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زَبِّ أَوْشِعْنٌِ أَنْ أَشْكُسَ وِعْمَتَكَ الَّتٌِ أَوْعَمْتَ عَلٌََّ وَعَلَيٰ وَالِدًََّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَسْضَاهُ وَأَصْلِحْ لٌِ فٌِ ذُزٍَِّّتٌِ إِوٌِّ تُثْتُ إِلََْكَ
وَإِوٌِّ مِهَ الْمُسْلِمِنيَ
(األحقاف ،آية )15

أ

إىــــــــــداء
بسـاهللالرحمفالرحيـوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَََسَى اللَّوُ عَمَلَكُمْ وَزَسُولُوُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدؽاهللالعظيـ
إلػػيياليطيبالميؿإالبشكرؾكاليطيبالنيارإالبطاعتؾ..كالتطيبالمحظاتإالبذكرؾ

كالتطيباآلخرةإالبعفكؾ..كالتطيبالجنةإالبرؤيتؾ..

إلىمفبمغالرسالةكأدلاألمانة..كنصحلؤلمة..إلىنبيالرحمةكنكرالعالميف"نبينامحمػد
صمىاهللعميوكسمـ"..

إلػػىمػػفكممػػواهللبالييبػػةكالك ػػار..كعممنػػيالعطػػاندكفانتظػػار..إلػػىمػػفأحمػػؿاسػػموبكػػؿ
افتخار..إلىمفستبقىكمماتونج ك نماتضػيندربػيفػيليػاليالعتمػةالحالكػة..كالػدمالعزيػز
الذمأرجكأفيتغمدهاهللبرحمتوكيسكنوفسيحجناتو..

إلىمفكافدعاؤىاسرنجاحي،كحنانيابمسـجراحي..إلىأغمىالناس..أميالحبيبة..

ؿمنيكثيرفيمشكارنجاحاتيكك ؼبجانبيكساندني..زكجيالعزيزأحمد..
نا
إلىمفتحم

ػغيرةكمعيػػـسػػرتفػػيالػػدربخطػػكةبخطػػكةكال
إلػػىمػػفرافقػػكنيمنػػذأفحممنػػاالحقائػػبالصػ 
يزالكفيرافق كننيحتىاآلف..إلىالشمكعالمتقدةالتيتنيرظممةحياتي..إخكتيكأخكاتي..

إلػػىفمػػذاتكبػػدمكبيجػػة مب ػػيكفرحػػةعمػػرم..أمي ارتػػيالغالي ػػاتىبػػة،كىػػدل ،كلينػػاكىدي ػػة
الرحمف،خالد ،كمحمد ،كتكأـركحيآية،كزكجياأحمد..

إلىمفأشعربالفخربانتسابيإلييـعائمةزكجيالكراـ..

إلػػىمػػفتحمػكاباإلخػػانكتميػػزكابالكفػػانكالعطػػانإلػػىينػػابيصالصػػدؽالصػػافية..إلػػىمػػفمعيػػـ
سعدتكبرفقتيـفيدركبالحياةسرت..إلىمفكػانكامعػيفػيطريػؽالنجػاحكالخيػر..إلػى

مػػفعرفػػتكيػػؼأجػػدىـكعممػػكنيأالأضػػيعيـ..صػػديقاتيكزمبلئػػيكأخػػصبالػػذكرصػػديقتي
كحبيبتينرميف..كعزيزتيميسان..كغاليتيإسبلـ..
إلىاأل مارالمحمقةفػيسػمانالػكطفكمشػاعؿالنػكرالثػائرةفػيكجػوالطغيػاف،إلػىكػؿشػييد

دحينماالحقتودنياهطمبالجنافالخمد..أيىدمثمرةجيدم.
ن
عشؽالشيادةكأمعففيالبع

إيمان مـطر

ب

شكر وتقدير
الحمدهللربالعالميف،كالصبلةكالسػبلـعمػىنبػياليػدل،مػفبعثػواهللرحمػةلمعػالميف،كعمػىمػف
دعابدعكتوإلىيكـالديف،كبعد...

ػوخالص ػا
ػؿكأشػػكرهعمػػىتكفيقػػولػػيبإتمػػاـىػػذاالعمػػؿ،كأسػػالوسػػبحانوأفيجعمػ
أحمػػداهللعػػزكجػ 
ن

لكجيػػوالك ػريـ،كأفيعفػػكعمػػافيػػومػػف صػػكر،كزالت،كانطبل ن ػامػػف كلػػوتعػػالىوَإِذْ تَأأذَذَّنَ زَتُكُأأمْ لَأأرِه شَأأكَسْتُمْ
لَذَشٍِدَوَّكُمْ ۖ ولَرِه كَفَسْتُمْ إِنَّ عَرَاتٌِ لَشَدٍِدٌ سكرةابراىيـآية(.)7

ك كؿالرسكؿ(صمىاهللعميػوكسػمـ)":مػف ػاؿجػزاكـاهللخيناػر،فقػدأبمػغفػيالثنػان"،ك كلػو(صػمى

اهللعميوكسمـ)":اليشكراهللمفاليشكرالناس".

أريػػتمػػفالكاجػػبأفأذكػػرفضػػؿمػػفشػػجعنيكسػػاعدنيعمػػىإتمػػاـىػػذهالد ارسػػة،كال يي ْنكػػرفضػػؿ

مبوكسانمنبتنا.

الفضبلنإالمفرافالسكنعمى

كافكافمفالكاجبأفنذكرأىؿالفضؿبفضميـ،كأفيخصبعضيـبالذكر،فإنيأتقػدـبخػالص

شكرمكعظيـتقديرمإلىأستاذمالفاضؿالدكتكر/عمينصار،الذمشرفتبإشرافوعمىىػذهالد ارسػة،فقػد
رافقنػػيف ػػيالرحم ػػةالتعميمي ػػة،كمنحنػػيكثي ػنػرام ػػفك ت ػػو،كج ػػادعمػػيبإرش ػػاداتوالس ػػديدة،كتكجييات ػػوالمفي ػػدة،
كمنحنيمفعممومايعجزمثميعفمكافأتو،فجزاهاهللعنيخيرالجزان.

كمػػاأتقػػدـبالشػػكركالتقػػديرإلػػىعضػىػكملجنػػةالمنا شػػةعمػػىتكرميمػػابمنا شػػةرسػػالتي:الػػدكتكر

اخارجيا.
ن
الدكتكرةالفاضمة/مياالشقرةمنا نش
اداخميا،ك 
ن
الفاضؿ/راشدأبكصكاكيفمنا نش

كمعين ػػاعم ػػىجمي ػػصالص ػػعكباتالت ػػي
عمػ ػا ن
كالأنس ػػىزكج ػػيالغ ػػالي/أحم ػػدال ػػذمك ػػافبج ػػانبيدا ن

كاجيتني.

ككذلؾأتقدـبالشكرالجزيؿكالعرفافإلىالمديرةالفاضمةأ.نياد،كأ.عاىد،كأ.أنغاـ،كأ.ىالة.

أمػػاأسػرتي:كالػػدتي،كاخػػكتيكأخػكاتي،كأبنػػائيفقػػدأعػػانكنيفػػيتػػذليؿكػػؿصػػعبكتعبيػػدكػػؿدرب

فميػػـمنػػيكػػؿالتقػػديركاالعت ػزازكالحػػب،كأدعػػكاهللأفيعيننػػيعمػػىتعكيضػػيـمػػابػػذلكهمػػفجيػػدكعنػػان،

كدعائيخالصاليـمفصميـ مبيبالصحةكالعافيةكالسعادة.
ن

ىؤالنمفذكرتيـفشكرتيـ ،أمامفلـيتسفليذكرىـ ،فيـأكلىالناسبالشكركالتقدير ،كأدعك

اهللأفيناؿىذاالجيدالقبكؿكالرضى ،فحسبيأننياجتيدت ،كلكؿمجتيدنصيب ،كالكماؿهللكحدهفإف
كفقتفمفاهلل،كاف صرتفعذرم كلوسبحانوكتعالى:وَمَا تَوْفَِقٌِ إِالَّ تِاللّوِ عَلََْوِ تَوَكَّلْتُ وَإِلََْوِ أُوَِة سكرة
ى كدآية(.)88

ج

ممخص الرسالة
ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةأثرتكظيؼنمكذج(كيتمي)Wetlyالمعػدؿعمػىتنميػةميػارات
التفكيػػراإلبػػداعيكاالتجػػاهنحػػكالرياضػػياتفػػيكحػػدةالكسػػكرلػػدلطالبػػاتالصػػؼال اربػػصاألساسػػي
بمحافظةغزة.

ك دكظفتالباحثةالمنيجالتجريبيلمجمكعتيف(تجريبيةكضابطة)كتككنتعينةالد ارسػةمػف

()80طالب ةنمفطالباتالصؼالرابصاألساسيمػفمدرسػةالمأمكنيػةاالبتدائيػةالمشػتركة(أ)لبلجئػيف
فيالفصؿالدراسياألكؿمفالعاـ(،)2019-2018ك دتـاختيارعينػةالد ارسػةبطريقػةعشػكائية،
ك سمتإلىمجمكعتيفمتكافئتيف،مجمكعػةتجريبيػةتككنػتمػف()40طالبػ ةندرسػتباسػتخداـنمػكذج

(كيتمػػي)المعػػدؿ،كمجمكعػػةضػػابطةتككنػػتمػػف()40طالب ػ ةندرسػػتبالطريقػػةاالعتياديػػة،كألغ ػراض

ػداعيكمقياس ػالبلتجػػاه،كلتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػة
ػارلميػػاراتالتفكيػػراإلبػ
الد ارسػػةأعػػدتالباحثػػةاختبػ نا
ن
اسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجاإلحصػػائي()SPSSفػػيمعالجػػةالبيانػػاتعػػفطريػػؽحسػػابالمتكسػػطات

ػابمرب ػص(إيتػػا)،كحجػػـالتػػأثيردليػػؿعمػػى

الحسػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػة،كاختبػػار(،)T-testكحسػ
مؤشػراتياكخمصػػتنتػػائجالد ارسػػةإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطدرجػػاتالطالبػػات
فػػيالقيػػاسالبعػػدمالم ػكاتيدرسػػفبنمػػكذج(كيتم ػي)المعػػدؿكالم ػكاتيدرسػػفبالطريقػػةاالعتياديػػةعمػػى

أيض ػاكجػػكد
الدرجػػةالكميػػةالختبػػارالتفكيػػراإلبػػداعي،ككانػػتالفػػركؽلصػػالحالمجمكعػػةالتجريبيػػة،ك ن

فػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطدرجػػاتالطالبػػاتفػػيالقيػػاسالبعػػدمالم ػكاتيدرسػػفبنمػػكذج

( كيتمي)المعدؿكالمكاتيدرسػفبالطريقػةاالعتياديػةعمػىالدرجػةالكميػةلمقيػاساالتجػاهككانػتالفػركؽ
لصػػالحالمجمكعػػةالتجريبيػػة،كفػػيضػػكننتػػائجالد ارسػػةتكصػػيالباحثػػةبتكظيػػؼنمػػكذجكيتمػػيلتنميػػة
التفكيراإلبداعيكاالتجاه،كحثالمشرفيفكاإلدارةالمدرسيةعمىتدريبالمعمميفعمىنمكذج(كيتمي)

المعدؿكتشجيعيـعمىتكظيفوفيالتعمـلجميصالمكادالدراسيةكمختمؼالمراحؿلمالومفدكرفعػاؿ
فيجذبانتباهالمتعمـكاثارةتفكيره.
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Abstract.
The aim of this study is to investigate the effect of using wetly model to develop
the creative thinking skills and to tend towards mathematics in the fraction unit of
the fourth grade students in Gaza province.
The researcher used the experimental and the control methods. The sample of
the study consisted of 80 female students from the fourth primary grade at AlMamouniya Primary School in the first semester of the school year of 2018-2019.
The sample of the study was chosen randomly and divided into two equal groups,
experimental group, consisted of 40 female students used Wetly Model, and a
control group, consisted of 40 students studied in the usual way. The researcher
prepared a test for the creative thinking skills and a measure for the direction of the
study.
To achieve the objectives of this study, the researcher used the statistical method
of SPSS in processing the data by calculating mathematical averages, standard
deviations, T-test, calculating the ETA and the degree of the effect of evidence on
its indicators. The results of the study were significant statistical differences among
the average score of students in post-measurement who studied using the modified
wetly model, and the average of students who studied in the normal way on the
overall score of the creative thinking test. The differences were in favor of the
experimental group.
There were also statistically significant differences among the average score of
the students in the post-measurement who studied modified wetly model and those
who studied using the usual way on the total score to measure the direction. The
differences were in favor of the experimental group once more.
In light of the results of the study, the researcher recommends employing wetly
model to develop the creative thinking and to tend towards mathematics. She also
encourages supervisors and school administration to train teachers on Wetly model
and employ it in studying and teaching all subjects and for different stages, because
of its effective role in attracting the attention of the learners and stimulating their
thinking.
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الفصل األول
المدخل إلى الدراسة
ػةكالتكنكلكجيػػاككسػػائؿاالتصػػاالتالتػػي
يتميػػزالعصػػرالحػػاليبػػالتغيراتالمتسػػارعةفػػيالمعرفػ 

انعكستبشػكؿكبيػرعمػىجميػصنػكاحيالحيػاةاال تصػاديةكالسياسػيةكالثقافيػةكالتربكيػةكغيرىػا،فيػذه

التغي ػراتكالتح ػكالتجعمػػتمػػفالػػتعمـكسػػيمةلمتنػػافسكالتسػػابؽلبلرتقػػانبالعمميػػةالتعميميػػةفػػيجميػػص
انأكانػػتفػػيالمنػػاىجأـالكسػػائؿأـالتقنيػػاتأـطػػرؽالتػػدريسباعتبارىػػانكا ػػؿأساسػػية
عناصػػرىا،سػك ن

تعميمي ػاذاجػػكدةعاليػػةيسػػعىإلعػػدادأف ػراديمتمكػػكفأدكاتلمبحػػثعػػف
نظام ػا
ن
لممعرفػػة،كىػػذايتطمػػب ن
المعرفة كفيميا كنقدىاكالتعامؿمعياكاشتقا يامفمصادرىااألكليةمفخبلؿمايممكػكفمػفميػارات
التفكيرالعممي كمياراتالتعمـالتعاكنيكالقدرةعمىاإلبداعمفأجػؿالتكيػؼمػصعػالـالمسػتقبؿسػريص
التغيركالتطكر.

فطبيعػػةالنمػػكالمتسػػارعكالمتغيػراتفػػيالحيػػاةالمعرفيػػةكالتكنكلكجيػػةلػػوأثػهركبيػهرعمػػىالػػدكر

،كاعػدادبيئػاتتعميميػةمنظمػةتسػاىـ
الحيكمكالفعاؿالذميقصعمىعاتؽالمعمـفيالعمميةالتعميميػة 
فيبنانالشخصيةالمتكاممةلؤلفرادالذيفيعيشكففيالمجتمص(الكراسنة.)31:2005،
كتعػدالرياضػياتمػػفالركػائزاألساسػػيةالتػيتسػتندعمييػػامسػيرةالتطػػكرالعممػيكالتكنكلػػكجي،

ػتثمارالمعقػػؿالبشػػرم؛لمكاجيػػةمتغيػراتالقػػرفالحػػادم
ػتمركاسػ ن
كرامسػ نا
حيػػثيشػػيدتعمػػيـالرياضػػياتتطػ ن

كالعش ػريف.فالحاجػػةممحػػةمػػفأجػػؿتكجيػػوتعمػػيـالرياضػػياتلتحقيػػؽأىػػداؼعمميػػةليػػاعبل ػػةبنمػػك

الطمبةكاكسابيـالمياراتالرياضيةاألساسيةكتحقيؽأىداؼكا عيةتساعدىـعمىالتعامؿمػصمكا ػؼ
الحياةبحيثيبقىأثرالتعميـفترةطكيمة(العزب.)80:2003،
كيرتكزتعميـالرياضياتعمىالفيـكالتفكيركحؿالمشكبلت؛كذلؾإلعدادجيؿيكاكبعصر

العكلم ػػةكتكنكلكجي ػػاالمعمكم ػػات،كى ػػذايع ػػدم ػػفأى ػػـاألى ػػداؼالت ػػيتس ػػعىالرياض ػػياتإل ػ ػػىتحقيقي ػػا
(األسطؿ.)47:2003،
كترلالباحثةأفتعميـالرياضياتكصؿإلىم ارحػؿمتقدمػة،فقػدظيػرتالعديػدمػفالنظريػات
التيتقكدإلىمعتقداتجديدةمفالتمييزكاإلبداعفيالتعميـ،كفيأدكارالمعمميفكالطمبة،يككففييا

المتعممػػكفنشػػيطيف،كالمعممػػكفمسػػانديفكميسػػريفلممعرفػػة،كمػػفأبػػرزىػػذهالنظريػػاتالنظريػػةالبنائيػػة
التػػييبنػيفييػػاالمتعممػػكفمعػرفتيـالجديػػدةبأنفسػػيـمػػفخػػبلؿمعػرفتيـالسػػابقة،الىتماميػػابالعمميػػات
الداخميةلممتعمـ.
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ػانعمػػىرؤيتػػوالشخصػػيةمػػفخػػبلؿ
كتؤكػدالنظريػػةالبنائيػػةعمػػىأفالمػػتعمـيفسػػرمعمكماتػوبنػ ن

المبلحظةكالمعالجةكالتفسيركالتأكيؿكمفثـالمكانمةكالتكيؼ،بمعنىأفالتعمػيـيحػدثفػيسػيا ات
حقيقيةكا عيةمباشرةيتـاستقباليامفالخارجلتحقيؽالمعنىلدلالمتعمـ،فالطرؽكالكسائؿاالعتيادية
لـتعد ادرةعمىمكاكبةالتحكالتكالتحدياتالمساىمةبالتنميةبصػكرىاالمختمفػةكبصػكرةفاعمػة،ممػا

أدلإلػػىإعػػادةالتنظػػيـكالبنػػانكالحاجػػةإلػػىمبػػادراتإلصػػبلحمنػػاىجالتربيػػةكالتعمػػيـ؛كذلػػؾإلعػػداد
طا ػػاتبش ػرية ،كذلػػؾيتطمػػبتييئػػةالمػػتعمـالنشػػطلبنػػانمعرفتػػوكاسػػتخداميالتحقيػػؽالثقافػػةالرياضػػية
كالعمميةفيضكنحاجاتوكاىتماماتوفيالحاضركالمستقبؿ(زيتكف.)19:2007،

كبعدأفظيرتالنظريةالبنائيةانبثقتمنياالعديدمػفاالسػتراتيجياتكالنمػاذج،كمنيػانمػكذج

(كيتمػػي)(المتمركػػزحػػكؿالمشػػكمة)،كنمػػكذج(أبمتػػكف)،كنمػػكذج(نكفػػاؾ)،كنمػػكذج(بكسػػتر)،كنمػػكذج
(مكاثي)كغيرىـمفالنماذج.

فنمػػاذجالنظريػػةليػػاتػػأثيراتكبي ػرةعمػػىطريقػػةالتفكيػػركحػػؿالمشػػكبلتكالبحػػثالػػدائـعػػف

العبل ػػاتكاألنمػػاطالتربكيػػةكالمكاضػػيصالمترابطػػة،فيػػيلغػػةعالميػػةلمتكاصػػؿكاالتصػػاؿبػػيفالمعممػػيف
كالمتعمميف.
يعتبػػرنمػػكذج(كيتمػػي)مػػفالنمػػاذجالتػػيصػػمميا(جريسػػكفكيتمػػي)الػػذميعتبػػرمػػفمناصػػرم

النظريةالبنائيةلممحدثيف،كيتمركزىػذاالنمػكذجحػكؿالمشػكمة،كيخػتصبتػدريسالرياضػياتكيناسػب
ميػػاـالػػتعمـالتػػيليػػاعبل ػػةبالمشػػكبلتمفتكحػػةالنيايػػة،كيسػػاعدعمػػىتفاعػػؿالمعممػػيفمػػصالميػػاـ
المختمفةكتحديددكرالمتعمـلممارسةمياموكتنميةتفكيره.

كيقتضينمكذج(كيتمي)المعدؿضركرةإشعارالمتعمميفبكجػكدمشػكمة،تتطمػبىػذهالمشػكمة

ػغيرةمػفالػزمبلن كثػـمشػاركة
التقصيكالبحثإليجادحمكؿليامفخبلؿالمشػاركةفػيمجمكعػاتص 
المجمكعاتمصبعضياالبعضكمنا شةكتقكيـماتـالتكصؿإليوبإرشادكتكجيومفالمعمػـ(العربػي،

.)41:2017
كذلؾاألخذبتطبيقاتالنظريةالبنائيػةكنماذجيػايسػاعدعمػىالفيػـكالتفػاكضكحػؿالمشػكبلت
فػػيالتعمػػيـ،كيحقػػؽبيئػػةتعميميػػةىادفػػة،تنمػػيميػػاراتالتفكيػػرالبلزمػػةلػػتعمـالرياضػػياتمػػفخػػبلؿ
األحداثبدالمفمعالجتياعفطريؽالمحسكسات.
ن
تكظيؼميارةالرمكزفيمعالجةاألشيانك

لػػذلؾاىتمػػتالػػدكؿالمتقدمػػةبتػػدريسميػػاراتالتفكيػػركفػػؽالنمػػاذجكاالسػػتراتيجياتالحديثػػة
لتتناسبمصالثكرةالمعرفيةالمعمكماتية،حيثيعدالتفكيرمفأىـالسماتالتييتسـبيااإلنسافالذم
كرمواهللسبحانوبوكميزهبوعفسائرالمخمك اتكحثوعميوكجعموفريض ةنكعبادةن.
3

اع ػامتعػػددة،منيػػا:التفكيػػرالنا ػػد،كالتفكيػػرالعممػػي،كالتفكيػػر
كيؤكػػدالبػػاحثكفأفلمتفكيػػرأنك ن

الرياضي،كالتفكيراإلبداعيكغيرىـ.

