخبػية -جامعة بابل ،ع (.275 -220 ،)57
)00

جػدة ،سامية حديغ دمحم .)5009( .استخجام بخنامج " "GeoGebraفي تجريذ

اليشجسة واالستجالل السكاني في تشسية مكػنات البخاعة الخياضية وميارات التعمع الحاتي لجى

شالبات السخحمة الستػسصة .السجمة التخبػية :جامعة سػىاج  -كمية التخبية ،ج– 926 ،72

.992

)00

الحخبي ،فػزيو ومصمق ،مدوق .)5006( .فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السقمػب

في تشسية ميارات التعمع الحاتي وتشطيع البيئة اإلثخائية مغ وجية نطخ الصالبات السػىػبات.

مجمة التخبية الخاصة والتأىيل :مؤسدة التخبية الخاصة والتأىيل ،مج ،2ع.025– 002 ،07

)05

الحشفي ،أمل ( .)5009بخنامج قائع عمى الرف السقمػب باستخجام التعمع الحكي

وفاعميتو في تشسية معخفة تيباك  TPACKوخفس قمق تجريذ الخياضيات لجى شالب كمية

التخبية .مجمة كمية التخبية :جامعة بشيا  -كمية التخبية ،مج ،20ع.220- 269 ،050
)02

خصاب ،أحسج ( .)5006أثخ استخجام استخاتيجية ما وراء السعخفة في تجريذ

الخياضيات عمى التحريل وتشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى تالميح الحمقة الثانية مغ التعميع

األساسي .رسالة ماجدتيخ ،جامعة الفيػم.
)02

دائخة التخصيط في و ازرة التخبية والتعميع لمعام الجراسي (.)5050 -5009
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الدبػن .)5050( ،أثخ استخاتيجية الرف السقمػب في تحديغ مدتػى الجافعية

والتحريل الجراسي لجى التالميح بصيئي التعمع في الخياضيات .دراسات  -العمػم التخبػية:

الجامعة األردنية  -عسادة البحث العمسي ،مج ،26ع.220- 222 ،2
)07

الدعبي ،عمي ( .)5009مجى مخاعاة كتب الخياضيات في السخحمة األساسية العميا في

األردن لسيارات التعمع الحاتي .دراسات  -العمػم التخبػية :الجامعة األردنية  -عسادة البحث

العمسي ،مج  ،27ممحق.69- 72 ،
)06

الدبيعي ،مشيخة ( .)5050أثخ بخنامج تجريبي في الخياضيات لتشسية ميارة التفكيخ

اإلبجاعي لحل السذكالت عشج الصمبة السػىػبيغ بالسخحمة الستػسصة .السجمة العخبية لعمػم
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