بكيةالحديثةكأحداألىداؼاألساسيةفي

كالتفكيراإلبداعيأصبحمركزاىتماـاالتجاىاتالتر

اىامافيالمناىجالدراسيةالحديثة.
التربيةالمعاصرةكجزنن ن

ػاراأـاخت ارعػاتكتطكيرىػالمػاىػك ػائـ
انأكانػتأفك ن
فيكيعنػي":اإلتيػافبكػؿمػاىػكجديػدسػك ن

مفأدكاتك كالبفكريةنمطيةسائدة"(غانـ.)91:2010،

كترلالباحثةأنومفخبلؿالتفكيراإلبداعييتـالتكصؿإلىنتائججديػدةلػـيسػبؽإلييػاأحػد
كمفخبللونحصؿعمىتفكيرمستقؿكغيرمقيدبشركطأكحمكؿ.
ػارةاألصػػالة
ػداعيكىػػي:ميػ 

ك ػػدأشػػار(لػػكرنسكجميفػػكرد)إلػػىكجػػكدأربػػصميػػاراتلمتفكيػػراإلبػ

كالمركنةكالطبل ةكالحساسيةلممشكبلت.

ك داتفؽمعظـالباحثيفعمىضركرةتنميةمياراتالتفكيركالكصكؿإلػىالتفكيػرالجيػدالػذم

يقكـعمىمعاييرالعمؽكالد ةكاالتساعكضركرةإلماـالمعمميفبيذهالمعػايير؛كذلػؾإليجػادتفسػيرات
كمعنىكاضحيساعدفيالمك ؼالتعميمي(األسطؿ.)18-15:2009،
الباحثةأيضاضركرةدمجمياراتالتفكيراإلبداعيفيالمناىجالتدريسيةلتحقيؽمنفعة
كترل
ن

عممي ػػةكذاتي ػػةلممتعمم ػػيف،كلزي ػػادة ػػدرتيـعم ػػىالتكي ػػؼم ػػصاألح ػػداثكالمتغيػ ػراتكالمش ػػكبلتالت ػػي
ت ػكاجييـ،ممػػايزيػػدمػػفالتحصػػيؿالد ارسػػيفػػيجميػػصالن ػكاحيالمعرفيػػةكالمياري ػةكالكجدانيػػة ،كذلػػؾ

لتحقيؽفيـأعمؽلممكضكعاتالدراسية.

كتككػدالباحثػةعمػىضػركرةتنميػةميػاراتالتفكيػػراإلبػداعيفػيمسػتكياتغيػرآليػةكنمطيػػة،

ػائؿكأس ػػاليبغي ػػرمألكف ػػةف ػػيح ػػؿ
كتنمي ػػةركحاإلب ػػداعكاالبتك ػػارعنػ ػدالتبلمي ػػذم ػػفخ ػػبلؿاتب ػػاعكس ػ 

كنفسيا
اجتماعيا ن
ن
المشكبلتالتيتكاجييـممايساىـفياالرتقانبمستكياتيـمفجميصالنكاحي:فكرنياك

كمعر نفيا،كضركرةأفيتفؽالتعمـمص دراتالمتعمميفكميكليـلتحقيؽنتائجأفضؿكاتجاىاتإيجابية.

ػفالدرس ػػاتالتجريبيػػةالت ػػيأكػػدتعم ػػيفاعميػػةنم ػػكذجكيتمػػيالمع ػػدؿمثػػؿد ارس ػػةجمع ػػة
ا
كمػ
ػدتدرسػػاتأخػػرلعمػػىأثػػرالعديػػدمػػفاالسػػتراتيجياتك
ا
(،)2015كد ارسػػةحمػػادة(،)2005كمػػاأكػ
النماذجفيتنميةالتفكيراإلبداعيكدراسةأباني()2018كدراسةكيـ(،)2015كأكدتدراساتأخرم
عمػػيأثػػرالعديػػدمػػفالطػػرؽعمػػيتنميػػةاالتجػػاهمثػػؿد ارسػػةالسػػناينة()2018كد ارسػػةحسػػف()2018

،كعميالرغـمفاىتماـالطػرؽكالنمػاذجالتدريسػيةفػيتنميػةالتفكيػراإلبػداعيكاالتجػاهإالأفىػذه

الد ارس ػػاتف ػػيح ػػدكدعم ػػـالباحث ػػةل ػػـتح ػػاكؿاكتش ػػاؼأث ػػرنم ػػكذجكيتم ػػيالع ػػدؿعم ػػيتنمي ػػةالتفكي ػػر

اإلبداعي
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بنانعميماتقدـ،كبعداطبلعالباحثةعمياألدبالتربكمكالدراساتالسابقة،كمفخػبلؿ
الزي ػ ػػاراتالميداني ػ ػػةل ػ ػػبعضالم ػ ػػدارساالبتدائي ػ ػػة،كاجػ ػ ػرانمق ػ ػػببلتم ػ ػػصبع ػ ػػضمدرس ػ ػػيكمدرس ػ ػػات

ػرميػػـلػػيسلديػػوفك ػرةعػػفإمكانيػػةتنميػػةميػػاراتالتفكيػػر
ػدداكبيػ نا
الرياضػػيات،كجػػدتالباحثػػةأفعػ ن
اإلبداعيمفخبلؿمناىجالرياضيات،كالبعضيستخدموبدرجػة ميمػة،باإلضػافةإلػيعػدـعمميػـ

بنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿ،كىػػذامػػاأكدتػػود ارسػػةحمػػادة(،)2005كد ارسػػةجمعػػة()2015التػػيأكصػػت
بضػػركرةتكظيػػؼنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿفػػيالتعمػػيـلمػػايػػكفرهىػػذاالنمػػكذجمػػفتحفيػػزلمطالبػػاتعمػػي
استخداـأنماطالتعمـكالتفكير،ممادفصالباحثةلمقياـبيذهالدراسة،بحيثتكػكفمنسػجمةمػصالتقػدـ

العمميالمعاصرفيمجاؿاالستراتيجياتكالنماذجالحديثةالمكظفةفيحقؿالتعميـكالتعمـ.

مشكمــــة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما أثر توظيف نموذج (ويتمي) المعدل عمى تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات

في وحدة الكسور لدى طالبات الصف الرابع األساسي في محافظة غزة؟
األسئمة الفرعية:

مػػاالصػػكرةالعامػػةلنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿفػػيتنميػػةميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعيكاالتجػػاهفػػي

الرياضيات؟

 -مامياراتالتفكيراإلبداعيالمناسبةلطالباتالصؼالرابصاألساسي؟

 مػػاأثػػراسػػتخداـنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿالبنػػائيعمػػىتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعيلػػدلطالبػػاتالصؼالرابصاألساسينحكالرياضيات؟

 ماأثػراسػتخداـنمػكذجكيتمػيالمعػدؿعمػىاالتجػاهلػدلطالبػاتالصػؼال اربػصاألساسػينحػكالرياضيات؟

فروض الدراسة:
 التكجػدفػػركؽذاتداللػةإحصػػائيةعنػػدمسػتكل()0.05≤αبػػيفمتكسػطدرجػػاتالطالبػػاتف ػػيالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةالمػ ػكاتيدرس ػػفباس ػػتخداـنم ػػكذج(كيتم ػػي)المع ػػدؿ كمتكس ػػطدرج ػػات
المجمكعػػةالضػػابطةالمػكاتييػػتعممفبالطريقػػةاالعتياديػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدمالختبػػارالتفكيػػر

اإلبداعي.
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 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05≤αبيفمتكسطدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمكعةالتجريبيةكمتكسػطدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالضػابطةفػيالتطبيػؽالبعػدمالختبػار

تعزلإلىتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿ.
التفكيراإلبداعيفي(ميارةالطبل ة)؛ 

 التكجػدفػػركؽذاتداللػةإحصػػائيةعنػػدمسػتكل()0.05≤αبػػيفمتكسػطدرجػػاتالطالبػػاتفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةكمتكسػػطدرجػػاتطالبػػاتالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدم
تعزلإلىتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿ.
الختبارالتفكيراإلبداعيفي(ميارةالمركنة)؛ 

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05≤∞ αبيفمتكسطدرجػاتالطالبػاتف ػػيالمجمكع ػػةالتجريبي ػػة كمتكس ػػطدرج ػػاتطالب ػػاتالمجمكع ػػةالض ػػابطةف ػػيالتطبي ػػؽالبع ػػدم
تعزلإلىتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿ.
الختبارالتفكيراإلبداعيفي(ميارةاألصالة)؛ 

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.05≤ αبػػيفمتكسػػطدرجػػاتالطالبػػاتفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةكمتكسػػطدرجػػاتطالبػػاتالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدم
تعزلإلىتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿ.
لمقياساالتجاه؛ 

أىداف الدراسة:
 التعرؼإلىأثرتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿعمىتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيفيكحػدةالكسكرلدلطالباتالصؼالرابصاألساسي.

 التعػػرؼإل ػىأثػػرتكظيػػؼنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿعمػػىتنميػػةاالتجػػاهفػػيكحػػدةالكسػػكرلػػدلطالباتالصؼالرابصاألساسي.

 -التعرؼإلى بعضاالستراتيجياتكالنماذجالتدريسيةالمستكحاةمفالنظريةالبنائيةككيفيةتكظيفيا.

ػائيافػيمسػتكلاكتسػابميػاراتالتفكيػراإلبػداعي
 التعرؼإلىإمكانيػةكجػكدفػركؽدالػةإحص ن(الطبل ة–المركنة-األصالة)؛تعزلإلىتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿ.

أىــــمية الدراسة:
 .1دتفيدالمعمميففيتكظيؼاستراتيجياتجديدةلمادةالرياضياتكتحسينيا.

 .2دتفيدباحثيفآخريففيإجػراند ارسػاتكبحػكثتكشػؼعػفأثػرنمػكذج(كيتمػي)المعػدؿفػي
تدريسالرياضياتفيالمرحمةالدنيا.

دتستفيدكزرةالتربيةكالتعميـمفالدراسةمفخبلؿتطػكيرالمنػاىج كتضػمينيانمػكذج(كيتمػي)
ا
.3
المعدؿ.

 .4ػػدتسػػاعدىػػذهالد ارسػػةفػػيتكجيػػواىتمػػاـالمػػكجييفالتربػػكييفنحػػكتكجيػػوالمعمم ػيفلتجريػػب
نمكذج(كيتمي)المعدؿفيتدريسالرياضيات.
6

مصطمحات الدراسة:
ائياكاآلتي:
تعرؼالباحثةمصطمحاتالدراسةإجر ن
 نمــــوذج (ويتمــــي)المعــــدل:اس ػػتراتيجيةي ػػتـم ػػفخبللي ػػات ػػدريسمكض ػػكعالكس ػػكرمػ ػفمق ػػررالرياض ػػياتلمص ػػؼال ارب ػػصاألساس ػػي،كى ػػذاالنم ػػكذجيتك ػػكفم ػػفأرب ػػصم ارح ػػؿكى ػػى:مرحم ػػة

(الميمة،كالمجمكعاتالمتعاكنة،كالمشػاركة،كالتقػكيـ)،حيػثتكػكفالميمػةعمػىشػكؿمشػكمة
بلن ،كتبػدأالطالبػاتالتفكيػرفػيحميػامػفخػبلؿالمشػاركةبػيفالمجمكعػاتالمتعاكنػة
تتطمبحػ 

التػػيتتكػػكفمػػف()5-4طالب ػػات ،كتنتيػػيبعمميػػةالتق ػػكيـالتػػييػػتـم ػػفخبلليػػاتحديػػدنق ػػاط
الضعؼكالقكة.

 التفكير اإلبداعي:ىكمجمكعةمفالعممياتالذىنيةالمعقدةكالمستمرةالتييتـتنظيمياداخؿالعقػػؿالبشػػرممػػفخػػبلؿربػػطالخب ػراتالسػػابقةمػػصالخب ػراتالجديػػدةإليجػػادحػػؿلمشػػكمةأك

مك ػ ػؼبطبل ػػةكمركن ػػةكأص ػػالة،كيق ػػاسإجرائي ػػابكاس ػػطةاختب ػػارأع ػػدلي ػػذاالغ ػػرض(أعدت ػػو
الباحثة).

 االتجاه:مدلاسػتعدادطالبػاتالصػؼال اربػصاألساسػيكاسػتجابتيفبػالقبكؿكالػرفضلمكضػكعالكسػػكرفػػيكتػػابالرياضػػيات،كيقػػاسذلػػؾعمػػىمقيػػاساالتجػػاهالمعػػدليػػذهالد ارسػػة(أعدتػػو

الباحثة).

 طابــات الصــف الرابــع:ىػػفالطالبػاتالمػكاتييدرسػػففػػيالمػػدارسكيتػراكحأعمػػارىفبػػيف(-10)11عاماتقريبا.

حـــــدود الــدراسة:
 -1الح ػػدكدالمكض ػػكعية:كح ػػدةالكس ػػكرف ػػيمق ػػررالرياض ػػياتلمص ػػؼال ارب ػػصاألساس ػػي(الفص ػػؿ
الدراسياألكؿ)؛لماتحكيوىذهالكحدةمفمكضكعاتتشمؿالعديدمفاألنشطةكالميػاـالتػي
يمكفأفتدرسمفخػبلؿنمػكذجكم(كيتمػي)المعػدؿ،كنمػكذج(كيتمػي)المعػدؿيتكػكفمػفأربػص

ة،كالمشػػاركة،كالتقػػكيـ)،ككػػذلؾالتفكيػػراإلبػػداعي
،كالمجمكعػػاتالمتعاكنػ 
م ارحػػؿىػػي(:الميػػاـ 

،كأصالة).
فيمستكياتثبلثة(طبل ة ،كمركنة 

 -2الحدكدالزمنية:الفصؿالدراسياألكؿلمعاـ(.)2019–2018
 -3الحدالبشرم:طالباتالصؼالرابصاألساسي.

 -4الحدكدالمكانية:مدرسةالمأمكنيةاالبتدائيةالمشتركة(أ)فيمنطقةشرؽغزةالتعميمية.
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الفصل الجانٌ
اإلطار الهظرٍ للدراسُ
 المحىز األول :نمىذج (ويخلي)المعدل. المحىز الثاني :الخفكيس اإلبداعي. -المحىز الثالث :االحجــــاه.

الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
مقدمـــــــــة:

يتنػػاكؿىػػذاالفصػػؿمحػػاكرمتغي ػراتالد ارسػػةالحاليػػةكىػػي:نمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿ،كالتفكيػػر

اإلبداعي،كاالتجاه،كفيمايميعرضليا:

النظرية البنائية:

النظريػػةالبنائي ػػةم ػػفأى ػػـالنظري ػػاتالت ػػيظي ػػرتف ػػيالق ػػرفالعشػػريف،ك ػػدأح ػػدثتث ػػكرةعميق ػػةف ػػي
ػةخصكص ػاد ارسػػات(بياجي ػو)المتمي ػزةفػػيعمػػـالػػنفسالبنػػائي،الػػذميمػػدنا
األدبيػػاتالتربكيػػةالحديثػ
ن
بمبادئكمفاىيـحديثةعفالممارساتالتربكية.


ػدـتعممػ ػاأفض ػػؿ ،كيستحس ػػفتطبيقي ػػاف ػػيالعم ػػكـ
تحت ػػكمى ػػذهالنظري ػػةعم ػػىفمس ػػفةتربكي ػػةتق ػ
ن

اإلنسانيةكالتطبيقيةالمختمفةممايحتـعمىالمعمميفعدـالتسرعفيتقػديـالمعمكمػاتعمػىطبػؽمػف
ذى ػػب،ب ػػؿتكمي ػػؼالمتعمم ػػيفبعم ػػؿم ػػالمحص ػػكؿعم ػػىمعمكم ػػات،مث ػػؿ:البح ػػثعني ػػاف ػػيمص ػػادر
المعمكماتالمختمفة،كعمؿبحكث،كتبادؿالمعمكماتكالخبراتمصاآلخريف،كتكفيربيئةمحفػزةكثريػة
بالمعمكمات،كحفزالدافعيةلدييـ؛لضمافاستمرارعمميـ.
تع ػػدالبنائي ػػةم ػػفاالتجاى ػػاتالحديث ػػةالت ػػييس ػػتندفيي ػػاتعم ػػـالرياض ػػياتعم ػػىط ػػرؽككس ػػائؿ

كاستراتيجياتتبنىعمىنشاطالمتعمـ،كعمىالدكراإليجابيكالفعاؿالذميمعبوفيالمك ؼالتعميمػي،
كاكتسابولجكانبالتعميـالمتعددة(حمادة.)412:2005
تيػ ػػدؼالبنائيػ ػػةإلػ ػػىتنميػ ػػةالبنػ ػػانالمعرفػ ػػيمػ ػػفخػ ػػبلؿتنميػ ػػةالعمميػ ػػاتالمعرفيػ ػػةكالكجدانيػ ػػة
كاالجتماعيػػة،حيػػثيػػتـبنػػانالمعرفػػةمػػفخػػبلؿتكػػكيفعبل ػػاتبػػيفالبنػػانالمعرفػػيالقػػائـكالخب ػرات

الجدي ػػدةالت ػػيت ػػـاكتس ػػابيا،مم ػػايترت ػػبعمي ػػوتع ػػديؿف ػػيمعن ػػىالعػ ػالـالمح ػػيطب ػػالمتعمـ(االعسػ ػر،
.)43:2000

امتأثرابكؿمفالبيئةالمحيطةكالمجتمصكالمغػة،فمكػؿمػتعمـ
ن
ن
فالمتعمـيبنيمعمكماتوداخمي
بذلؾنجدأ
طريقتوكخصكصيتوفيفيـالمعمكمة.

كيػػرل(عفانػػةكأبػػكممػػكح)300:2007،أفالنظريػػةالبنائيػػةىػػيعمميػػةتفاعػػؿبػػيفثبلثػػة

عناصػػرىػػي:المكا ػػؼالتعميميػػةالمقدمػػةلممػػتعمـ،كالخب ػراتالسػػابقة،كالمنػػاخالبيئػػيالػػذميحػػدثفيػػو

الػػتعمـ،كذلػػؾمػػفأجػػؿبنػػانكتطػػكيرتراكيػػبمعرفيػةجديػػدةتمتػػازبالشػػمكؿكالعمكميػػةمقارنػػةبالمعرفػػة
السابقة،كتكظؼىذهالتراكيبفيمعالجةمكا ؼبيئيةجديدة.
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كيؤكدالمعجـالدكليلمتعبيرأفالبنائيةرؤيةنظريةفيالتعميـكنمكالطفؿ ،كامياأفالمتعمـ

طافيبنانأنماطالتفكيرلديونتيجةتفاعؿ دراتوالنظريةمصالخبرات.
يككفنش ن

كيشير(زيتػكف)212:2002،إلػىأنػواليكجػدتعريػؼكاحػدكمحػدديضػـبػيفثنايػاهكػؿمػا

يتضمنوالمفيكـمفمعافكعمميات،بػؿيحػاكؿبعػضمنظػرمالبنائيػةتعريفيػامػفخػبلؿرؤلتعكػس

اجتماعيػا،
ػدياأـ
ثقافيػاأـنق ن
التيػارالفكػرمالػذمينتمػيإليػوىػؤالنالمنظػ ركفسػكا ننأكػافتي ن
ن
ػاراجػذرنياأـ ن
كجميػػصىػػذهالػػرؤلترتكػػزحػػكؿاعتبػػارالبنائيػػةعمميػػةاسػػتقباؿتقػػكـعمػػىإعػػادةبنػػانالمتعممػػيفلمعػػاف
جديدةداخؿسيا يـالمعرفيمصخبراتيـالسابقةكبيئةالتعمـ.

كيرلمعجـعمكـالتربية(":)32أفالبنائيةصفةتطمؽعمىكؿالنظرياتفيتفسيرىالمػتعمـ

مفمبدأالتفاعؿبيفالذاتكالمحيطمفخبلؿالعبل ةالتبادليةبيفالذاتالعارفةكمكضكعالمعرفة".

مػػفخػػبلؿعػػرضكجيػػاتالنظػػرالسػػابقةحػػكؿالبنائيػػةتػػرلالباحثػػةأفىنػػاؾاتفا ن ػاعمػػىأف

خبراتوالسابقةكالمعمكماتالحاليةفيتككيفمعرفتوالجديػدة،كأف
مستخدما 
ن
المتعمـيبنيمعرفتوبنفسو
ىام ػافػػيالػػتعمـالبنػػائي،كمػػاأفتنظػػيـعمميػػةالػػتعمـكالمكا ػػؼالتعميميػػة
نا
الخب ػراتالسػػابقةتمعػ
ػبدكر ن
تسػػاعدالمتعممػػيفعمػػىتنميػػةمفػػاىيميـمػػفخػػبلؿالػربطبػػيفالمعرفػػةالسػػابقةكالجديػػدة،كىػػذهالمكا ػػؼ

تتأثربالسياؽاالجتمػاعيالػذميحػدثفيػوالػتعمـ كتقػدـمػفخبللػومعمكمػاتجديػدة ،كبكجػكدكػـىائػؿ
مفىذهالمعمكماتفيذىفالمتعمـالذميعيمفخبللياالحقيقة كيفسرىافيضػكنخب ارتػو،حيػثإف

االىتمػػاـبكيفيػػةبنػػانالمعرفػػةمػػفخػػبلؿالخب ػراتكاألبنيػػةالعقميػػةكالمعتقػػداتالمسػػتخدمةفػػيتفسػػير

األشيانكاألحداثميـفيتككيفعالمناالشخصيعفطريؽالذىف.

افت ارضات النظرية البنائية:

تركزالبنائيةفيتصكرىاحكؿالمعرفةك ضاياىامفخبلؿافتراضيفأساسػييف،ىمػا(:زيتػكف

كزيتكف)36-32:2003،
ػاداعمػػىخبرتػػوكاليسػػتقبميابطريقػػةسػػمبيةمػػف
الفــرض األول:يبنػػيالفػػردعم ػىالمعرفػػةاعتمػ ن

اآلخ ػريفكىػػذاالفػػرضيخػػتصباكتسػػابالمعرفػػةالبنائيػػة،كيعػػدمػػفالركػػائزاألساسػػيةلممعرفػػةالبنائيػػة
كتكصػ ػػؿ(جكناسػ ػػيف) (،Gonassenكترامبػ ػػك)Trumpoإلػ ػػىبعػ ػػضالتقػ ػػاطالميمػ ػػةالتػ ػػيتتصػ ػػؿ
باكتسابالمعرفةالنيائية.
كالخبػ ػرةى ػػيالمح ػػدداألساس ػػيلممعرف ػػة،بمعن ػػىأفالمعرف ػػةالتنفص ػػؿع ػػفشخص ػػيةالف ػػرد
كمكا ؼالخبرةالمنبثقة،كالخبرةكالمعمكماتتختمؼمففردإلىآخر،كذلؾالختبلؼخبػراتيـ،ككػذلؾ

المعرفػػةالتنتقػػؿمػػفشػػخصإلػػىآخػػربػػنفسالمعنػػى،حيػػثيقػػكـكػػؿفػػردببنػػانالمعرفػػةمػػفخػػبلؿ
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اسػػتخداـالعقػػؿكتشػػكيؿالمعنػػىالػػذاتيلممعمكمػػاتبػػداخؿعقمػػومػػفخػػبلؿتفاعػػؿحكاسػػومػػصالعػػالـ

الخارجي.

الفرض الثاني:كظيفةالعمميةالمعرفيةىيالتكيؼمصالتنظيـلمعالـالتجريبي،حيثيتـبنػان
المعرفةمفخبلؿحدكثمكانمةبيفالمعرفةكالكا ص،فالمعرفةليستصاد ةكمطمقػةبػؿمعرفػةنفعيػة

ك ابمةلمتطبيؽ.

أسس النظرية البنائية:
تقكـالنظريةالبنائيةعمىمجمكعةمفاألسسكماحددىا(النجدمكآخركف:)366:2005،
 -1تبنػػىعمػػىالػػتعمـكلػػيسالتعمػػيـ،كتشػػجيصالبحػػثكاالستقصػػانكالمبػػادرةكتػػدفصالمتعممػػيفإلػػى
اإلبداع.

 -2تؤكدعمىالدكرالنا دكتقييـاألدانكفيـالمتعمـ.

 -3تأخذبعيفاالعتباركيؼيتعمـالطبلبمفخبلؿكضعيـفيمكا ؼحقيقيةككا عيةتشجعيـ
عمىالمنا شةفيمابينيـكبيفالمعمـ.

 -4ترتكزعمىالتعمـالجماعي(التعاكني)كعمىاتجاىاتالمتعمميفككذلؾالمحتػكلالػذميحػدث
فيوالتعمـ.

تػرلالباحثػةأفمػػفأسػسالنظريػػةالبنائيػةبنػانالفػػردمعرفتػوداخػػؿعقمػومػفخػػبلؿتفسػيرمػػا

يستقبمومفمعمكماتعفالعالـالخارجي،فاالستدالؿكالفيـشركطأساسػيةلمػتعمـالبنػائيمػصاال تػراف

ػرف ػػيبن ػػانالمعرف ػػة كذل ػػؾم ػػفخ ػػبلؿالتف ػػاكض
بالتجري ػػب كل ػػيسالتمق ػػيف كتكك ػػدأفلممجتم ػػصأث ػ نػراكبي ػ نا

االجتماعي.

مميزات النظرية البنائية:
 -1تجعػػؿالمػػتعمـمحػػكرالعمميػػةالتعميميػػةمػػفخػػبلؿتفعيػػؿدكرهفػػياالكتشػػاؼكالبحػػثكتنفيػػذ
األنشطة.

 -2تعط ػػيالم ػػتعمـفرص ػػةتمثي ػػؿدكرالعمم ػػان،كى ػػذاينم ػػياالتج ػػاهل ػػدييـنح ػػكالعم ػػـكالمجتم ػػص
كمختمؼالقضاياكالمشكبلت.

 -3تزكدالمتعمميفبفرصممارسةعممياتالتعمـاألساسية.

 -4تتػػيحالفرصػػةلممتعممػػيفلمح ػكاركالمنا شػػةمػػصزمبلئيػػـأكمػػصالمعمػػـ،ممػػاينمػػيلغػػةالح ػكار
السميمةلدييـكتجعميـفعاليفكنشيطيف.

 -5تجعؿالمتعمميفيفكركفبطريقةعمميةتنميالتفكيرالعمميلدييـ.

ػكمةكاحػدة،ممػايسػاعدىـعمػى
 -6تتيحالفرصةلممتعمميفبالتفكيرفيأكبػرعػددمػفالحمػكؿلمش 
استخداـالتفكيراإلبداعي كتنميتو.
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 -7تنميركحالتعاكفبيفالمتعمميف،كالعمؿكفريؽ.
جانب ػاآخػػر،كىػػكأنيػػاتيػػتـبالجانػػبالكجػػداني
كتضػػيؼالباحثػػةإل ػىممي ػزاتالنظريػػةالبنائيػػة ن

لممػػتعمـكتسػػتثيرعكاطفػػو ،كتكلػػدلديػػوالخبػرةكاالنبيػػارالػػذميجذبػػونحػػكمػػادةالػػتعمـ،كيزيػػدتفاعمػػومػػص

اآلخريف كيكلػدالرضػالديػو،فعندئػذيشػعرالمػتعمـبالثقػةاإليجابيػةنحػكالػتعمـكالػتحكـفيمػايتعممػو كمػا
يقكدهذاتيا،فيكيخمؽحالةمػفعػدـاالتػزاففػيالبنػانالمعرفػييكلػدلديػورغبػةفػياسػترجاعاالتػزاف؛
ن
ألنػػويضػػصالمػػتعمـفػػيمك ػػؼيجػػدبنيتػػوالمعرفيػػةغيػػرمناسػػبةفيسػػتعيفبذخيرتػػوالمعرفيػػةلمعالجػػة

المعمكمات كتعديميا.

التيارات الفكرية في النظرية البنائية (خمف:)259:2009 ،

أوًال /البنائية البسيطة:يتمخصىذاالتيارفيأفالمعرفةتبنىبصكرةنشطةعمىيدالمتعمـ،كاليقكـ
اسػػتقباليامػػفالبيئػػةبصػػكرةسػػمبية،كمػػاأفالنظػػاـالتعميمػػييقػػكـعمػػىتػػدرجاألفكػػارمػػفالبسػػيطإلػػى

المعقد.

ثانيا /البنائية الجذريـة:ىػذاالتيػاريػرلأفالتراكيػبالذىنيػةالمبينػةمػفخبػراتالماضػيتسػاعدعمػى
ً
تدفؽالخبرةالمستمرة،كعندماتفشؿىذهالخبراتكالتراكيببسببالضغكطالخارجيةكالداخمية،يحػدث
لياتغييرمفأجؿالتكيؼمصالخبراتالجديدة.
ثالثًـا /البنائيــة االجتماعيــة:المعرفػػةعنػػدالبنائيػػةاالجتماعيػػةىػػينتػػاجثقػػافييػػتـتككينيػػاعػػفطريػػؽ

التػػأثيراتالثقافيػػة،كتزيػػدمػػفالمشػػاركةفػػياألنشػػطةاالجتماعيػػةالمختمفػػة،كيمعػػبالسػػياؽاالجتمػػاعي
دكرايتـمفخبللواكتسابالمعرفة.
ن
ابعـــا /البنائيـــة النقديـــة:تؤكػػدعمػػىامػػتبلؾالمػػتعمـعقميػػةمتفتحػػةدائمػػةالتسػػاؤؿمػػفخػػبلؿالح ػكار
رً
كالتأمؿالنقدملمذات،كممارسةالتفكيرالنا د،كالقدرةعمىاإل ناعكالتجريبكاالكتشاؼكالتبرير.
ػادراعمػىالتفاعػؿ
خامسا /البنائية التفاعمية:تركزعمىأفالمعرفةليػامممػحعػاـيكػكففيػوالمػتعمـ ن
ً
مصعالموالفيزيقيكمصغيرهمفاألفراد،كمممحخاصيتأمؿالمتعمـتفاعبلتومفخبللو.
ةتتسـبالفرديةمعتمداعمىمعارفو
ن
سادسا /البنائية المعرفية:تؤكدعمىأفالمتعمـيبنيمعرفتوبصكر
ً
المكجػػكدةبالفعػػؿكعمػػىخب ارتػػو،كتػػرلأفالػػتعمـذكالمعنػػىيعتمػػدعمػػىخب ػرةالمػػتعمـالشخصػػيةحيػػث
يحػػتفظالطػػبلبباألفكػػارالتػػييركنيػػامعقكلػػة،كاليسػػتطيعكفتطبيقيػػافػػيمكا ػػؼكثيػرة،كىػػذهاألفكػػار
تفتقػ ػػدلبلتسػ ػػاؽالػ ػػداخمي،ممػ ػػايعيػ ػػؽنمػ ػػكالمفػ ػػاىيـكتفاعػ ػػؿالطػ ػػبلبمػ ػػصالتعمػ ػػيـالرسػ ػػمي(خمػ ػػؼ،
.)259:2009
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التعمم من المنظور البنائي:
 الػػتعمـعمميػػةبنائيػػةمسػػتمرةيقػػكـفييػػاالمػػتعمـبتنظػػيـتراكيبػػوالمعرفيػػة كتعػػديميابحيػػثتصػػبحالخبراتالجديدةذاتمعنى.

 التعمـيحدثبشكؿطبيعػيكغيػرمصػطنصيػدفصالمػتعمـإلػىالتكجػوالػذاتيفػيتعممػوكالػتحكـيقكدهذاتيا.
ن
فيمايتعمموكما

 الػػتعمـعمميػػةنشػػطةيمػػارسفييػػاالمػػتعمـالنشػػاطفػػيمعالجػػةالمعمكمػػات،كتعػػديؿبنيػػةمعينػػةلحمياكمحاكلةاختبارىا.

 الػػتعمـالبنػػائييخمػػؽحالػػةمػػفعػػدـاالتػزاففػػيالبنػػانالمعرفػػييتكلػػدعنيػػارغبػػةفػػياسػػترجاعاالتزاف،يضصالمتعمـفيمك ؼيجدفيوأفبنيتوالمعرفيةغيرمناسبة.

 الػػتعمـبنػػانىكيػػة:ف ػدينناكلغتنػػاكمفيكمنػػاعػػفالػػذاتكعبل اتنػػابػػاآلخريفتشػػكؿىكيتنػػا،كىػػذهػيستكديسػالممعمكمػاتكاسػترجاعيا،
اليكيةنتاجلمخبراتالتعميميةالتينتشارؾفييػا،فػالتعمـل
ن

كلكػػفال ػػتعمـالبن ػػائييعتب ػػرم ػػاس ػػكؼنتعممػػومش ػػكمة ،كيس ػػتعيفب ػػذخيرةالم ػػتعمـم ػػفالخبػػرات

السابقةلحميا(الجبيمي.)25:2015،

كيتضػػحلمباحثػػةممػػاسػػبؽأفالػػتعمـعمميػػةبنائيػػةنشػػطةكمكجيػػة،يػػنظـفييػػاالمػػتعمـتراكيبػػو

اعقمي ػالمكصػػكؿإلػػىالمعرفػػة،كلتحقيػػؽأغ ػراضمعينػػة
الجديػػدةفػػيضػػكنخب ارتػػوالسػػابقة،كيبػػذؿجيػ نػد
ن
لالباحثةأيضاأف
ن
تساىـفيحؿالمشكمة،كتككفىذهاألغراضبمثابةدافصذاتيلتحقيؽأىدافو،كتر

المعرفػػةالعقميػػةشػػرطأساسػػيلبنػػانتعمػػـذممعنػػىكأفاليػػدؼاألساسػػيمػػفعمميػػةالػػتعمـىػػكإحػػداث
ػدثنكع ػامػػفاالضػػطراب
تكيفػػاتتت ػكانـمػػصالضػػغكطالممارسػػةعمػػىخب ػرةالفػػرد،كىػػذهالضػػغكطتحػ
ن
المعرفييسعىالمتعمميفخبللوإلػىإحػداثتكيفػاتكتكافقػاتتػتبلنـمػصىػذهالضػغكط،كيتطمػبذلػؾ

تييئةأفضؿظركؼلمتعمـكمكاجيةالمتعمـبمشكمةأكميمةحقيقيةيستطيصمفخبلليابنانمعرفتو.
المبادئ األساسية لمتعمم البنائي(زيتون:)80:2008

 -1يجبأاليبدأالتدريسبعرضمجمكعػةمػفالحقػائؽبػؿيجػبإتاحػةالفرصػةلمطالػبأفيفكػر
كالمعمـيقنصالطالببأنو ادرعمىالتفكير.

 -2لػػيسمػػفالضػػركرمأفيكػػكفالطالػػبعمػػىألفػػةبالمنيػػاجبػػؿأفيكػػكفلديػػومػػدلكاسػػصمػػف
المكا ؼالتعميميةتتضمفالمفاىيـالتييمكفأفيبنىعميياالمتعمـمعرفتو.

 -3اليصػػؿالطالػػبإلػػىالحػػؿعػػفطريػػؽالصػػدفةبػػؿيعمػػؿلمكصػػكؿإليػػوكعػػدـإجبػػارالطالػػب
عمىالعمؿكاالعتراؼبجيدهكاىماؿكؿمايطفئدافعتيولمتعمـ.

ػـمممػابنظريػاتكأفكػار
 -4تككيفمعافمختمفةلممفػاىيـلػدلالطالػبكىػذايتطمػبأفيكػكفالمعم ن
ادراعمىالتأثيرفيأفكارىـكمنصاألفكارالخاطئةلدييـ.
الطبلبك ن
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 -5بن ػػانالمف ػػاىيـيق ػػكـعم ػػىالتفكي ػػر،كعم ػػىالمعم ػػـأفي ػػكفركس ػػائؿلتحفي ػػزى ػػذاالتفكي ػػركت ػػرؾ
الطػػبلبيتحػػدثكفعمػػايفكػػركففيػػومػػفخػػبلؿالح ػكاركالمنا شػػة،كسػػدالفج ػكاتفػػيأفكػػارىـ

كبذلؾتتحكؿأممشكمةتكاجييـإلىحكارمصالذات.
دور المعمم والمتعمم في النظرية البنائية:
اعامالمتعمـالبنائي،تتمخصانعكاساتوكمبادئػو
طار ن
تشكؿالنظريةالبنائيةفينظرتيالممتعمـإ ن

عمىأدكارالمعمـعمىالنحكاآلتي() Carusi،2003:52

 .1إتاحةالفرصةلممتعمـإلثػارةأسػئمتوالخاصػة،كاسػتنتاجالفرضػياتكاختبارىػابإعتبػارأفالػتعمـ
ائمػ ػاعم ػػىاختػ ػراعالمعرف ػػةكالتنظ ػػيـال ػػذاتيعنػ ػد
ائمػ ػاعم ػػىالتط ػػكرب ػ
لػ
ن
ن
ػؿنتاجػ ػا ن
ػيسنتاجػ ػا ن
المتعمميف.

 .2النظرإلىاألخطػانعمػىأنيػانتيجػةلعمميػةاإلدراؾلػدلالمتعممػيفكعػدـمحاكلػةتقميصػياأك
تجنبيابؿيجبإمدادىـبأسئمةكا عيةاستقصائيةتدفعيـإلىاالكتشاؼكابتداعحمكؿمتعػددة
تثيرلدييـالجدؿالعمميكالنقاشالذميحتاجإلىتكضػيحباعتبػارأفالػتعمـيسػيرمػفخػبلؿ

عمميةاختبلؿلمتكازفالمعرفيالمرتبطبظيكراألخطان.

 .3إتاحػةالفرصػةأمػػاـالمتعممػيفلمتعبيػرعػػفأفكػارىـبصػكرةمختمفػػةباعتبػارأفالتفكيػرالتػػأممي
ىكالقكةالمحركةلمتعمـالتيتسيـفيالتنظيـالذاتيلممتعمـكتقييـخبراتوفيبنانالمعنى.

 .4عمىالمعمـالنظرإلىالبيئػةالصػفيةكمجتمػصيتفػاكضأفػرادهحػكؿاألنشػطةالتػييػتـتنفيػذىا
داخػػؿالغرفػػةالصػػفية،كاعتبػػارأفالحػكاركالمنا شػػةضػػمفمجمكعػػاتالعمػػؿكالػػتعمـالتعػػاكني
العػػفالػػدفاععػػفأفكػػارهكيسػػكغياكيػػدعميا
تثيػػرالتفكيػػرالمتشػػعب،كيكػػكففييػػاالمػػتعمـمسػػؤكن
باألدلػػةلتكصػػيمياإلػػىمجتمػػصالصػػؼ،فتتحػػكؿاألفكػػارإلػػىحقػػائؽعنػػدمايكػػكفليػػامعنػػى

ػمطياباعتبػػارالمنحػػىالبنػػائيمنحػػى
كداعم ػاكلػػيستسػ ن
ػرر
مشػػترؾ،كىنػػايكػػكفدكرالمعمػػـمبػ نا
ن
تعاكنيا.
ن
تعميميا
ن

المتعمم في المنظور البنائي (زيتون :)57 :2007
تركزالبنائيةعمػىالمػتعمـكمباد ارتػوكتشػجصعمػىاالستقصػانكالتحػرم،كأنشػطةتشػغؿاليػديف

بمايدعـالتعمـالتعاكنيكتيتـبمعتقداتالمػتعمـكمعارفػوكاتجاىاتػو،ممػايتطمػبتزكيػدهبفػرصكافيػة
لبنانمعارفوالجديدةكفيـلممعانيمػفخػبلؿتػكفيرأنشػطةتعمػـصػفيةتتطمػبأفيكػكفالمػتعمـممينػزا
كنشطنافيعمميةالتعمـ.
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ك دأكدأفلممتعمـثبلثةأدكار:
 -1المتعمم النشط:المعرفةكالفيػـيػتـاكتسػابيمابنشػاط،كالمػتعمـينػا شكيحػاكركيفػرضفػركض
تنبؤيةتفسيريةمفخبلؿاالستقصانكالتحرم.


ػـاجتماعيػا،فالطالػبالمػتعمـيبػدأببنػانالمعرفػةبشػكؿ
 -2المتعمم االجتمـاعي:تبنػىالمعرفػةكالفي
ن
شةكالتفاكضمصاآلخريفكليسبشكؿفردمفحسب.
اجتماعيعفطريؽالحكاركالمنا 

 -3المــتعمم المبــدع:المػػتعمـيحتػػاجإلػػىأفيبتػػدعالمعرفػػةكاليكتفػػيب ػدكرهالنشػػط؛ألفالمعرفػػة
الفيـيبتدعافابتداعا،ك دأكد(بياجيو)عمىأفالفيـيعنياإلبداعكاالختراع.
ن
ك
كتػػرلالباحثػػةأفالمػػتعمـيفسػػرمعمكماتػػومػػفخػػبلؿرؤيتػػوالشخصػػيةكمػػفخػػبلؿالمبلحظػػة
كالمعالجةكالتفسيركالتأكيؿ،كمفثـالمكانمةكالتكييؼلممعمكماتبنانعمىالبنيةالمعرفيةالتييػتعمـ

الف ػػردفيي ػػاس ػػيا اتحقيقيػ ػةككا عي ػػةكتطبيق ػػاتمباشػ ػرةلتحقي ػػؽالمعن ػػى،ف ػػالمتعمـنش ػػطكغي ػػرس ػػمبي،
كمعرفتػػواليسػػتقبميامػػفالخػػارج،كبيػػذايكػػكفمحػػكرالعمميػػةالتعميميػػة،كالمعمػػـميسػػركمشػػرؼكيتػػيح

اعكضاعفاستقباليا.
ن
ن
فةالمتعمـعقمي
الفرصةلبنانمعر


نماذج النظرية البنائية:

نمكذجالتعمـالبنائي(مكسيم كس:)56-55:2003،

يتـفيىذاالنمكذجمساعدةالطبلبعمىبنانمفاىيميـكمعارفيـالتعميميػةكفػؽأربػصم ارحػؿ

مبنيػػةفػػيأصػػميامػػفم ارحػػؿدكرةالػػتعمـ،كيؤكػػدىػػذاالنمػػكذجعمػػىربػػطالعمػػـبالتكنكلكجيػػاكالمجتمػػص،
كالمراحؿاألربعةىي:

 -1مرحمةالدعكة:يتـفيياجذبانتباهالطبلبكاشراكيـفيالنشاط.

 -2مرحمػػةاالكتشػػاؼ:فييػػايػػدمجالطػػبلبفػػياألنشػػطةاالستقصػػائيةالتػػيتكػػكفعمػػىشػػكؿحػػؿ
مشكبلتفيالتكنكلكجيا.

 -3مرحم ػػةا ت ػ ػراحالتفس ػػيراتكالحم ػ ػكؿ:ي ػػتـفييػػػاعممي ػػةتفسػػػيرالنت ػػائجكالمفاض ػػمةب ػػيفالحمػػػكؿ
المقترحة.


 -4مرحمةالتطبيؽكاتخاذاإلجران :كيتـفيياتزكيدالمعمـالطبلببعددمػفاألنشػطةالتػيليػاعبل ػة
بالمعرفةالجديدة.

نموذج دورة التعمم(حسيف:)396:2001،

ىػػيأحػػدأسػػاليبالتػػدريسالتػػيتؤكػػدعمػػىالتفاعػػؿبػػيفالمعمػػـكالمػػتعمـأثنػػانالمك ػػؼالتعميمػػي،

كتمرعمميةالتدريسباستخداـىذاالنمكذجبثبلثمراحؿ:
 -1مرحمةاستكشاؼالمفيكـ.
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 -2مرحمةتقديـالمفيكـ.

 -3مرحمةتطبيؽالمفيكـ.

المحور األول :نموذج (ويتمي) المعدل:
ينبثػػؽنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿمػػفالنظريػػةالبنائيػػةالتػػيتجعػػؿالم ػتعمـمحػػكرالعمميػػةالتعميميػػة،

يتفاعؿكيتشارؾمصزمبلئولمكصكؿإلىالمعرفة.

كي ػػرلعمم ػػانالتربي ػػةأفنم ػػكذج(كيتمي)المع ػػدؿيرج ػػصإل ػػىأفك ػػار(ج ػػكفديػ ػكم)ال ػػذميعتق ػػدأف

ػأمبلفػيالحيػاةالعاديػة،
األسمكبالناجحفيالتعمػيـالرسػمييرجػصإلػىنػكعالمك ػؼالػذميحػدثتفكينػراكت ن

ػيئاليعرفػػكه،كالعمػػؿبطريقػػةتتطمػػب
ػيئاليتعممػػكهالشػ ن
كيػػتـذلػػؾمػػفخػػبلؿأسػػاليبتعطػػيلممتعممػػيفشػ ن

المبلحظةالمقصكدةكالمكجيةلمعبل اتكالتفكير،كاتاحةالفرصػةلممػتعمـأفيػتعمـبشػكؿطبيعػي،لػذامػف
الضركرماشتراؾالمتعمميففيالمشركعاتالتيلياعبل ةبمشكمةما،فالتعمـعند(جكفديكم)يجبأف

يكػػكفىادفن ػامػػفخػػبلؿكضػػصالطمبػػةفػػيمجمكعػػاتصػػغيرةتتعػػاكف؛إلتمػػاـمشػػركعيكػػكفمػػفاختيػػارىـ
كمكضصاىتماميـ(الشيراني.)27:2010،

كيعرؼنمكذج(كيتمي)المعػدؿ(المتمركػزحػكؿالمشػكمة):بأنػومك ػؼتعميمػييكاجػوفيػوالمػتعمـ

مشػػكبلتحقيقيػػة،كيسػػيرفيي ػاكفػػؽم ارحػػؿمحػػددةيسػػتخدـفييػػاعممي ػاتاالستقصػػانكالتفكيػػرالمنطقػػي

صديؽكاسماعيؿ.)27:2010،

كالبحث؛لمكصكؿإلىحؿليذهالمشكبلت (

ػرؼأيضػػابأنػػوأحػػداسػػتراتيجياتكنمػػاذجالنظريػػةالبنائيػػة،يػػتـمػػفخبللػػومكاجيػػةالمػػتعمـ
كمػػايعػ
ن

فيماذامعنى ،كذلؾمفخبلؿربطالمعرفػةالسػابقةكدمجيػامػصمػاتػـتعممػومػف
بمك ؼطبيعييتيحلو ن

ميػػاـكمشػػكبلت،كيتطمػػبإنجػػازهكحمػػوفػػيصػػكرةمجمكعػػاتصػػغيرةيعمػػؿأفرادىػػاعمػػىالتخطػػيطلحػػؿ

المشػػكمةكتنفيػػذالحػػؿ،ممػػايسػػاعدىـعمػػىتبػػادؿاألفكػػاركاآلرانكصػػياغةأسػػئمةبحثيػػةمناسػػبةككضػػص
استراتيجياتمناسبة (العمكدم.)35:2012،

كيتميزالتعمـالمتمركزحكؿالمشكبلتبثبلثخصائصأب رزىا() loprse،2018:49
 -1التنظيـحكؿمشكبلتمتكاممةكذاتصمةبالحياةالحقيقية.

 -2إشراؾالمتعمميفبمصمحةمعينةبحيثيككنكفنشيطيفكمتفاعميف.
 -3أدكارالمعمميفكسطانلتدريبالطبلبعمىالتحقؽكالتفكير.

مراحل نموذج (ويتمي):

يمرنمكذجكيتميالمعدؿبثبلثمراحؿ:
 -1مرحمةالمياـ)(The Tasks phase

 -2مرحمةالمجمكعاتالتعاكنية)(The Co-operative groups phase
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 -3مرحمةالمشاركة)(The Sharing phase

نموذج (ويتمي) wetly
المهام
)(The Tasks

المجموعة التعاونية

المشاركة

(Cooperative
)Groups

)(The Sharing

شكؿ()1
كتتفؽالباحثةمصكؿمفحسفزيتكفككماؿزيتكفعمىا تراحإضافةمرحمةخاصةبػالتقكيـ

كبذلؾيصبحنمكذج(كيتمي)البنائيفيصكرتوالمعدلةيتككفمفأربعةمراحؿىي:
 -1مرحمةالمياـ(The Tasks phase

 -2مرحمةالمجمكعاتالتعاكنية)(The Co-operative groups phase
 -3مرحمةالمشاركة((The Sharing phase

 -4مرحمةالتقكيـ)(TheEvaluation phase


نموذج (ويتمي) المعدل
المهام
)(The Tasks
المجموعة التعاونية

المشاركة

)(Cooperative Groups

)(The Sharing

التقويم
)(The Evaluation

شكل()2
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أوًال :مرحمة الميام (:)The Tasks Phase
تعتبرركيزةأساسيةلمتعمـالقائـعمىالمشكمة،كنجاحىذاالنكعمػفالػتعمـيعتمػدعمػىد ػةمػفالمعمػـ

كالمشكمةكفقنالمجمكعةمفالشركط(فكدة:)141:2007،

فياختيارالميمةأ
امشكبلبحيثيثيرالمنا شةكالحكاركاالتصاؿ.
ن
 -1أفتتضمفالميمةمك فن

 -2أفتثيراىتماماتالمتعمميفكتؤدمإلىمزيدمفالتساؤالتكاالستفسارات.
 -3أفتؤدمإلىنتائجمعينة.

 -4أفتككفالميمةمناسبةلممستكلالعقميكالعمرملممتعمميف.
كماحدد(عفانة،كالخزندار)22:2007،مجمكعةمفالمياـ:
ؼمصطبيعةعمميةالتعمـكأفيككفلدلالمتعمـىدؼيسعىإلىتحقيقو كيحدد

 -1يتناسبالمك
اتجاهالنشاطكيثيرالمشكمةالتيتعتبرمحكرالدرس.

 -2بنػػانالمك ػػؼبشػػكؿكظيفػػيلتحقيػػؽحػػؿالمشػػكمةكتحقيػػؽميػػاراتالبحػػثالعممػػيمػػفخػػبلؿ
التدربعمىمياراتالبحثالعمميكالتفكير.

 -3أفتتطمبالمياـمعمكماتأكثرمفالمعمكماتالمتاحة.
 -4أفتتطمػػبالميػػاـالتعػػاكفبػػيفالمجمكعػػاتكاسػػتدعانأكثػػرمػػفطريقػػةلمحػػؿكعػػدـاال تصػػار
عمىالتذكر.

ثانيا :مرحمة المجموعات التعاونية (:)The Co-operative Groups Phase
ً
يػػتـفييػػاتقسػػيـالمتعممػػيفإلػػىمجمكعػػاتمتكافئػػة،يكػػكفعػػددأعضػػانكػػؿمنيػػامػػف()4-5

أف ػراد،ككػػؿمجمكعػػةيسػػعىفييػػاالمتعممػػكفإلػػىحػػؿالميمػػةأكالمشػػكمةمػػفخػػبلؿالمنا شػػةالبنػػانة
ػدنجاحػالكػؿفػردمػفأفرادىػا كيكػكفدكرالمعمػـ
كالتعامؿاالجتماعيبيفأفرادىا ،كنجاحالمجمكعةيع
ن

فيياتكزيصاألدكاربيفأفرادالمجمكعةبشرطأاليمارسدكرالمكزعلممعرفةأكدكرالحكـلماتكصػمكا

إليومفنتائجفقطكلكفيتيحالفرصةلممتعمميفلمكصكؿإلىحمكؿمبتكرةكأصيمةتنبصمفعقكليـ.
العناصر الرئيسية لنجاح العمل في المجموعات التعاونية (الميكس:)22-21:2005،

ػؿمع ػااليػػؤدمإلػػىعمػػؿ
إفاال تصػػارعمػػىتنظػػيـالمتعممػػيففػػيمجمكعػػاتكاختيػػارىـلمعمػ ن

تعػػاكنيمثمػػربػػؿإلػػىالتنػػافسكالعمػػؿبشػػكؿفػػردملػػذامػػفالضػػركرمفيػػـالعناصػػرالرئيسػػةلمػػتعمـ

التعاكنيكتدريسالطبلبعمىتطبيقيا،كمفىذهالعناصر:

 -1االعتم ػػاداإليج ػػابيب ػػيفالط ػػبلبفيش ػػعركفب ػػأنيـبحاج ػػةإل ػػىبعض ػػيـال ػػبعض،ألج ػػؿإتم ػػاـ
ػتركةكانجػػازالعمػػؿكالمشػػاركةفػػيالمعمكمػػاتكالم ػكاد،

الميمػػة،كمػػايجػػبكضػػصأىػػداؼمشػ
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كتحدي ػػدىكي ػػةالمجمكعػ ػاتتح ػػتاس ػػـأكش ػػعاركمكاجي ػػةالخص ػػـ،كتحدي ػػدأدكارالمتعمم ػػيف

كحصكؿمكافئةلمجميص.

 -2المسػػؤكليةالفرديػػةتتمثػػؿفػػيأفكػػؿعضػػكمػػفأعضػػانالمجمكعػػةمسػػئكؿعػػفالػػتعمـلمميػػاـ
المكمػػؼبيػػاكمسػػئكؿعػػفتعمػػـزمبلئ ػوليػػذهالميمػػة،كعمػػىالػػرغـمػػفأفالعمػػؿيػػتـبمشػػاركة

المجمكعةإالأفالمحاسبةالفرديةتدؿعمىأفكؿفردحقؽاليدؼمفالمجمكعة،كيػتـذلػؾ
ائياكػػأفيطمػػبمػػفأحػػدالتبلميػػذأف
مػػفخػػبلؿاختبػػارلكػػؿفػػردكاختيػػارالمعمػػـلمتبلميػػذعش ػك ن
يشرحلزمبلئوكيؼيحقؽاليدؼ.

معػاإلنجػازالميػاـالمنكطػة

-3
التفاعؿكجينالكجػو:يجتمػصأعضػانالمجمكعػةكجينػالكجػولمعمػؿ ن
بيـكيشرحكفكيتنا شكفمصبعضيـالبعضلمكصكؿإلىاليدؼ.

 -4المياراتاالجتماعية:يتطمبتدريبالمتعمميفعمىمياراتالعمؿالتػييحتػاجكفإلييػالمعمػؿ
مصبعضيـبإيجابيةمثؿ:مياراتالتفاعؿبيفأفػرادكميػاراتالعمػؿفػيمجمكعػات،كميػارات

صنصالق ارر،كميارةاالتصاؿكالقدرةعمىالتعاكفمصاالختبلفات.

 -5معالجةعمؿالمجمكعة:يقصػدبيػافحػصعمػؿالمجمكعػةلتحديػدفاعميػةالجيػكدالتػيبػذلتيا
المجمكعةمفأجؿتحقيؽأىدافيا.

ثالثًا :مرحمة المشاركة (:)The Sharing Phase
فػػيىػػذهالمرحمػػةكػػؿمجمكعػػةتعػػرضلزمبلئيػػافػػيالفصػػؿمػػاتكصػػمكاإليػػومػػفحمػػكؿليػػذه
الميمةككذلؾاألساليبكالطرؽالتياستخدمكىالمتكصؿبكاسطتياإلىتمؾالحمكؿكالنتائج.

ابعا :مرحمة التقويــم (:(The Evaluation Phase
رً
ىػػيالمرحمػػةاألخي ػرةمػػفم ارحػػؿنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿك ػػدأضػػيفتىػػذهالمرحمػػةإلػػىم ارحػػؿ

التعمـالمتمركزحكؿالمشكمةكمرحمةرابعة(زيتكف)250:2003،لبلستراتيجيةألىميةعمميةالتقكيـ

فيالعمميةالتعميمية،كيتـالتقكيـالبنائيكالتقكيـالتشخيصيفيكػؿمرحمػةمػفم ارحػؿاالسػتراتيجية

كعمميةالتقكيـتككفعمميةعبلجيةك ائيػةتشخيصػيةيػتـمػفخبلليػاتحديػدنقػاطالقػكةكالضػعؼلػدل
البػأكؿ،
المتعمميفأثنانبنانالمعرفةكيتـفيىذهالمرحمػةتقػديـتػدريسعبلجػيكتصػحيحلؤلخطػانأكن
كبيذاتككفعمميةالتقكيـعمميةمستمرةأثنانتنفيذاالستراتيجية(.)martin1994:47

مزايا ويتمي البنائي المعدل(أحمد:)429-427:2005،
تكجدالعديدمفالمزايالنمكذج( كيتمي)البنائيالمعدؿ،منيا:
 -1يكػػكفالمػػتعمـمحػػكرالعمميػػةالتعميميػػةمػػفخػػبلؿبحثػػوكتجربتػػولمكصػػكؿإلػػىتحقيػػؽالميمػػة
بنفسو.
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ذىنيػا
 -2يبنػػيالمػػتعمـمعرفتػػوبنفسػػومػػفخػػبلؿم ارحػػؿالنمػػكذجالمختمفػػةليصػػبحالمػػتعمـمسػ ن
ػتقبل ن
كعندهتحكـذاتيحكؿكيفيةالتعامؿمصالميمة.

 -3تتػػيحالفرصػػةلممتعممػػيفلمتفكيػػرفػػيحمػػكؿمتنكعػػةلممشػػكمةالكاحػػدةممػػايسػػاعدعمػػىتنميػػة
التفكيراإلبداعي.

 -4ينميمياراتالمتعمـالعقميةكالفكريةمفأجؿالكصكؿإلىحؿالمشكمة.
 -5تعتمػػدالمرحمػػةالثانيػػةمػػفىػػذاالنمػػكذجعمػػىعمػػؿالمتعممػػيفداخػػؿمجمكعػػاتممػػايكسػػبيـ
مي ػاراتالعمػػؿالجمػػاعي،مثػػؿ:ميػػارةاالتصػػاؿكتحمػػؿالمسػػؤكليةالفرديػػة،كمػػفخبللػػويػػرل
ػمككوكأدائػػوكخب ارتػػومقارن ػ ةنبأ ارنػػو،كمػػايسػػمحالعمػػؿداخػػؿالمجمكعػػاتبالعصػػؼالػػذىني

سػ
كتكليدأفكارمتنكعة.

 -6يػ ػكازفى ػػذاالنم ػػكذجب ػػيفدكرك ػػؿم ػػفالمعم ػػـكالم ػػتعمـم ػػفخ ػػبلؿممارس ػػةالم ػػتعمـلؤلنش ػػطة
كالمعمكماتالتييزكدىـبياالمعمـممايزيدمفتحصيميـالدراسي.

 -7تعػػداسػػتراتيجيةحديثػػةفػػيالمجػػاؿالتربػػكمتػػتبلنـمػػصطبيعػػةالرياضػػياتالتػػيتحتػػكمعمػػى
مبادئكمفاىيـكعبلماترياضيةكمشكبلت.
شروط تطبيق نموذج ويتمي المعدل في التدريس (حمادة:)429-428 :2005 ،
البدمفتكافرمجمكعةمفالشركطعندتدريسنمػكذج(كيتمػيالبنػائيالمعػدؿ)داخػؿالغرفػة
الصفيةلكييتـتحقيؽاليدؼمفتطبيقياكتحسيفالناتجالتعميميلدلالمتعمميفكمفىذهالشركط:
 -1أفيككفلدلالمعمـمعمكماتكافيةعفمستكلتبلميذه.
يضا درةعمىإدارةكتنظيـالفصؿ.
 -2أفيككفلديوأ ن

فيككفلدلالمعمـاستعدادلمسايرةالطرؽالتدريسيةالحديثة.
ه
 -3أ
 -4أفيشجصتبلميذهعمىالعمؿالجماعيكالتعاكفبينيـ.
 -5أفيتقبؿأخطانالتبلميذكالعمؿعمىمساعدتيـ.

 -6أفيككفلدلالمعمـالخبرةالكافيةبالمنيجحتىيقدـتغذيةراجعةفيالك تالمناسب.
 -7أفيعرضالمعمـاألنشطةكالمكادالتعميميةالبلزمةلممتعمـ.
 -8إعدادمشكبلتكأكراؽعمؿلمتبلميذ.

كتتفػ ػػؽالباحثػ ػػةمػ ػػصكػ ػػابرا()74:2001،Capraفػ ػػيأفميػ ػػارةحػ ػػؿالمشػ ػػكبلتكالتفكيػ ػػر
اإلبػػداعيمػػفالميػػاراتاألساسػػيةالتػػييجػػبتنميتيػػافػػيالم ارحػػؿاألكلػػىلمػػتعمـ،حيػػثتعػػدميػػارةحػػؿ
المشكبلتأحدالجكانبالمعرفيةالتييتـتشػكيمياخػبلؿالمك ػؼالتعميمػيعػفطريػؽدمػجميػارةحػؿ
المشػػكبلتم ػػصالم ػػنيجالتعميمػػيالش ػػامؿلمرياض ػػياتكليسػػتكمجمكع ػػةم ػػفالميػػاراتالمس ػػتقمةالت ػػي
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تخػػصكػػؿكحػػدةد ارسػػية،كلكػػفيػػتـتنميػػةميػػارةحػػؿالمشػػكبلتليػػتـالتعػػرؼعمػػىتفكيػػرالطمبػػةحػػكؿ

المشكمةمفأجؿمساعدتيـكتكجيييـلمكصكؿإلىحمكؿمختمفةكمتنكعة.
تتمخص خطوات حل المشكمة فيما يمي:
 -1فيـالمشكمةكتحديدالمطمكب.

 -2إعادةصياغةىذهالمشكمةفيصكرةخطكاتإجرائية ابمةلمتطبيؽ.

 -3ا تػ ػراحب ػػدائؿممكن ػػةلح ػػؿالمش ػػكمةع ػػفطري ػػؽالتعام ػػؿم ػػصى ػػذهالخطػ ػكاتكمنا ش ػػةالحم ػػكؿ
المقدمةكتقكيميا.

 -4التكصؿإلىالحؿالصحيحلممشكمة.
 -5التأكدمفحؿالمشكمة.
كىنػػاؾالعديػػدمػػفاألسػػسلبنػػانبيئػػةتعميميػػةمتمرك ػزةعمػػىالمشػػكمةحيػػثإفتطبيػػؽنمػػكذج

التعميـالمتمركزحكؿالمشكمةيحتػاجإلػىميػاـكمكا ػؼمناسػبةلتطبيػؽمراحمػوكتحقيػؽأىدافػو،كمػف
ىذهاألسسالتيحددىاكيتمي)) 1995:65،wetly
أفتككفاألنشطةذاتمعنىكلياعبل ةبالحياةالعممية.
 -1البدمفبنانالمعرفةعندالمتعمميفكممارسةدكرىـاإليجابيفيتمقيالمعمكمات.
 -2دكرالمعمـتسييؿكتسييرعمميةالحكاركالمنا شةداخؿالفصؿ.
 -3تكرارالخطكاتالسابقةطكاؿالحصةالمدرسية.

كتػػرلالباحثػػةضػػركرةتحديػػدخطػكاتميػػارةحػػؿالمشػػكبلتلمطمبػػة عنػػدتطبيػػؽنمػػكذج(كيتمػػي

المعدؿ)كضركرةإيجادحمكؿمتنكعةلمشكبلتمفتكحةالنياية ،كذلؾباستخداـاستراتيجياتتقكـعمى
تقسػػيـالمشػػكمةإلػػىمشػػكبلتأصػػغرمنيػػا،كطػػرحنمػػكذجمعػػيفلمحػػؿ،كدكرالمعمػػـفػػيىػػذهالمرحمػػة
تقييـماتكصؿإليوالطبلبمفحمكؿ،كالحكـعمىمدلفاعميةماأنجزكهمفحمكؿكتشجيعيـعمػى

التعامؿمصالمشكبلتبحكمةكصبر.

المحور الثاني :التفكير اإلبداعي:
فػيعػػالـمتسػػارعاألحػداث،متغيػػركػػؿمػافيػػو،لػػـيعػدالتفكيػػرترفنػابػؿأصػػبحضػػركرةممحػػة،

ػةكأىميػةالتكنكلكجيػاكالبػدمػفتجػاكز
فأىميةالتفكيرأصبحتاألىميةالثالثةبعدأىميةالقرانةكالكتاب 

ىذهاألىميةكالتخمصمنياإلىالتفكيركاإلبداع.

ػنحفغالبػامػانفكػربطػريقتيفاألكلػى
فالتفكيرىكعمميةبحثعفمعنىأكمك ؼأكخبػرة،ف
ن

تفكيػػرمنطقػػيمتسمسػػؿكنسػػتخدميابنسػػبة()%97كالثانيػػةتفكيػػرجػػانبيأكأفقػػيكنسػػتخدموبنسػػبة
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()%3فاإلبػػداعاليحػػدثإالبػػالتفكيرالجػػانبي،فيػػكيمبػػيحاجػػاتإنسػػانيةلمفػػردكىػػيحاجػاتتحقيػػؽ
الذاتكتقصفي مةىرـماسمكلمحاجات(العركاني)15:2014،

كيعرف ػػو(خص ػػاكنة:)25:2015بأن ػػوى ػػكك ػػؿنش ػػاطعقم ػػيأكذىن ػػييختم ػػؼع ػػفاإلدراؾ

ػيفمعػ ػاإل ػػىاألفك ػػارالمج ػػردةكالبح ػػثع ػػفالمعن ػػىكاس ػػتخبلص
الحس ػػيكاإلحس ػػاسأكيتج ػػاكزاالثن ػ
ن
مكريككففيياالمعنىظاىربحيثيتـإعادةتشكيمومفمتفر اتمكجكدة.
نا
المعانيمفأ

خصائص التفكير (فييم:)28 :2002 ،
مباشر.
اعقمياغير و
ن
 -1اعتبارالتفكيرنشاطن

امباشر.
نا
 -2ارتباطالتفكيربالنشاطالعمميلئلنسافارتبا ن
ط

 -3اعتمادالتفكيرعمىمعمكماتك كانيفعامةلمظكاىرالتيتستقرفيالعقؿ.
 -4انطبلؽالتفكيرمفالخبراتالحسيةفيكالينحصرعميياكاليقتصرعمىاألشيان.

 -5التفكيرانعكاسلمعبل اتكالركابطبيفاألحداثكاألشيانكالظكاىربشكؿلفظيكرمزم.
 -6التفكيراإلنسانيجزنعضكممفبنيةشخصيةالفرد،نظػاـحاجػاتكدكافػصكانفعػاالتكميػكؿ
كاتجاىاتالفكرتنعكسعمىالتفكير.

أخرللمتفكير:
كمايضيؼ(جبللة)196:2012،خصائص 
اكثيقنابالنشاطالمعرفيلئلنساف.
 -1يرتبطارتباطن 

 -2مفخبللوتنعكسالعبل اتمفالظكاىركاألشيانكاألحداث.
 -3يدؿالتفكيرعمىشخصيةالفردكىكجزنعضكمكظيفيفيالبيئة.

مستويات التفكير:
دـ(عبدالعزيز)25:2009،مستكياتالتفكيرحسبالنمكالعقمي:
 -1المستوى الحسـي:يػدكرحػكؿاألشػيانالمحسكسػةكالمشخصػة،كاليصػؿإلػىمسػتكلاألفكػار
كالمعانيالكميةكىكصفةمفتفكيراألطفاؿ.

ػكردكرافػػيالتفكيػػر
ن
ػيكعاعنػػداألطفػػاؿمػػفالكبػػاركتمعػػبالصػ
 -2المســـتوى الصـــوري:أكثػػرشػ ن
الصػػكرممػػفخػػبلؿاأللعػػاباإلبياميػػةباإلضػػافةالػػىأحػػبلـاليقظػػة،ك ػػديسػػتخدموال ارشػػدكف
لحؿمشكبلتيـ.

 -3التفكير بالقواعد والمبادئ:كىكأر ىمفالمستكلالتصكرم،اليعتمدعمىاألشيانالمجسػمة
بؿيعتمدعمىمعانياألشيانكمايقابميامفألفاظكأر اـ،كىكيتطكركيتقػدـبتقػدـالمغػةعنػد

الفػػرد،ألنػػويعتمػػدعمػػىالتفكيػػربالقكاعػػدكالمبػػادئكالمفػػاىيـالتػػيتسػػاعدعمػػىفيػػـالق ػكانيف
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ػفلينػػا
الطبيعيػػةالتػػييمكػػفأفنعتمػػدعمييػػافػيالتفكيػػرالعممػػيكينطبػػؽالمثػػؿالقائػػؿ":التكػ ن

كسر".
عصرك
ن
الصمبافتى ى
فتي ى

وقد قام (سعادة )9 :2009 ،بتقسيم مستويات التفكير إلى مستويين:
 -1المستوى األول :تفكير أساسـي:عبػارةعػفأنشػطةعقميػةكذىنيػةغيػرمعقػدةتتطمػبممارسػة
كتنفيذالمسػتكياتالػدنيامػفتصػنيؼبمػكـلممجػاؿالمعرفػيكالعقمػيكىػكمسػتكلالحفػظكالفيػـ

كالتطبيؽلبعضالمياراتالعقميةلبلنتقاؿإلىالمستكلالمركب.

 -2المستوى الثاني :تفكير مركب:مجمكعةمفالعممياتالعقميةكتضـمياراتالتفكيػراإلبػداعي
كالنا دكحؿالمشكبلتكعمميةصنصالقراركالتفكيرالمعرفي.
كتتف ػػؽالباحث ػػةم ػػصس ػػعادة()2009ف ػػيأفالتفكي ػػرينقس ػػـإل ػػىمس ػػتكييفأساس ػػيف،حي ػػثإف

المسػػتكلاألكؿيتطم ػػبتنفي ػػذمس ػػتكياتبم ػ كـلممج ػػاؿالعقم ػػيكالمعرف ػػيمثػػؿالحف ػػظكالفي ػػـكالتطبي ػػؽ،
كمستكلمركبيضـمياراتعميا،مثؿ:ميارةحؿالمشكبلتكصنصالقرار.

أىداف التفكير:
حدد(عبدالعزيز)34-32:2009،عدةأىداؼمفأىميا:
 -1التفكيرضركرةلمكاكبةمتطمباتالعصركالتكيؼمعيا.
 -2التفكيرضركرةالكتشاؼكؿمجيكؿفيىذاالككف.

 -3التفكيرضركرةلمجميصلمالومف درةعمىتسييرأمكرحياتنا.
ػارات
اىام ػافػػيميػ 
ن
 -4التفكيػػرضػػركرةمػػفضػػركراتالتعمػػيـاليػػادؼكمتطمباتػػوالػػذميمعػ
ػبدكر ن
التفكيركعممياتوالتيتطكركفانةالفرد.

التفكيرضركرمفيالنجاحالمدرسيكالحياةكتحقيؽالذاتفيمجاؿالعمؿ.

-5

ةلتحقيؽحاجاتالفردالمختمفةسكا ننأكانتحاجاتبيكلكجيةأكمدنية.

 -6التفكيرضركر
 -7التفكيرضركرةمفأجؿتطكيرالمجتمصكتحقيؽالرفاىة.
 -8التفكيرضركرةلتطكيرالتعميـ.
عناصر نجاح التعمم بالتفكير(سعادة:)70-67 :2009 ،
 -1المعمـالمؤىؿكالفعاؿ.
 -2البيئةالصفيةالمدرسية.
 -3أساليبالتقكيـ.
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ويصنف (صيام )18:2013 ،عناصر أخرى لمتعمم بالتفكير:
اأـمعنكيا.
أكافالتحفيزمادي
 -1تحفيزالطالبسكا نن
ن
ن
 -2المناخكالعبل اتاألسريةالمحيطةبالتعمـ.
 -3الحالةالنفسيةلممتعمـكاستعدادهكميكلو.

 -4المنياجالمدرسيكمدلتنظيموكترابطوعبرالمراحؿالعمريةلممتعمـ.

أنــــــواع التفكير:
لمتفكيرأنكاعمتعددة(أبكجبللة)171-170:2012،أىميا:
أوًال /التفكيــر المــنظم:يتمثػػؿفػػي ػػدرةالفػػردعمػػىرسػػـخطػكاتمتتابعػػةكمتتاليػػةلحػػؿمشػػكمةمػػا،تثيػػر
تفكيرالفرد؛لمكصكؿلحمكؿناجحةمفخبلؿكضصفركضلحمياكجمصبياناتكمعمكماتتػؤدمإلػى
نتائجلمتأكدمفصحةالفركضكالنتائج،ثـتعميـتمؾالحمكؿ،كيتضمفىذاالنكعنػكعيفمػفالتفكيػر

ىما:

 التفكيـــر االنبســـاطي:ي ػػتـفي ػػواالنتق ػػاؿم ػػفالع ػػاـإل ػػىالخ ػػاصكم ػػفالك ػػؿإل ػػىالج ػػزنكم ػػفالمقدماتإلىالنتائجلممفاىيـكالحقائؽ،كمايصدؽعمىالكؿيصدؽعمىالجزن.

 التفكيــر االســتقرائي:كيػػتـفيػػواالنتقػػاؿمػػفالخػػاصإل ػىالعػػاـ،كمػػفالجػػزنإل ػىالكػػؿ،كمػػفحقػػائؽمنفػػردةإل ػى كاعػػدعام ػة،فيػػكاألسػػاسفػػيالكصػػكؿإلػػىالمعرفػػة،فيػػكمػػنيجيتبعػػو
العممانفيبحكثيـكتجاربيـالتيتعتمدعمىالمبلحظةالمباشرة.

ثانيا /التفكير العكسي:يتمثػؿفػي ػدرةالفػردعمػىإدراؾتسػاكمالنتػائجرغػـاخػتبلؼمكا ػصالحػدثأك
ً
بل.1×5=5×1
الظاىرةفمث ن
ثالثًا /التفكير المنطقي:كيتمثؿفياستخبلصنتائجصحيحةكمقدماتفيضكن كاعدالمنطؽ،كىػك
يامنطقيػاكفػػؽ كاعػػدمعينػػة،كيػػتـ
ػتنتاجييػػتـمػػفخػػبلؿالحصػػكؿعمػػىمقػػدماتيحػػددصػػد
ه
ػراسػ
تفكيػه
ن

أيضػ ػام ػػفخ ػػبلؿممارس ػػةمكا ػ ػػؼحقيقيػ ػة،كم ػػفاألس ػػاليبالمس ػػتخدمةفػػػيى ػػذاالن ػػكعم ػػفالتفكيػ ػػر
ن

(المحاكاة)كىيتماثؿمكا ؼحقيقيةكخصبة.

ػاجفريػدكمميػزيتميػز
امنظكماكغيرمقيدإلنت 
ن

ابعا /التفكير اإلبداعي:يمثؿىذاالنك
عمفالتفكيرنسقن
رً
اعقمياينطمػؽمػفمشػكمةتثيػرانتبػاهالطمبػة،
ن
باألصالةكالتنكعكاثراناألفكاركتعددىا،كىكيمثؿنشاطن
كتجعميـ ادريفعمىإنتاجأفكارتصؿبيـإلىحمكؿغيرمألكفةتبيرالجميصكتثيرإعجابيـ.

كيعػػرؼ(محمػػد)28:2016،التفكيػػراإلبػػداعيبأنػػو:المسػػتكلاألر ػػىفػػيعمميػػاتالتفكيػػر،

فيكيساىـفيتنميةإمكاناتالعقؿالبشرممفخبلؿإكسابالطمبػةالمركنػةفػيالتفكيػربالبحػثعػف
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ةكاتقاف،كمػايكسػبيـفػفالتسػاؤؿكتنميػةالطبل ػةلػدييـفػي
بدائؿكخياراتمتعددةكأصيمةبسرعةكد 

اىتماـالطمبةكانتاجيـفيشعركفبأنيـيتعممكفبأنفسيـ.

طرحاألسئمة،ممايزيد

كمايعرفو(العبسي)12:2009،بأنو:النظرلممػألكؼمػفزاكيػةغيػرمألكفػةثػـتطػكيرىػذا

النظرليتحكؿإلىفكرةثـتصميـثـإبداع ابؿلبلستعماؿكالتطبيؽ.

كيعرفو(الحارثي)24:2006،بأنو:إعادةتشكيؿالشينكجعموفػيصػكرةلػـيكػفعمييػامػف
بؿ.
انتشاراتعريؼمكتبالتربيةاألمريكي"إفاألطفاؿالمبدعيفيتـتحديدىـ
كمفأكثرالتعريفات ن

مػػف بػػؿأشػػخاصمػػؤىميفيككن ػ كف ػػادريفعمػػىالقيػػاـبأعمػػاؿذاتأدانعػػاؿ،كيحتػػاجكفإلػػىب ػرامج
كخدماتخاصةمصالبرامجالتربكيةالعاديةفيسبيؿاستثمارىـلخدمةالمجتمص".

كتػػرلالباحثػػةضػػركرةتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعيكتطبيػػؽأسػػاليبحديثػػةمػػفأجػػؿخمػػؽأطفػػاؿ
انفػيالبيػتأكالمدرسػة
مبدعيفكمبتكريفمفخبلؿممارسةفعميةألساليبتنميةميػاراتالتفكيػرسػك ن

كأفيفيـكؿمنادكرهتجاهالتفكيراإلبداعيكبالتالينعمؿعمىإيجادجيؿمبتكركمبدع.


ميارات التفكير اإلبداعي:
يرلالكثيرمفالباحثيفأفالمياراتاألساسيةلمتفكيراإلبداعيىي:
 -1األصالة( )Originality
 -2الطبل ة()Fluency

 -3المركنة( )Flexibility



 -4الحساسيةلممشكبلت()Sensitivity of Problems
اوًال /األصالة (( )Originalityالخطيب:)90 :2006 ،
تعتبػػرعنصػنػراأساسػنػيافػػيالتفكيػػراإلبػػداعي،كتقػػكـعمػػىإنتػػاجأفكػػارجديػػدةىػػي:التميػػزفػػي

التفكيػػر،كالنػػدرة،كالقػػدرةلمكصػػكؿإلػػىمػػاكرانالمػػألكؼكالمباشػػرمػػفاألفكػػار،يػػتـ ياسػػياعػػفطريػػؽ
كمي ػػةاالس ػػتجاباتغي ػػرالش ػػائعةكغي ػػرالمألكف ػػة،كتع ػػداس ػػتجابةمقبكل ػػةألس ػػئمةعم ػػىاختب ػػارت ػػداعي

الكممػػاتأكإعطػػانارتباطػػاتكمعػػافغيػػرمباش ػرةلبنػػكداختبػػار،كتقػػاسبدرجػػةالب ارعػػةكالميػػارةفػػي
اختيارعناكيفبعضالقصص.
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ثانيا /الطالقة(( )Fluencyعجيمة :)75 :2007 ،
ً
تعنيالقدرةعمىإنتاجعددكبيرمفاألفكارفيكحدةزمنيةمعينةكتشكؿكؿخطكةمتكاممػة

نقطةبدنجديدةلمعالجةالمشاكؿاألخرلكمفأنكاعيا:

 -1طبل ةالكممات:سػرعةفػيإنتػاجالكممػاتأككحػداتلمتعبيػركفقنػالشػركطمعينػةفػيبنائيػاأك
تركيبيا.

 -2طبل ةالتداعي:سرعةإنتاجصكرلياخصائصمحددةفيالمعنى.
 -3طبل ةاألفكار:سرعةفيتكليدعددكبيرمفاألفكاركالصكرالفكريةفيأحدالمكا ؼ.

 -4طبل ةالتعبير :درةعمىالتعبيرعفاألفكاركسيكلةصياغةكممػاتأكالتعبيػرعنيػابطريقػة
تككففييامترابطةكمتصمةبغيرىاكمبلئمةليا.
ثالثًا /المرونة (( )Flexibilityالطيطي:)52 :2004 ،
التكصػػؿإلػػىحػػؿمشػػكمةأكمكاجيػػةأممك ػػؼفػػيضػػكنالتغذيػػةالراجعػػةالتػػيتػػأتيمػػفىػػذا

المك ػػؼ،فيػػيتعتم ػػدعمػػىالخص ػػائصالكيفيػػةلبلسػػتجابات،كيمك ػػف ياسػػيابتن ػػكعاالسػػتجاباتمث ػػؿ
التفكيػػرفػػيبػػدائؿمتنكعػػة،كيتمثػػؿذلػػؾفػػي ػػدرةالفػػردعمػػىالتمثيػػؿلمفي ػكـعممػػيتػػـد ارسػػتوبأمثمػػة

متنكعة.

ابعا /الحساسية لممشكالت (( )Sensitivity of Problemsمحرفة:)99 :2006 ،
رً
عرفػوبأنػوالقػدرةعمػىرؤيػةالكثيػرمػفالمشػكبلتالتػيتكاجػوالفػردفػيالمك ػؼأكفػيالػػنظـ

االجتماعي ػػة كف ػػينػ ػكاحيال ػػنقص،كى ػػذايعن ػػيأفبع ػػضاألش ػػخاصأس ػػرعم ػػفغي ػػرىـف ػػيمبلحظ ػػة
المشكبلتكالتحقؽمفكجكدىافيالمك ؼالذميتعرضكفلو.

كيتضحلمباحثةمماسبؽضػركرةتنميػةميػاراتالتفكيػراإلبػداعيألنيػامػفالغايػاتالتربكيػة،

فتقدـأمدكلةيقاسبمقدارتنميتيػالعقػكؿأفرادىػاكالعمػؿعمػىاسػتثمارىا،فتصػبح ػادرةعمػىالتفاعػؿ
ػارزااليسػػتغنيعنػػواالنسػػافكػػالتنفسكالتغذيػػة،
اإليجػػابيمػػصمتغي ػراتالعصػػر؛ألنػػويحتػػؿمك نان ػابػ ن
كي ػرتبطارتباطن ػاكثيقن ػابالتقػػدـكالتطػػكر،فيػػكمصػػدرمػػفمصػػادرالقػػكةكالسػػيادةعمػػىكافػػةالمسػػتكيات

ميمامفعكامؿالرفاىةمفخػبلؿاالخت ارعػات
كعامبل ن
ن
انأكانتاجتماعيةأـسياسيةأـا تصادية،
سك ن

كاإلنجػػازاتالتكنكلكجيػػةكالحضػػارية ،ك ػػدا تصػػرتالد ارسػػةالحاليػػةعمػػىثػػبلثميػػاراتمػػفميػػارات

التفكيراإلبداعيىي(:األصالةكالطبل ةكالمركنة).
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وترى الباحثة أن أىمية التفكير اإلبداعي تتمثل في أنو:
 -1يساعدعمىإيجادحمكؿمبتكرةكمتعددة.

 -2زيادة درةاإلنسافعمىاالستغبلؿاألمثؿلممكارد.

 -3زيادةالقدرةعمىاإلنتاجكانعكاسذلؾعمىاألدانالجماعيالذميخدـالمجتمعات.
ػبقناكزيػػادة ػػدرةاإلنسػػافعمػػىاإلبػػداع
 -4يسػػاعدعمػػىالكصػػكؿإلػػىاألىػػداؼالتػػيتػػـكصػػفيامسػ 
كاالبتكار.

 -5يسػػاعدعمػػىتصػػحيحمسػػارالسػػمكؾاإلنسػػانيكزيػػادة درتػػوعمػػىاالسػػتفادةمػػفاألخطػػانالتػػي
يرتكبيا.

مراحل التفكير اإلبداعي:
كيتمثؿالتفكيراإلبداعيبالمراحؿاآلتية(سعادة:)55:2003،
 -1مرحمــة اإلعــداد والتحضــير (:)Preparationيػػتـمػػفخبلليػػاتحضػػيرالػػذىفكالعقػػؿلعمميػػة
اإلبداع،كذلػؾبالتعامػؿمػصإحػدلالمشػكبلتكالقضػاياالمطركحػةبحيػثيػتـجمػصالمعمكمػات
ػتعدادالممرحمػػةالثانيػػة،كفػػيىػػذهالمرحمػػةيػػتـ
كالميػػاراتالتػػيالعبل ػػةبيػػاكفيميػػاكذلػػؾاسػ ن

تحديدالمشكمة كفحصيامفجميصالجكانبكجمصالمعمكماتكالمياراتالمتعددة.

 -2مرحمة االحتضان (:)Incubationيتـفػيىػذهالمرحمػةالتركيػزعمػىالفكػرةكالمشػكمةبحيػث
تصبحكاضحةفيذىفالمبدعففيىذهالمرحمػةيػتـترتيػباألفكػارالتػيليػاعبل ػةبالمشػكمة

أكالقضيةالمطركحة كتنظيميا،كرفضالمعمكماتكاألفكارالتيليسليػاصػمة،كمػفخبلليػا
يتـالتعرؼعمىالمشكمةبشكؿعميؽكتقديـأطركحاتغيرنيائيةلحميا.

 -3مرحمة اإلليام أو االستشراق (:)Inspirationيػتـفػيىػذهالمرحمػةالتحميػؿالعميػؽلممشػكمة
إلدراؾعناصػػرىاكأجزائيػػامػػفعبل ػػاتمتداخمػػةفيمػػايسػػمحبػػانطبلؽإشػ ار ةاإلبػػداعالمطمكبػػة

،Creativeكىيالمحظةالتيتظيرفيياالفكرةالجديدةكالحؿالمبلئـلممشكمة.

 -4مرحمة التحقـق (:)Verificationىػيتمثػؿآخػرمرحمػةمػفم ارحػؿعمميػةاإلبػداعكيػتـمػف
خبلليػػاالحصػػكؿعمػػىالنتػػائجالميمػػةفيقػػكـالمبػػدعبفحػػصالفكػرةاإلبداعيػػةالتػػيتػػـالتكصػػؿ

كجدتياكفائدتياالحقيقيةلتكثيقياميدانيا.
ن
إليياكاختبارىاكالتحقؽمفأصالتيا
وتالحــظ الباحثــةضػػركرةالتػػدرجفػػيالم ارحػػؿلمكصػػكؿإل ػىالمرحمػػةالنيائيػػةالتػػيتظيػػرفييػػا
المناسبةكالتيتظيربعداختبارىا كتجربتيا،ففيىذهالمرحمػةيعػرضالمبػدعكفجميػص

الفكرةالجديدةك
أفكارىـلمتقكيـلمتحقؽمفأصالتياكفائدتيا.
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مستويات التفكير اإلبداعي(أحمد:)89:2014،
 -1المستكلالتعبيرم :درةالمبدعيفعمىالتحدثبطبل ةكتنبصمفحريةالتفكيركتمقائيتو.
 -2المستكلاإلبداعي :درةغيرعاديةعمىتصكراألشيانكتجريدىا.

ادراعمىتصكرمبادئجديدة.
 -3المستكلالبزكغي:أعمىدرجاتاإلبداعكيككففيياالمبدع ن
 -4المستكلاالختراعي:يتطمبدرجةعاليةمفالمركنة.

كما يضيف (الحارثي )92 :2006 ،مستويات أخرى لإلبداع ىي:
ػدمكفمنتج ػا
 -1مســتوى الــذروة:ىػػكمسػػتكلالمبػػدعيفالمتمي ػزيف،كىػػكمسػػتكلالعممػػانالػػذيفيقػ
ن
متميزاعمىمستكلالعالـكليسعمىمستكلالبيئةالمحمية،مثؿ:الحاصميفعمػىجػائزةنكبػؿ
ن

أكجكائزعالميةمشابية.

 -2المستوى العادي:مستكليكجدعندكؿإنسافكاليخمكأمإنسػافمنػو،كعمػىالتربيػةكالتعمػيـ
فترعياإلبداعالعادمكتشجعوكتتبنػىاإلبػداعالنسػبيكلػيسالمفيػكـالمطمػؽلئلبػداعمثػؿ
أ ا
إبداعالذركة.

كيتبيفلمباحثةمماسبؽأفمستكياتالتفكيرمتنكعة،فقديككفمستكلتعبيرنياتظيرفيو درة

المبػػدععم ػػىالتحػػدثبطبل ػػةكتمقائيػػة،كام ػػاأفيك ػػكفمسػػتكلإب ػػداعييتمثػػؿف ػػي درتػػوعم ػػىتخي ػػؿ

ػادراعم ػػىابتك ػػارمب ػػادئجدي ػػدة،أكمس ػػتكل
المجػػردات،ك ػػديك ػػكفمس ػػتكلبزكغنيػ ػايك ػػكففي ػػوالفػػرد ػ ن
اخت ارع ػػييتمث ػػؿف ػػي درت ػػوعم ػػىإنت ػػاجأكب ػػرع ػػددم ػػفالب ػػدائؿكاألفك ػػاركى ػػذايتطم ػػبض ػػركرةتنمي ػػة
مستكياتاإلبداعمفخبلؿاتباعأساليبإبداعيةحتىنصؿإلىأعمىدرجاتاإلبداع.

سمات التفكير االبداعي(مدحت:)217:2003،
مفأىـالسماتالتييتسـفيياالتفكيراإلبداعيمايمي:
فض ػا
 -1الجػػدةكالمناسػػبة:بمعنػػىأفيكػػكفالتفكيػػرغيػػرتقميػػدمكغيػػرمػػألكؼكيتطمػػبتعػ ن
ػديبلكر ن
لؤلفكارالمقبكلةمسبقناكدرجةعاليةمفالدافعيةكالمثابرة.


انأكػافبشػكؿمسػتمرأـمتقطػصأـمػفخػبلؿالتكيػؼأـ
 -2يحدثعبرفترةطكيمةمفالزمفسك ن
التركيػػزالمرتفػػصعبػػرمػػركرهبم ارحػػؿمتعػػددةمػػفاإلعػػدادكاإلش ػراؽكالتحقػػؽكاالنتي ػان،بمعنػػى

خركجالمنتجإلىالكجكد.

انتيانبحريةالفعؿلتحقيؽمنتجإبداعي.
يةبدنامفحريةالتفكيرك ن
ن
 -3يتطمبالحر
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أنواع التفكير اإلبداعي(الحارثي:)92:2006،
 -1اإلبـــداع التركيبـــي:يتضػػمفإنتػػاجأفكػػارجديػػدةعػػفطريػػؽارتبػػاطاألفكػػارالقديمػػةبالجدي ػػدة
بطريقةغيرعاديػةأكمألكفػة،مثػؿأسػاليبالتشػابوفػيالمغػةالعربيػةأكالعمػكـ،كىػذاالنػكعال

غنيػاباألفكػػارالقديمػػةفقػػطكانمػػاالقػػدرةعمػػىعمػػؿتجمعػػاتكارتباطػػاتألنػكاع
يتطمػػبمصػ نا
ػدر ن
عديدةكمختمفة.

 -2اإلبـــداع االستكشـــافي:يح ػػدثى ػػذاالن ػػكعبمج ػػردتص ػػميـالف ػػردالقكاع ػػدالمناس ػػبة،كى ػػذاالن ػػكع
يفحػػصاإلمكانػػاتالمصػػاحبةفػػيالمكػػاف،فينػػاؾعػػددكثيػػرمػػفاألف ػراديعيشػػكفحيػػاتيـمػػف

خبلؿكسائؿاإلبداعاالستكشافي،مثؿ:العممان،كالمكسيقييف،كالفنانيفالتشكيمييف.

 -3اإلبداع التحويمي:يتضمفبعضالتغيراتكالتعديبلتلقاعدةأكأكثرفيالمكافأكالفراغ
المفاىيميكيتكلدأفكاراليمكفتقميدىا.
خطوات يتبعيا المعمم لموصول إلى التفكير اإلبداعي (سكيداف:)62:2010،
إذاأرادالمعمـتحقيؽتفكيرإبداعيفيالحصةالصفيةالبدمفاتباعمجمكعةمفالخطكات

التيالغنىعنياكىي:

 -1تحديدالمشكمةالمرادحميا.

 -2تحديداليدؼعمىشكؿمعايير ابمةلمقياس.
 -3عقداجتماعلمعصؼالذىني.
 -4البحثعفالحؿاإلبداعي.

ىـبشكؿفردمثـعرضياكتابياعمىالجميص.
ن
 -5الطمبمفجميصالطمبةكتابةأفكار
 -6فتحبابالنقاشلتصكيرالحؿاإلبداعيالمقترحلممشكمة.
دور الوراثة والبيئة وعالقتيما باإلبداع (الخطيب:)95:2006،
ينظرمعظـعممانالنفسإلىأفالسمكؾاإلنسانييتشكؿمفتأثيركؿمفالبيئةأكالكراثةكمايتبيف

فياألسطرالقادمة:

 -1دور الوراثة:أظيرتالعديدمفالدراساتالتيتتعمؽبدكرالك ارثػةعمػىضػركرةتنميػةالقػدرات
اإلبداعيػػة،فالمعطيػػاتالكراثيػػةمحػػددةفػػيتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعي،كافدكرالك ارثػػةفػػيحالػػة

الذكانالعادمأعمىمفدكرىاالحاليفيالقدراتاإلبداعية.

 -2دور البيئــة:يتفػػؽمعظػػـالبػػاحثيفعمػػىأفالبيئػػةليػػادكركبيػػركأساسػػيفػػيتنميػػةالقػػدرات
اإلبداعيػػة،ف ػإذاكانػػتالبيئػػةخصػػبةلتنميػػةاإلبػػداعنمػػت ػػدراتالفػػردكتػػدفقت،أمػػاإذاكانػػت

البيئػػةغيػػرصػػالحةفيتك ػػؼنمػػكىػػذهالقػػدرات،كيقصػػدبالبيئػػةىنػػا:البيػػتكالمدرسػػةالتػػييقػػص
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عمػػىعاتقيػػاتنميػػةاإلبػػداعأكإعا ػػةنمػػكه،فقػػدراتالفػػرداإلبداعيػػةتنمػػكمػػفخػػبلؿأسػػاليب

كتككين ػػاتمبتكػ ػرةكت ػػزدادبالتش ػػجيصكالم ػػدحكحري ػػةالتعبي ػػرع ػػفالتخ ػػيبلتكح ػػباالس ػػتطبلع
ألعماؿغيرمألكفة،كظركؼاألمفالنفسيلياتأثيرعمىالتطكراتاإلبداعية.
وترى الباحثـةضػركرةتييئػةبيئػةمحفػزةلتنميػةالتفكيػراإلبػداعيلتطبيػؽأسػاليبتعمػؿعمػى
إيجادجيؿمبدعكمبتكر،كضركرةتطبيؽممارسةفعميػةألسػاليبتنميػةالتفكيػراإلبػداعيفػيكػؿمػف
البيػػتكالمدرسػػةكاالبتعػػادعػػفاألسػػاليبالتقميديػػة،كعمػػىالمعمػػـأفيتحمػػىبصػػفاتكحقػػائؽمبدعػػة؛
ػادراعمػىإنتػاجأفكػار
إلنتاججيؿمبدعكمبتكػريسػتطيصالتعامػؿمػصمحيطػو،بحيػثيصػبحالطالػب ن
تتسـباألصالةكالمركنةكالطبل ةكحؿالمشكبلتكىيمفالعناصراألساسيةلمتفكيراإلبداعي.

المعيقات التي تواجو المعمم الفمسطيني فـي تنميـة ميـارات التفكيـر اإلبـداعي فـي البيئـة الصـفية كمـا

حددىا(زامؿ:)190–189:2011،

 -1كثرةاألعبانالتدريسيةالممقاةعمىكاىؿالمعمـ.

 -2استخداـأساليبالتعمـالقائمةعمىالحفظكالتمقيف.

دارةمصالمعمـفيتنميةالتفكيراإلبداعي.
 -3عدـتعاكفاإل 
 -4طكؿالمناىجالدراسيةكازدحاميابالمعمكمات.
 -5بعدالمكادالتييدرسياالمعمـعفالتخطيط.

 -6عدـاىتماـالمناىجبالجكانبالتطبيقيةكالعممية.

 -7عدـتعزيزالمناىجالتدريسيةألساليبالتعمـالحديثة.
 -8عدـتعرضالمناىجلممشكبلتالتيتبلمسالحياة.

 -9انشػػغاؿالمعمػػـباألعمػػاؿاإلداريػػةالركتينيػػةمػػف بػػؿاإلدارةالمدرس ػيةممػػايعك ػػوعػػفتصػػميـ
أنشطةمثيرةلمتفكير.

 -10ضغطالمعمميفالزمبلنعمىالمعمـالذميطبؽمياراتالتفكير.
 -11عدـتكفرالمكتباتالمدرسيةالغنيةبالكتبالمتنكعةكالمراجص.

 -12إل ػ ػزاـالمعمػ ػػـبػ ػػالمكادكالممخصػ ػػاتالصػ ػػادرةمػ ػػفإدارةالمدرسػ ػػةتعيػ ػػؽمػ ػػفتطبيػ ػػؽاألنشػ ػػطة
كالفعالياتالذميسيـفيتنميةالتفكيراإلبداعي.

 -13مةكعيأكليانأمكرالطمبةباألنشطة.

 -14إدارةالمدرسػػةالتسػػمطيةتسػػاىـفػػيإيجػػادالمػػتعمـالمتسػػمطالػػذميتبنػػىاتجاىػػاتسػػمبيةتجػػاه
التعمـالتيتسيـفيتنميةالتفكيراإلبداعي.

 -15عدـتعرضالمناىجلؤلنشطةالتيتثيرالتفكير.
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يتضحلمباحثةممػاسػبؽأنػومػفالضػركرمأفيفيػـكػؿفػردمنػادكرهتجػاهالتفكيػراإلبػداعي،

ػزكاب ػػداع؛ألفاإلب ػػداعظ ػػاىرةإنس ػػانيةطبيعي ػػةالتقتص ػػرعم ػػىفئ ػػةمح ػػددةم ػػفذكم
كأفيؤدي ػػوبتمي ػ 
المكىبةبؿتكجدعندكؿالبشر.

المحور الثالث :االتـــــــــــجاه:
يعد االتجاه المتغير الثاني في الدراسة الحالية كىك مفيكـ أساسي مف مفاىيـ عمـ النفس

دكردكثيرافيمجاؿالتعميـكذلؾ الرتباطوبالدافعيةممايساىـفيتحقيؽ
ن
التربكمكاالجتماعي ،ك
األىداؼ.

كعصبي انتظمت مف خبللو الخبرة
ه
عقمي 
استعداد  ه
ه
كيعرفو (صفكت )744: 2007،بأنو :

كتكجييناعمىاستجاباتالفردنحكالمكضكعكالمكا ؼالمتعمقةبيا.

تأثير
الخارجية،بحيثتمارس نا

عمىالرغـمفاختبلؼ العممانفيتحديدمعنى االتجاه إالأف(بسيكني  )271 :2013،اـ

بتحديدأىـالتعريفاتلبلتجاه:

 -ىكميؿلبلستجابة ديككفبشكؿسمبيأكإيجابيتجاهمجمكعةمفالمثيرات.

 ىػػكتعمػػيـالسػػتجاباتالفػػرد،كىػػذاالتعمػػيـيػػدفصسػػمككوبعيػ نػداأك ر نيبػامػػفمػػدرؾمعػػيفبحيػػثيحدثتنظيـمستمرلمعممياتاالنفعاليةكاإلدراكيةكالمعرفيةحكؿبعضالنكاحيالمكجكدةفي

المجاؿالذميعيشفيوالفرد.

 ىكاستعداد ػديكػكفعامػاأكخاصػاكيكتسػبوالفػردبػدرجاتمتفاكتػةتدفعػولبلسػتجابةألشػيانكمكا ؼ.

النظريات التي فسرت االتجاىات:
ىناؾالعديدمفالنظرياتالتيحاكلتتفسيراالتجاىاتمنيا(ىاشـ:)257:2014،
 النظرياتالسمككية:نظرية(ستانس)،نظريةاالشتراطاإلج ارئي. -نظريةالتعمـاالجتماعي(:باندكر،ىكفبلند).

 النظريةالمعرفية:نظريةاالتساؽالمعرفي،نظريةالتنافرالمعرفي.أوًال /النظرية السموكية:
ػاتنكع ػامػػفالدافعيػػةكمػػفثػػـد ارسػػةتككينيػػا
أ .نظريــة ســتانس:إذتعتبػػرىػػذهالنظريػػةاالتجاىػ
ن
ككظائفي ػػاى ػػيد ارس ػػةلدافعي ػػةاإلنس ػػاف،في ػػيتكتس ػػبع ػػفطري ػػؽاال تػػرافالش ػػرطيالبس ػػيط،

فػػالمثيراتغيػػرالشػػرطية،مثػػؿ:الطعػػاـأكالمػػانأكاليػكانتسػػتثيرلػػدلالفػػرداسػػتجابةانفعاليػػة

إيجابية،كىناؾمثيراتأخرلتستثيراستجاباتانفعاليةمثؿالمثيراتالسػمعيةكالبصػرية،كاذا
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اطياب ػػالمثيرالمحاي ػػد،ك ػػدع ػػالج
ا ترن ػػتبمثي ػػرمحاي ػػدف ػػإفاالس ػػتجابةاالنفعالي ػػةتػ ػرتبطاش ػػتر ن

ػيطةكأنيػا

ستانسعمميةتك كيفاالتجاهانطبلنامػفكػكفاالتجاىػاتتمثػؿاسػتجابةشػرطيةبس
تعزيزاتألشكاؿمفالمكا ؼ.

ب .نظريــة االشــتراط اإلجرائــي:تعػػدىػػذهالنظريػػةلمعػػالـ(سػنكر)مػػفالنظريػػاتالتػػيتفسػػرتكػػكيف
االتجػاهعمػىمبػػدأالتعزيػز،إذيػرلأفسػػمكؾالكػائفالحػػيكاسػتجابتوالتػيتعػػززيزيػداحتمػػاؿ
اكتساباالتجاىاتعفطريقيا.

ج .نظريات التعمم االجتماعي:تفسرىذهالنظريةعمميةاالتجاهكفقنػالممحاكػاةكالمبلحظػةكالتقميػد
ػظشخصػا
مثؿ:نظرية(باندكر)التػيتفسػراالتجػاهكفقنػالعمميػةالػتعمـبالمبلحظػةفعنػدمانبلح
ن
بطريقةمانمقىآثارهعمىسمككو.

د .نظرية ىوفالند:تفسرعمميػةتكػكيفاالتجاىػاتعػفطريػؽالمحاكػاةكالتقميػد،فاالتجاىػاتيػتـ
تعمميامف بؿالفرد،كىيتمثؿالحقائؽكالمعارؼلو.
ثانيا /النظريات المعرفية:
ً
تفسرعمميةتككيفاالتجاىاتبنانعمػىتنظػيـالفػردلمعمكماتػوالخاصػةعػفمكضػكعاالتجػاه

كيتـمفخبللياتنظيـالبنىالمعرفيةفيضكنالمعمكماتالمستجدةعفمكضكعاالتجاه:

أ .نظريــة اال تســاق المعرفــي :ػػدـىػػذهالنظريػػة(شػػالي)كتفسػػراكتسػػاباالتجػػاهعمػػىأسػػاسأف
األشخاصيمتمككفاالتجاىاتالمتسقةكاالتجاىاتغيرالمتسقةمصالنظاـالمعرفي.

ب .نظريــة التنــافر المعرفــي :ػػدـىػػذهالنظريػػةالعػػالـ(ليػػكف) ،ك ػػدفسػػرعمميػػةتكػػكيفاالتجػػاهمػػف
خ ػػبلؿعممي ػػاتالتن ػػافرالمعرف ػػيالت ػػيتتعم ػػؽبالمعمكم ػػاتالخاص ػػةباتجاى ػػاتالم ػػتعمـ،فعن ػػدما
يحدثتنافرلممعمكماتيؤدمإلىتنافرالتجاىاتالفردفيتككفاالتجاهالجديدمفخبلؿتغيير
االتجاهالسابؽالمتمثؿبتغييرالمعمكماتالسابقةكتنظيميػافػيالبنػانالمعرفػيبمػايتناسػبمػص

المعمكماتالجديدة.

مكونات االتجاىات(سرايا:)265:2007،
 -1المكــون المعرفــي:يتضػػمفىػػذاالمكػػكفمعمكمػػاتكحقػػائؽمكضػػكعيةمتػػكفرةلػػدلالفػػردعػػف
مكضػػصاالتجػػاهكيقػػكـالفػػردبػػإدراؾمػػؤثراتالبيئػػة،فيتصػػؿبيػػاكيتعػػرؼعمييػػاكيتكػػكفلديػػو
ػرداتجاىػػاإذا
مجمكعػػةخب ػراتتشػػكؿاإلطػػارالمعرفػػيلتمػػؾالمثي ػراتكعندئػػذيتكػػكفلػػدلالفػ
ن

حصؿعمىالمعرفة.
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 -2المكون الوجداني:يشيرىذاالمككفإلىاألسمكبالشعكرمالعاـالذميؤثرفياستجابةالفرد
عػػفمكضػػكعمػػاإمػػابقبكلػػوأكرفضػػو،فيتك ػكفلػػدلالفػػردبعػػضاألحاسػػيسكالمشػػاعرالتػػي
تعكساتجاىاتواإليجابيةأكالسمبيةنحكالمكضكع.

 -3المكون السموكي اإلرادي النزوغي:يشيرىذاالمككفإلىنزعةالفردنحكسمكؾكأنماطمعينة
ػدداتج ػػاهمكض ػػكعأكفكػ ػرةمعين ػػةبحي ػػثتعب ػػر
ػيبلإل ػػىأفيس ػػمؾس ػػم كنكامح ػ ن
فيص ػػبحأكث ػػرم ػ ن
تص ػرفاتوكسػػمككياتوعػػفمجمكعػػةمػػفالمشػػاعركالمعتقػػداتالتػػيتككنػػتلديػػو،كتعمػػؿىػػذه
االتجاىاتكمكجياتلسمككوتدفعوإلىالعمؿكفقيا.

يتضػػحلمباحثػػةممػػاسػػبؽضػػركرةالعنايػػةبمككنػػاتاالتجاىػػاتالثبلثػػة؛ألنيػػاعبل ػػاتمتداخمػػة

ػامبلكمتكازني ػا،مػػص
ككميػػةكيػػؤثركػػؿمنيػػابػػاآلخركيتػػأثربػػو،لػػذايجػػبالعمػػؿعمػػىتنميتيػػانمػ نػكامتكػ ن
ضركرةاختيارالخبراتالتطكعيةالتيتمبيحاجاتالطمبةكاستعداداتيـ.

أنــــواع االتجاىات:
ىناؾأنكاعمتعددةلبلتجاه(فرج،كآخركف:)140:2001،
 -1اتجاىات موجبة:تعنيالمكافقةكالقبكؿعمىشينمعيف.

 -2اتجاىات سالبة:تعنيالرفضكالمعارضةعمىشينمعيف.

 -3اتجاىات قوية:تككفشحنتيااالنفعاليةكبيرةكمفثـ كتياالدافعةلتكجيوالسمكؾكبيرة.

 -4اتجاىـــات ضـــعيفة:تك ػػكفش ػػحنتيااالنفعالي ػػةض ػػعيفةكم ػػفث ػػـ كتي ػػاالدافع ػػةلتكجي ػػوالس ػػمكؾ
ضعيفة.

 -5اتجاىات ظاىرة:تترجـإلىسؤاؿيمكفمبلحظتوكالتعبيرعنوفيصكرةلفظية.

 -6اتجاىـات خفيـة:ىػػيالتػياليػزاؿصػػاحبيايحػتفظباالتجاىػاتالخاصػةبػػوفػيفكػرهككجدانػػو
دكفإظيارىافيصكرةسمككيةلفظية.

بالخصكصيةنظرلتعمقيابالفردذاتو.
نا
 -7اتجاىات فردية:تتسـ

 -8اتجاىــات جماعيــة:تتسػػـبػػالعمكـبمعن ػىكجكدىػػالػػدلمجمكعػػةكبي ػرةمػػفاألف ػرادإزان ضػػية
تيميـجميعا.
ن

ن،كعندمايككفضعيفايسمىميبل.
ن
كترلالباحثةاالتجاهعندمايككف كيايسمىمبدأ

وظائــــف االتجاىات:
يمكفإجماؿأىـكظائؼاالتجاىاتفيمايمي( طامي ك طامي:)149:2001
 -1تعمؿاالتجاىاتعمىتقديـالمساعدةفيتحقيؽاألىداؼلدلالفرد.
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 -2تقدـاالتجاىاتمجمكعةمفالقكاعدالمبسطةلبلستجابة.

فينمككيتطكربطرؽتضمفلوإشباعاحقيقنيا.
ن
 -3لبلتجاىاتكظيفةتعبيريةتسمحلمفردأ
 -4لبلتجاىاتأىميةحيثيقكـالفردمفخبلليابالدفاععفنفسو.

 -5تعبراالتجاىاتالنفسيةعفامتثاؿالفردلمايسكدالمجتمصمفمعاييرك يـكمعتقدات.

 -6تػػزكداالتجاىػػاتالفػػردبمصػػادرمعرفيػػة،حيػػثيكتسػػباتجاىاتػػومػػفالجماعػػاتالتػػيينتمػػي
إلييا.

 -7تنظـاالتجاىاتالنفسيةالعمميةالمعرفيةكاالنفعالية ككػذلؾالدافعيػةحػكؿبعػضالنػكاحيالتػي
تكجدفيالمجاؿالذميعيشفيو.

 -8تيىي ِّسػػراالتجاىػػاتلمفػػردالقػػدرةعمػػىالسػػمكؾكاتخػػاذالقػ ارراتفػػيالمكا ػػؼالتػػييكاجييػػابطريقػػة
اضحةكثابتةكمحددةنسبيادكفترددأكتفكيرلمايكاجيوفيكؿمرة.
ن
ك

 -9تزكداالتجاىاتالفردبصكرةعفعبل توبالعالـاالجتماعيالذميحيطبو.
ػباعاحقيقني ػالمفػػرد كتدفعػػو
كيتضػػحلمباحثػػةأفلبلتجاىػػاتكظػػائؼمتعػػددةكمتنكعػػة،تحقػػؽإشػ ن

لبلمتثػػاؿلمعػػاييرالمجتمػػصكمعتقداتػػو،كتكسػػبوميػػارةالعمػػؿالجمػػاعيكالقػػدرةعمػػىاتخػػاذالق ػ ارراتفػػي
المكا ؼالمختمفةالتيتكاجيوفيحياتو.

ػانعمػىمػػاسػبؽيتضػػحأفلبلتجاىػاتكظػػائؼمتعػددةيسػعىالفػػردمػفخبلليػػاإلػىتحقيػػؽ
بن ن

أىدافػ ػػوالتػ ػػييسػ ػػعىلتحقيقيػ ػػاالتخػ ػػاذ ػ ػ ارراتصػ ػػائبةدكفتػ ػػرددكاالمتثػ ػػاؿلمعػ ػػاييرمجتمعػ ػػوك يمػ ػػو
كمعتقداتو.

أىمية قياس االتجاه:
تظيرأىمية ياساالتجاهفيالنقاطاآلتية(العتيبي:)41:2004،
 -1عفطريؽاالتجاهيمكفالتنبؤبالسمكؾ.

 -2عفطريؽاالتجاهيمكفالتعرؼالى مدلصحةالدراساتالنظريةالقائمة أكخطئيا ،كتزكد
الباحث بمياديف تجريبية مختمفة تزيد مف معرفتو بالعكامؿ التي تؤثر في نشأتو كتككينو

كاستق اررهكثبكتوكتطكرهكتغيرهالبطينأكالمتدرجأكالسريص.

 -3ياساالتجاهلوفكائدعديدةفيمياديفالتربيةكالتعميـكالصناعةكاإلنتاجكالحربكالسبلـإذا
كافاليدؼتعديؿاتجاىاتالجماعةنحكمكضكعمعيف.

كتؤكدالباحثةضركرة استخداـنمكذج(كيتمي) لبيافتأثيرهعمىاتجاىاتالطبلبإذ يساعد
فيالكشؼعفاتجاىاتالطبلبنحكالمادة،كعمىالتنبؤبتقدميـفيالتحصيؿ،كاكتسابيـمعمكمات
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كميارات تساعدىـ عمى تغيير اتجاىاتيـ السمبية كتحكيميا إلى اتجاىات إيجابية باستخداـ الكسائؿ

كالطرؽكاألساليبالحديثة.

خصائص االتجاىات(زيتكف)111-110:2001،ك( ارشػ ػػد،كآخركف:)90-89:2002،
 -1متعممـــة أو مكتســـبة:بمعنػػىأنيػػاليسػػتغريزيػػةأكمكركثػػةكانمػػاىػػيحصػػيمةمكتسػػبةمػػف
الخبراتكالمعتقداتالتييكتسبياالفػردمػفخػبلؿتفاعمػومػصبيئتػواالجتماعيػةكالماديػة،كىػي

أنماطسمككيةيمكفاكتسابيابالتعميـكالتعمـ.

 -2تتنبـــأ بالســـموك:الم ػػتعمـذكاالحتياج ػػاتالعممي ػػةيمك ػػفأفتك ػػكفاتجاىات ػػومنبي ػػاتلس ػػمككو
العممي.

عاطفيا:يعتبرالمككفالكجدانيمفأىـمككناتاالتجػاه،كأىػـمػا
استعدادا لالستجابة
 -3تعطي
ً
ً
يميزاالتجاىاتأفيككفالمتعمـمصالمك ؼأكضده.
 -4قابمة لمتعـديل والتيييـر:االتجاىػاتالتػييػتـتعمميػاكاكتسػابيافػيم ارحػؿالعمػرالمبكػرةيجػب
ىانسبياألنياترتبطبشخصيةالفردكحاجاتو،كبالرغـمػفذلػؾفاالتجاىػات ابمػةلمتعػديؿ
ن
تغيير
ألنيامكتسبةكمتعممة.

 -5قابمــــة لمقيــــاس:يمكػ ػػف يػ ػػاساالتجاىػ ػػاتبمقيػ ػػاساالتجاىػ ػػاتكي ػػتـذلػ ػػؾم ػػفخػ ػػبلؿ يػ ػػاس
االستجاباتالمفظيةلمطمبةكاالستجاباتالمبلحظةعمييـ.
شروط واجب توافرىا لتكوين االتجاىات(نصار:)38:2003،
 -1تتككفاالتجاىاتمفخبلؿإشباعالدكافصاألكلية.
 -2تتككفاالتجاىاتمفخبلؿالخبراتاالنفعاليةالمختمفة.

 -3تتككفاالتجاىاتمفخبلؿارتباطاستجابةالفردبأمريجمبرضىاآلخريف.

 -4تتكػػكفاالتجاىػػاتمػػفخػػبلؿالبيئػػةاالجتماعيػػةكمػػفخػػبلؿعمميػػاتالمحاكػػاةكالتقميػػد،كتقػػكـ
بيذهالميمةالمؤسساتالمختمفة،مثؿ:األسرةكالنكادمككسائؿاإلعبلـ.
أقسام االتجاه نحو مادة الرياضيات:
اىامػافػػيأفعػػاؿ
بػدأاالىتمػػاـبد ارسػػةاالتجاىػػاتفػػيبدايػػةىػػذاالقػرف،كتمثػػؿاالتجاىػ
ن
ػاتمكانػ ن

اإلنس ػػافكتصػ ػرفاتو،كتع ػػددتاآلرانف ػػيتحدي ػػدمفي ػػكـاالتجاى ػػاتكتع ػػددتأ س ػػامو( ارش ػػدكأخ ػػركف،
:)94:2002

 -1االتجاهنحكاالستمتاعبالمادة:يدؿعمىمشاعرأكحػاالتالسػعادةكالسػركرأكالضػيؽالتػي
العبل ةبدراسةالطالبلمكضكعاتمادةمعينة.
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 -2االتجػػاهنحػػك يمػػةالمػػادة:تػػدؿعمػػىإدراؾالطالػػبلقيمػػةالمػػادةكأىميتيػػافػػيحياتػػواليكميػػة
كارتباطيابالمكاداألخرل.

 -3االتجاهنحكمعمـالمادة:يدؿعمىطريقةمعمـالمادةكأسمكبونحكطبلبوكمدلحبيـكتعمقيـ
اتخاذىـلومثبلأعمىك دكةيحتذلبو.
ن
بطريقةتدريسوكتككيفعبل اتطيبةمعوك

أساليب تعديل االتجاىات وتيييرىا(العمياف:)100-99:2010،

 -1القيػػاـبعممي ػػةتنظ ػػيـكتخط ػػيطلمبػ ػرامجالتدريبي ػػةاليادف ػػةي ػػؤدمإل ػػىتغيي ػػراالتجاى ػػاتلؤلفػػراد
العامميفتجاهمكاضيصمعينة.

كتابيػػا،
فرديػاأـ
 -2القيػػاـبعمميػػةاتصػػاؿمنظمػػةكمخططػػةسػكانأكػػافاتصػ ن
جماعيػا،شػػفكياأـ ن
ن
ػاال ن
كغيرهمفكسائؿاالتصاؿ.

 -3القيػػاـبصػػياغةاسػػتراتيجيةمناسػػبةتقػػكـعمػػىمػػنيجكاضػػحلبلتجاىػػاتكعمػػىأىػػداؼالتغييػػر؛
ليشكؿمخططنايؤدمإلىإثارةالقدراتالحسيةلؤلفراد.

يسػ ػػرعمميػ ػػةتغيي ػ ػر
بعض ػ ػامػ ػػفالعكامػ ػػؿالتػ ػػيتي ٍّ
كمػ ػػاأضػ ػػاؼ(كمػ ػػاؿ )176-167:2006،ن

االتجاىاتكمنيا:

اكغيرثابت.
و

 -1أ
فيككفاالتجاهضعيفن

 -2أفيككفىناؾعدةاتجاىاتمتساكيةفيالقكة،يقكـالفردباختيارأحدثيا.
 -3عدـكضكحاالتجاه.

االتجاهسطحيا.
ن
 -4أفيككف

 -5كجكدمؤثراتمقاكمةلبلتجاه.
كيذكر(كماؿ)176:2006،عكامؿتجعؿعمميةتغييراالتجاهضعيفةكمنيا:
كيا.
 -1أفيككفاالتجاه ن

اضحالمفرد.
 -2أفيككفاالتجاهك ن
اجدا.
أفيككفاالتجاهعميقن ن

-3

كترلالباحثةأفعمميةتغييراالتجاىاتمتعبةكشا ة،كتسيرببطن،كأفتعديؿأماتجاهاليتـ
بصكرةعشكائيةكعفكية.

أيضا  عمى ضركرة تكظيؼ نمكذج كتيمي المعدؿ ألنو يساعد عمى اكساب الطالبات
كتؤكد الباحثة ن
معمكمات كميارات تنمي التفكير اإلبداعي كتعيف عمى تغير اتجاه الطالبات السمبية كتحكيميا الى

تحكيمياالياتجاىاتإيجابيةمفخبلؿاستخداـالكسائؿكالطرؽكاألساليبالحديثة.
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الفصل الجالح
الدراسات الشابقُ

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
امتالباحثةباالطبلععمىعددمفالدراساتذاتالعبل ػةبمتغيػراتالد ارسػةالحاليػةك امػت

بتقسيمياإلىثبلثةمحاكر:

 المحور األول :دراسات تناولت نموذج (ويتمي) المعدل. المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير اإلبداعي. المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه.كسيتـعرضيامفاألحدثإلىاأل دـ.

أوًال :دراسات تناولت نموذج (ويتمي) المعدل:
 دراسة حسن (:)2018ىدفتالدراسةإلىمعرفةفاعميةاستراتيجية ائمةعمىنمكذج(كيتمي)لتنميةمياراتمحتػكل
الرياضياتالمدرسية،كاالتجاهنحكتعميـكتعمـالرياضياتلمطبلبالمعمميف،كاستخدـالباحثالمػنيج

)طالبػاتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةضػمت()29
شبوالتجريبي،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف(63
ن

طالبػا،كتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:مقيػاساالتجػاه ،كبطا ػةتقيػيـ
طالب 
ن
اكأخرلضػابطةضػمت( )34ن
ميػػاراتتحميػػؿمحتػػكلالرياضػػياتالمدرسػػية،كاختبػػارتحصػػيميفػػيالمعرفػػة،كتكصػػمتنتػػائجالد ارسػػة

إلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعنػدمسػتكل()0.01بػيفمتكسػطيدرجػاتالمجمكعػةالتجريبيػة
كالمجمكع ػػةالضػ ػػابطةلصػػػالحالمجكعػ ػػةالتجريبيػ ػػة،كذلػػػؾفػػػيالتطبيػ ػػؽالبع ػػدمف ػػيمقيػ ػػاساالتجػػػاه

كاالختبارالتحصيميكبطا ةالتقييـ.
 -دراسة الحربي (:)2017

ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتخداـنمػػكذج(كيتمػػي)فػػيتنميػػةالتحصػػيؿالد ارسػػيبمقػػرر

الرياضياتفيالمرحمةالمتكسطة،كاستخدـالباحػثالمػنيجشػبوالتجريبػي،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف

طالب ػاكمجمكعػػةضػػابطةضػػمت()27
طالب ػاتػػـتقسػػيميـإل ػىمجمكعػػةتجريبيػػةضػػمت( )27ن
( )54ن
طالبا،كتحددتأدكاتالد ارسػةفػياختبػارتحصػيميفػيمقػررالرياضػيات،ك ػدأظيػرتنتػائجالد ارسػة
ن
كجكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكل()0.01بػيفمتكسػطيالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػة

الضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالبعدمالختبارالتحصيؿ.

38

 دراسة رخا (:)2016ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعميةنمكذج(كيتمي)ك(بايبي)فيتدريسالعمكـلتنميةالتفكيػر

التأمميلدلتبلميذالمرحمةاإلعدادية،كاستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي،كتككنتعينةالدراسة
)طالب ػاتػػـتقسػػيميـإلػػىثػػبلثمجمكعػػاتإحػػداىاضػػابطةدرسػػتبالطريقػػةالعاديػػةكاثنتػػاف
مػػف(123
ن
تجريبيتافدرسػتإحػداىمابنمػكذج(كيتمػي)كالثانيػةبنمػكذج(بػايبي)،كتحػددأدكاتالد ارسػةفػياختبػار

ميػػاراتالتفكيػػرالتػػأمميكدليػػؿالمعمػػـ،ك ػػدأسػػفرتالنتػػائجعػػفكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
المجمكعاتالثبلثلصالحالمجمكعتيفالتجريبيتيف.
 دراسة سالم (:)2015ىػػدفتالد ارس ػػةإلػػىمعرف ػػةفاعمي ػػةمكا ػػؼتعميمي ػػةمقترح ػةف ػػيض ػػكننمػػكذج(كيتم ػػي)لم ػػتعمـ
البنػػائيلتنميػػةبعػػضأسػػاليبالقيػػاس،كاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيلد ارسػػةالبحػػكث
كالد ارسػػاتالسػػابقة،كالمػػنيجشػػبوالتجريبػػيلقيػػاسفاعميػػةالمك ػػؼالتعميمػػي،ك امػػتالباحثػػةبإعطػػان

ػبكعيا،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةف ػػي:اختبػػارمعرفػػيلقي ػػاس
ثػػبلثمحاض ػراتلم ػػدةثػػبلثسػػاعاتأس ػ ن
المسػػتكلالمعرفػػيبػػبعضأسػػاليبالقيػػاسكالتقػػكيـ،كمقيػػاسمفيػػكـالػػذاتاألكػػاديمي،كمعيػػارلتقيػػيـ

أسػػاليبالقيػػاسكالتقػػكيـ،ك ػػدأظيػػرتالنتػػائجالتػػيتكصػػمتإلييػػاالد ارسػػةإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػة
إحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.01بػػيفمسػػتكلالمجمكعػػةالضػػابطةكالمجمكعػػةالتجريبيػػةكذلػػؾلصػػالح
المجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالبعدملبلختبارالمعرفيكمقياسالمفيكـالذاتيكمعيارالتقييـ.
 دراسة جمعة (:)2015ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرنمكذج(كيتمي)المعدؿفيالتحصيؿالدراسيفيمادةاإلحصػان
لدلطبلبالصؼالثانيالثانكم،كاستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبيكتككنتعينػةالد ارسػةمػف

طالبػا،
طالباتـتقسيميـإلىمجمكعةتجريبيةتضـ( )41ن
( )82ن
طالباكمجمكعةضػابطةتضػـ( )41ن
كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػياختبػػارتحصػػيمي،كاختبػػارلقيػػاساالتجػػاهنحػػكمػػادةاألحيػػان،كتكصػػمت
نت ػػائجالد ارس ػػةإل ػػىكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكل()0.01ب ػػيفمس ػػتكلالمجمكع ػػة
الضابطةكالمجمكعةالتجريبيةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالبعدمكمقياساالتجاه.
 دراسة الشوبمي (:)2012ىدفتالدراسةإلػىمعرفػةأثػرنمػ كذج(كيتمػي)فػيتحصػيؿطالبػاتالصػؼالخػامساالبتػدائي

طالب ػا
فػػيمػػادةالببلغػػة،كاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجشػػبوالتجريبػػيكتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف( )40ن
طالباباستعماؿنمكذج
كزعتبطريقةعشكائيةإلىمجمكعتيف،إحداىمامجمكعةتجريبيةعددىا( )20ن

طالبػ ػ ػا،كتح ػ ػػددتأدكاتالد ارس ػ ػػةف ػ ػػياختب ػ ػػارتحص ػ ػػيمي
(كيتم ػ ػػي)كمجمكع ػ ػػةض ػ ػػابطةع ػ ػػددىا( )20ن
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لممكضػػكعات،حيػػثصػػاغالباحػػث()44ىػػدفنا،ك ػػدأظيػػرتالنتػػائجكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية
عنػ ػػدمسػ ػػتكل()0.02بػ ػػيفمسػ ػػتكلالمجمكعػ ػػةالضػ ػػابطةكالمجمكعػ ػػةالتجريبيػ ػػةلصػ ػػالحالمجمكعػ ػػة

الضابطة.
 دراسة العمودي (:)2012ىػ ػػدفتالد ارسػ ػػةإلػ ػػىمعرفػ ػػةفاعميػ ػػةنم ػ ػ كذج(كيتمػ ػػي)عمػ ػػىتنميػ ػػةالتحصػ ػػيؿكميػ ػػاراتتكليػ ػػد

المعمكماتفيالكيميانكالكا صلئلنجازلدلطالباتالصؼالثالثالثانكم،كاستخدمتالباحثػةالمػنيج
طالبػا
التجريبيكتككنتعينةالدراسةمف( )60ن
طالباتـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةضػمت( )50ن

كعينػػةضػػابطةضػػمت()10طا نلب ػا،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:اختبػػارتحصػػيمي،كاختبػػارميػػارات

لتكليدالمعمكمات،كاختبارالدافصلئلنجاز(ىيرمانز،)H.J Hermon'sك دأظيرتنتائجالدراسةكجكد

ف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكلنت ػػائجالد ارس ػػة()0.05ب ػػيفمس ػػتكلالمجم ػػكعتيفالتجريبي ػػة
كالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالتحصػيميكاختبػارالػدافصكاختبػارتكليػد

المعمكمات.
 دراسة معروف (:)2011ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعميةنمكذج(كيتمي)فيتنميةمياراتالتفكيرالزمنيفيمػادة
التاريخلدلطػبلبالصػؼاألكؿالثػانكم،اسػتخدمتالباحثػةالمػنيجالتجريبػي ،كتككنػتعينػةالد ارسػة

طالبامفطبلبالصؼاألكؿالثانكم،كتحددتأدكاتالدراسةفي:اختبارلمياراتالتفكير
مف( )40ن

الزمن ػػي،ك ائم ػػةبمي ػػاراتالتفكي ػػرالزمن ػػي،ك ػػدت كص ػػمتنت ػػائجالد ارس ػػةإل ػػىكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػة
إحصائيةعندمستكل()0.01بيفمستكلالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعة
التجريبيةفياالختبارالبعدم.

 دراسة بمجون (:)2010ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعميةنم كذج(كيتمي)لمتعمـالمتمركزحكؿالمشكبلتفيتنمية

ميػػاراتالتفكيػػرالنا ػػدلػػدلتمميػػذاتالمرحمػػةالمتكسػػطةفػػيمػػادةالعمػػكـ،كاتبعػػتالباحثػػةالمػػنيجشػػبو

ائياإلػػػى
التجريب ػػي،كتككن ػػتعين ػػةالد ارس ػػةم ػػف()137طالبػ ػ ةنم ػػفالص ػػؼاألكؿت ػػـتقس ػػيميـعشػ ػك ن
ػابطةكأخػػرلتجريبيػػةكتػػـتطبيػػؽعػػدةدركسمضػػاعفةبأسػػمكبالػػتعمـالمتمركػػزحػػكؿ

مجمػػكعتيفضػ

ػردرسػالمػدةعشػرةأسػابيصمػفالفصػؿالد ارسػياألكؿ،
المشكمةك امتالباحثةبتضػمينيافػيسػتةعش
ن
كتحددتأدكاتالدراسةفػي:اختبػار(ككرنيػؿ)Cornelلمتفكيػرالنا ػد،كاختبػار(ىارككتػا)Harcota،
كمقياساالتجاه(،)Fisherك دأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.01
بيفمستكلالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبية.
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 دراسة حسن (:)2008ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثػرالتػدريسباسػتخداـنمػ كذج(كيتمػي)عمػىتحصػيؿتبلميػذالصػؼ

السادساألساسػيفػيالعمػكـكتنميػةميػكليـنحكىػا،اسػتخدـالباحػثالمػنيجالتجريبػي،كتككنػتالعينػة
طالبايدرسكففيشعبتيفمفمدرستيفلمبنيفبمدينةتعز،كتـاختبػارىـبالطريقػةالعشػكائية
مف( )87ن

العنقكديػػةمػػف يش ػ ىعبالصػػؼالسػػادسالمتػػكفرةفػػيكػػؿمدرسػػةكتػػـاختبػػارإحػػداىمالتمثػػؿالمجمكعػػة
طالبػ ػا،كتح ػػددتأدكات
طالب ػاكاألخ ػػرلالمجمكعػػةالض ػػابطةكضػػمت( )42ن
التجريبيػػةكض ػػمت( )45ن

الدراسةفي:اختبارتحصيمي،كمقياسالميكؿفػيالعمػكـ،ك ػدأظيػرتالنتػائجكجػكدفػركؽذاتداللػة
إحصائيةعندمستكل()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصػالح
المجمكعةالتجريبيةفياختبارالتحصيؿكمقياسالميكؿ.
 دراسة البيطار (:)2011ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتراتيجيةمقترحػػةفػػيضػػكننم ػ كذج(كيتمػػي)البنػػائيلتنميػػة

التحصػػيؿالد ارسػػيكالتفكيػػرالرياضػػي،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيفػػيإعػػداداإلطػػارالنظػػرم
كأدكاتكم ػكادالبح ػػثكتحمي ػػؿالنت ػػائجكتفسػػيرىاكالم ػػنيجش ػػبوالتجريب ػػيفػػيالتجرب ػػةالميداني ػػةلمبح ػػث
طالبػا،
طالبػامكزعػةعمػىمجمػكعتيفإحػداىماضػابطةكعػددىا( )34ن
كتككنتعينةالدراسةمف( )68ن

طالبامػفالصػؼالثػانيالثػانكم،كتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػار
كاألخرلتجريبيةكعددىا( )34ن
كحدتيالبحث،كسجؿلنشاطالطبلب،كاختبارتحصيمي،ك دأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللػة

إحصائيةعندمستكل()0.01بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصػالح
المجمكعةالضابطةفياالختبارالتحصيميكاختباركحدتيالبحث.

 دراسة الشيراني (:)2010ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـنمػ كذج(كيتمػي)فػيتػدريسكحػدةمػفمقػررالرياضػيات
عمىالتحصيؿالدراسيكاالتجاهنحكىالدلطبلبالصؼالسادساألساسي،كاستخدـالباحثالمنيج

طالبػاتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةضػمت()30
شبوالتجريبي،كتككنتعينةالبحػثمػف( )60ن

طالبػاكتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػارتحصػيمي ،كمقيػاس
ن
طالبا،كمجمكعةضابطةضػمت( )30ن

لبلتجاه،كسجؿلنشاطالطػبلب ،كتكصػمتالنتػائجإلػىكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكل
()0.05بػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػابطةلصػػالحالمجمكعػػةالتجريبيػػة

فياالختبارالتحصيميكمقياساالتجاه.
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 دراسة الكيالني (:)2009ىدفتالد ارسػةإلػىمعرفػةأثػراسػتخداـنمػ كذج(كيتمػي)البنػائيفػيالتحصػيؿالفػكرمكالمؤجػؿ

لطمبةالمرحمةاألساسيةفيمبحثالتربيةاإلسبلمية،كاستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،كتككنتعينة
طالبػا
الدراسةمف( )43ن
طالبادرستباستخداـنمكذج(كيتمي)كتككنتالمجمكعةالضابطةمػف( )36ن
درستبالطريقةالتقميدية،كتحددتأدكاتالدراسةفياختبارتحصػيمي،ك ػدبينػتنتػائجالد ارسػةكجػكد

فركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05بيفمتكسطاتدرجاتالطمبةفياالختبارالتحصيمي
الفػػكرم،كعػػدـكجػػكدفػػركؽذاتدالالتإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطاتالػػدرجاتفػػي
االختبارالتحصيميالمؤجؿ؛ كيعزلذلؾلطريقةالتدريس.
 دراسة حمادة (:)2005ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػىمعرف ػػةفاعمي ػػةنمػ ػ كذج(كيتم ػػي)البن ػػائيالمع ػػدؿف ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتح ػػؿ

المشكبلتكالتفكيراإلبداعيفػيالرياضػيات،كاسػتخدمتالباحثػةالمػنيجشػبوالتجريبػيكتككنػتعينػة

طالبػ ػاكض ػػمت
طالبػ ػا س ػػمتإل ػػىمجم ػػكعتيفض ػػمتالمجمكع ػػةالتجريبي ػػة( )48ن
الد ارس ػػةم ػػف( )96ن
المجمكعةالضابطة()48طا نلبا،كتحددتأدكاتالدراسةفي:أكراؽعمؿ،كاختبارفيكحػدةالكسػكر،
كاختبػػارلمتفكيػػراإلبػػداعي،ك ػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل

()0.01ب ػػيفمتكس ػػطيالمجم ػػكعتيفالض ػػابطةكالتجريبي ػػةلص ػػالحالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةف ػػياختب ػػار
الكسكركاختبارالتفكيراإلبداعي.

 دراسة عبد الحكيم (:)2005ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعميةنم كذج(كيتمي)لمتعمـالبنائيفيتنميةالتحصيؿكالتفكير
ياضيات،كاستخدمتالباحثػةالمػنيجالتجريبػي،

الرياضيلدلطبلبالصؼاألكؿالثانكمفيمادةالر
طالبػاكمجمكعػة
طالبػاتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةتضػـ( )45ن
كتككنتعينةالدراسةمف( )93ن

طالبػ ػا،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػي:اختب ػػارتحص ػػيمي،كاختب ػػارالق ػػدرةلمتفكي ػػر
ض ػػابطةتض ػػـ( )48ن

الرياضػػي،كاختبػػارذكػػان،ككتػػابالطالػػب،ك ػػدبينػػتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية
عنػدمسػتكل()0.05بػيفمتكسػطيالمجمػكعتيفالضػابطةكالتجريبيػةلصػالحالمجمكعػةالتجريبيػةفػػي

اختبارالقدرة،كاالختبارالتحصيمي،كاختبارالذكان.
 دراسة الجندي (:)2003ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـنمػ كذج(كيتمػي)عمػىالتحصػيؿكميػاراتعمميػاتالعمػـ
األساسػػيةكالتفكيػػرالعممػػيلتبلميػػذالصػػؼالخػػامساألساسػػي،كاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالتجريبػػي،
طالبػا،كاآلخػريمثػؿ
كتككنتعينةالدراسةمففصميفأحدىمايمثػؿالمجمكعػةالتجريبيػةكيضػـ( )42ن
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طالبا،كتحددتأدكاتالدارسةفػي:اختبػارعمميػاتالعمػـاألساسػية،
المجمكعةالضابطةكيضـ( )45ن
كاختبػػارلمتفكيػػرالعممػػي،ك ػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطي
درجاتالمجمكعةالضابطةكالمجمكعةالتجريبيةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالتحصيمي.

تعقيب عمى دراسات المحور األول:
أوًال :أىداف الدراسات:
جميصالدراساتتناكلتنمكذج(كيتمي)كلكفتعددتأىداؼىػذاالمحػكر،فمنيػامػاكػافىدفػو

تنميػػةميػاراتمختمفػػةلػػدلالطػػبلبكد ارسػػةحسػػف(،)2018كمنيػػامػػاىػػدؼلتنميػػةالتفكيػػرالت ػأممي،

مثؿ:دراسةرخا(،)2016كمنياماىػدؼلتنميػةالتحصػيؿ،مثػؿ:د ارسػةالكيبلنػي(،)2009كد ارسػة
كدرسػةالبيطػار(،)2011
عبدالحكيـ(،)2005كدراسةالجنػدم(،)2003كد ارسػةحسػف( ،)2008ا

كدراسةالشيراني(،)2010كدراسةالعمكدم(،)2018كدراسةجمعة(،)2015كىذايدؿعمىأىمية
نم ػػكذج(كيتم ػػي)كتن ػػكعأىداف ػػوكمناس ػػبتولمتخصص ػػاتبأنكاعي ػػا،ك ابمي ػػةتكظيف ػػوف ػػيالمػ ػكادالد ارس ػػية

المختمفةكافة.

ثانيا :المناىج المتبعة في الدراسات:
ً
اتبعتالدراساتالسابقةمناىجدراسيةمتنكعةبمايتناسبمصأىداؼكؿدراسةفمنيامااتبػص
المنيجشبوالتجريبي،مثؿ:دراسةحسف(،)2018كدراسةالحربػي(،)2017كد ارسػةرخػا(،)2016
كد ارس ػػةجمع ػػة(،)2015كد ارس ػػةالش ػػيمي(،)2005كد ارس ػػة(،)2010كد ارس ػػةالش ػػيراني(،)2010

كد ارسػػةحم ػادة(،)2005كمنيػػامػػااتبػػصالمػػنيجالتجريب ػي،مثػػؿ:د ارسػػةالعمػػكدم(،)2012كد ارسػػة

معركؼ(،)2012كدراسةحسف(،)2008كدراسةالكيبلني(،)2009كدراسةعبدالحكيـ(،)2005
كد ارسػػةالجنػػدم(،)2003كىنػػاؾد ارسػػاتتناكلػػتالمػػنيجالكصػػفيالتحميم ػيكالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،

مثؿ:دراسةإسبلـ(،)2015كدراسةالبيطار(،)2011كالدراسةالحاليةاتبعتالمنيجالتجريبي.
ثالثًا :عينات الدراسات:
تنكعتعيناتدراساتىذاالمحكر،فمنياماكانتعينتياالمرحمػةاالبتدائيػةكد ارسػةالشػ كبمي
(،)2012كد ارسػػةحسػػف(،)2008كد ارسػػةالشػػيراني(،)2010كد ارسػػةالكيبلنػػي(،)2009كد ارسػػة
حمػػادة(،)2005كمنيػػامػػاكانػػتعينتيػػاالمرحمػػةاإلعداديػػة،مثػػؿ:د ارسػػةالحربػػي(،)2007كد ارسػػة

رخػا(،)2016كد ارسػةبمجػكف(،)2010كمنيػامػاكانػػتعينتيػاالمرحمػةالثانكيػة،مثػؿ:د ارسػةجمعػة
(،)2015كد ارسػػةالعمػػكدم(،)2013كد ارسػػةمعػػركؼ(،)2011كد ارسػػةالبيطػػار(،)2011كد ارسػػة
عبدالحكيـ(،)2005كمنياماكانتعينتياالطبلبالمعمميف،مثؿ:دراسةحسف(،)2013كالدراسة

الحاليةسكؼتطبؽعمىالمرحمةاالبتدائية.
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ابعا :أدوات الدراسات:
رً
ػيبل،مثػػؿ:
ػاركدلػ ن
ػددامػػفاألدكات،منيػػامػػااسػػتخدـاختبػ نا
اسػػتخدمتالد ارسػػاتالمستعرضػػةعػ ن

د ارس ػػةرخ ػػا(،)2016كد ارس ػػةالبيط ػػار(،)2011كد ارس ػػةعب ػػدالحك ػػيـ(،)2009كمني ػػام ػػااس ػػتخدـ
تحصيميا كدليؿالمعمـ ،كمقياسالميكؿ،مثؿ:دراسةحسف(،)2008كمنيػامػااسػتخدـاختبػا نار
اختبار
نا
ن
كمقياس ػا،
ػيبل
ػاركدلػ ن
ك ائم ػ ةنبميػػاراتالتفكي ػر،مثػػؿ:د ارسػػةمعػػركؼ(،)2011كمنيػػامػػااسػػتخدـاختبػ نا
ن

مث ػؿ:د ارسػػةحسػػف(،)2008كد ارسػػةالشػػيراني(،)2010كد ارسػػةعبػػدالحكػػيـ(،)2005كمنيػػامػػا
ػيبلكسػػجؿ
ػاركدلػ ن
ػيبلكد ارسػػةحمػػادة(،)2009كمنيػػامػػااسػػتخدـاختبػ نا
ػاركأكراؽعمػػؿكدلػ ن
اسػػتخدـاختبػ نا
ػاركدليػػؿالمعمػػـككتػػابالطالػػب
النشػػاطالطبلبػػيكد ارسػػةالبيطػػار(،)2011كمنيػػامػػااسػػتخدـاختبػ نا
كدراسةعبدالحكيـ(.)2005

أوجو إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
-1اليةتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿفيالتدريس.
-2اختيارالمرحمةالعمريةالمناسبةكىيطالباتالصؼالرابصاألساسي.
-3اعدادالتصميـالتجريبيلمدراسة.
 -4اعداداألدكاتالبلزمةالتييمكفاستخدامياعندتكظيؼنمكذج(كتيمي)المعدؿ.
 -5بناناختبارلقياسالتفكيراإلبداعي،كالتأكدمفصد وكثباتوباألساليبالمناسبة.
 -6تحديدالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبة؛لتحميؿالبياناتكالتعامؿمصالنتائج.

عمميا.
 -7المساىمةفيتفسيرالنتائجالتيتكصمتاليياالدراسةالحاليةتفسيرا ن
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة:
 -1يتبيفمفالدراساتالسابقة مػةالد ارسػاتالتػيتناكلػتأثػرتكظيػؼنمكذج(كتيمي)المعػدؿعمػى
تنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكالرياضياتفالقميؿمفالدراساتالتيتناكلتأثر

نمكذج(كتيمي)المعدؿ،كلـيكفلميراتالتفكيراإلبداعيكاتجاهنصيبمفذلؾ.

 -2كم ػ ػػفىن ػ ػػاتتمي ػ ػػزى ػ ػػذهالد ارس ػ ػػةع ػ ػػفغيرى ػ ػػابأني ػ ػػااس ػ ػػتيدفتمعرف ػ ػػةأث ػ ػػرتكظي ػ ػػؼنم ػ ػػكذج
(كتيمي)المع ػػدؿعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعيكاالتج ػػاهل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼال ارب ػػص

األساس ػػي،فيي ػػيتح ػػاكؿتط ػػكيرأس ػػاليبت ػػدريسالرياض ػػياتع ػػفطري ػػؽنم ػػاذجحديث ػػةف ػػي

التدريس،كيمكفتحديثجكانبتميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيـيمي:

أ .ىذهالد ارسػةالحاليػةتميػزتبيػدفيا،حيػثىػدفتالػيتنميػةميػاراتالتفكيػراإلبػداعي
كاالتجاهلدلطالباتالصؼالرابصاألساسي.
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ب .ىذهالد ارسػةالحاليػةتميػزتباختيػارمكضػكعات ابمػةلتكظيػؼنمػكذج(كتيمي)المعػدؿ
منيامكضكعالكسكرفيالرياضيات.

ج .ىذهالدراسةالحاليةتـتطبيقيافيالبيئةالفمسطينيةالتيتكادتككفصعبةفيتطبيؽ
نماذجحديثة،ك دتغمبػتالباحثػةعمػىذلػؾباسػتخداـطػرؽبديمػة،ككػافالتطبيػؽفػي

ظؿالمنياجالفمسطيني.

ثانيا :دراسات تناولت التفكير اإلبداعي:
 دراسة جريش (:)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةفعاليػػةالخدمػػةالرياضػػيةعمػػىتنميػػةالقػػدرةعمػػىالتفكيػػراإلبػػداعي
لدلالتبلميذذكمصعكباتتعمـالحساب،كاسػتخدمتالباحثػةالمػنيجالتجريبػي،ككانػتعينػةالد ارسػة

طالباكطالب ةنفيالمجمكعةالضابطة،
طالباكطالب ةنفيالمجمكعةالتجريبية ،كتضـ( )15ن
تضـ( )20ن

كتح ػػددتاألدكاتف ػػياختب ػػار(جكدان ػػؼ–ى ػػاريس)،كاختب ػػارالمس ػػحالنيكركل ػػكجيالسػ ػريص،كاس ػػتبانة
تشػػخيصصػػعكباتالػػتعمـ،كبرنػػامجتػػدريبيباسػػتخداـالنمػػكذجالرياضػػي،كمقيػػاسالتفكيػػراإلبػػداعي،

كمفأىـالنتائجالتيتكصمتإليياالباحثةكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05بػيف
يبيةكالمجمكعةالضابطةفياالختبارالبعدملكؿمفاختبارالمسح
متكسطيدرجاتالمجمكعةالتجر 

يسكأسبابوالتشخيصيةلصالحالمجمكعةالتجريبية.
النيكركلكجيكاختبارىار 
 -دراسة زيتون (:)2018

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرالتعمـالنشط(الجيسكك)فيتنميةمياراتالتفكيراإلبػداعيلػدل

طالب ػػاتكمي ػػةالتربي ػػة،اتب ػػصالباح ػػثالم ػػنيجالتجريب ػػيككان ػػتعين ػػةالد ارس ػػةتض ػػـ()74طالبػ ػ ةىكت ػػـ
تقس ػػيميـإل ػػىمجم ػػكعتيف:مجمكع ػػةتجريبي ػػةتككن ػػتم ػػف()37طالبػ ػ ةن،كمجمكع ػػةض ػػابطةتككن ػػت

مػػف()37طالب ػ ةن ،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػياختب ػارلمتفكيػػراإلبػػداعيلػػكرانس(الصػػكرةالمفظيػػة،)1
ػائيامػػفخػػبلؿبرنػػامج(،)SPSSك ػػدأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽ
كبعػػدمعالجػػةالبيانػػاتإحصػ ن

ػةكالمجمكع ػػة
ذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعنػ ػدمس ػػتكل()0.05ب ػػيفمتكس ػػطيدرج ػػاتالمجمكع ػػةالتجريبي ػ 
الضابطةفياالختبارالبعدملكؿمفاختبارالتفكيراإلبداعيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة الشيراني (:)2018ىدفتالدراسةإلىمعرفػةأثػرفاعميػةاسػتخداـاسػتراتيجيةاألبعػادالسداسػية()PDEODEفػي
ت ػػدريسالعم ػػكـعم ػػىتنمي ػػةالتحص ػػيؿكالتفكي ػػرل ػػدلتبلمي ػػذالمرحم ػػةاالبتدائي ػػة،اتب ػػصالباح ػػثالم ػػنيج
طالبػاتػـتقسػيميـإلػى
التجريبيحيثاستخدـالتصميـشبوالتجريبيككانتعينةالدراسةتضـ( )68ن

طالبػا،كتحػددتأدكاتالد ارسػة
طالبػاكمجمكعػةضػابطةضػمت( )35ن
مجمكعةتجريبيػةضػمت( )33ن
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فػي:اختبػػارلمتفكيػػراإلبػػداعي،كاختبػارالتحصػػيؿ،كمػػفاألسػػاليباإلحصػائيةاسػػتخدـالباحػػثمعامػػؿ
(ألفاكركنباخ)كاختبار((T-TESTكمعامػؿارتبػاط(بيرسػكف)،كتػـاسػتخداـىػذهاألسػاليبمػفخػبلؿ
الحػػزـاإلحصػػائية(،)SPSSكأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتدالل ػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل

()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفياالختبارالبعػدملكػؿمػف
اختبارمالتفكيراإلبداعيكاختبارالتحصيؿلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة (أباني :)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتخداـالتعمػػيـالمتمػػايزفػػيتنميػػةميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعي

كتحسيفاالتجاىاتنحكمقررالتفسيرلدلطمبةالصؼالثانيالثانكم،استخدـالباحثالمػنيجشػبو
طالب ػ ػاتػ ػػـتػ ػػكزيعيـعمػ ػػىأربػ ػػصمجمكعػ ػػات،مجمػ ػػكعتيف
التجريبػ ػػيكتككنػ ػػتعينػ ػػةالد ارسػ ػػةمػ ػػف( )80ن
تج ػريبيتيفتضػػـكػػؿمجمكعػػةتجريبيػػة()20مػػفالػػذككرك()20مػػفاإلنػػاث،كمجمػػكعتيفضػػابطتيف
تضـكؿمجمكعة()20مفالػذككرك()20مػفاإلنػاث،كتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػارلمتفكيػر

اإلبػ ػػداعي،كمقيػ ػػاسلبلتجػ ػػاه ،كمػ ػػفاألسػ ػػاليباالحصػ ػػائيةالتػ ػػياسػ ػػتخدمياالباحػ ػػثمعامػ ػػؿارتبػ ػػاط

(بيرسػػكف)،كمعام ػػؿارتب ػػاط(ألف ػػاكركنب ػػاخ)،كالمتكسػػطاتالحس ػػابية،كاالنح ارف ػػاتالمعياري ػػة،كتحمي ػػؿ
التبايفالمصاحب،كتحميؿالتبايفالثنائي،ك دأظيرتنتائجالدراسةكجكدفركؽذاتداللػةإحصػائية
عنػػدمسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػياالختبػػار

البعدملكؿمفاختبارمالتفكيراإلبداعي كمقياساالتجاهلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 -دراسة محمود (:)2018

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعمية(سكامبير) Scamper،فيتنميةبعضميػاراتالتفكيػر

اإلبداعيلمتبلميذالمكى كبيف،استخدـالباحػثالمػنيجشػبوالتجريبػي،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()78
طالب ػا
طالب ػاكمجمكعػػةضػػابطةضػػمت( )38ن
طالب ػاتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمكعػػةتجريبيػػةضػػمت( )40ن
ن
كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:اختبػػارلمتفكيػػراإلبػػداعي(خيػػراهلل) ،كمقيػػاسالتفكيػػراإلبػػداعي ،كمػػف

األساليباإلحصائيةالتياستخدمياالباحثاختبار(،)T-TESTكمعامؿاالرتباط(سيبرمافبركاف)،
ك ػػدأظيػرتالنتػػائجكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعن ػدمسػػتكل()0.01بػػيفمتكسػػطيالمجمكعػػة
التجريبيةكالمجمكعةالضابطةفياختبارالتفكيراإلبداعيلخيراهللكمقياسالتفكيراإلبداعيلصػالح

المجمكعةالتجريبية.
 دراسة أبو خميل (:)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتعماؿاس ػتراتيجيةالخطػػابالح ػكارمالثبلثػػيفػػيالتحصػػيؿ

كتنميةالتفكيراإلبداعيلدلطمبةالصؼالرابصاألساسػيفػيمػادةالجغرافيػا،اسػتخدـالباحػثالمػنيج
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طالبػاتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةضػمت()34
شبوالتجريبي،كتككنتعينةالدراسةمف( )68ن
طالبػاكتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػارتحصػيميمكػكفمػف
ن
طالباكمجمكعةضابطةضػمت( )34ن

()52فقرةكاختبارلقياسالتفكيراإلبػداعي ،كمػفاألسػاليباإلحصػائيةالتػياسػتعممياالباحػثاختبػار
()T-TESTلحسػػابالفػػرؽبػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالطالػػب،كالتأكػػدمػػفالصػػدؽالظػػاىرمكالمحتػػكل
كالثب ػػات،كك ػػذلؾاس ػػتخداـمعام ػػؿ(ألف ػػاكركنب ػػاخ)،ك ػػدأس ػػفرتالنت ػػائجع ػػفكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػة

إحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػي
اختبارالتفكيراإلبداعيكاالختبارالتحصيميلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة حكمي (:)2018ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراألنشطةالطبلبيةغيػرالصػفيةفػيتنميػةالتفكيػراإلبػداعيلػدل

طػػبلبالصػػؼاألكؿالمتكسػػط،اتبػػصالباحػػثالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()85
طالبػاكمجمكعػةضػابطةتضػـ()36
طالباتـتقسيميـإلىمجمػكعتيف:مجمكعػةتجريبيػةتضػـ( )49ن
ن
طالبا،كتحددتأدكاتالدراسةفياختبارلمتفكيراإلبداعي،كماتكصمتالنتائجإلىكجػكدفػركؽذات
ن

داللةإحصائيةعنػدمسػتكل()0.01بػيفمتكسػطيدرجػاتالمجمكعػةالضػابطةكالمجمكعػةالتجريبيػة
فياالختبارالبعدمفياختبارالتفكيراإلبداعيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 -دراسة اليشم (:)2017

ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتخداـتقنيػػةالعامػػؿاالفت ارضػػيةفػػيتنميػػةالميػػاراتلمتفكيػػر

اإلبداعيلدلالطبلبالمتفك يففيالمرحمةالثانكية،استخدـالباحثالمنيجالتجريبي ،كتككنػتعينػة
طالب ػاكمجمكعػػة
طالب ػاتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمػػكعتيف:مجمكعػػةتجريبيػػةتضػػـ( )26ن
الد ارسػػةمػػف( )52ن
طالبػ ػا،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػي:معم ػػؿالفيزي ػػاناالفت ارض ػػي،كأكراؽعم ػػؿ،
ض ػػابطةتض ػػـ( )26ن
كاختبارلكرانس،كمفاألساليباإلحصػائيةالتػياسػتخدمياالباحػثمعامػؿارتبػاط(بيرسػكف)،كاختبػار

(،)T-TESTكحسػػابحجػػـاألثػػرالتجريبػػي،كالمتكسػػطاتالحسػػابية،ك ػػدأسػػفرتالنتػػائجعػػفكجػػكد
ػةكالمجمكعػة
فركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبي 

الضابطةفيكؿمفاختبارلكرانسلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة عفيفي (:)2017ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػرفاعميػػةبرن ػػامج ػػائـعمػػىالنظريػػةالبنائيػػةفػػيتنميػػةالتفكي ػػر
اإلبػداعيكالتحصػيؿالد ارسػػيلػدلطػبلبالمرحمػػةاالبتدائيػة،اسػتخدـالباحػػثالمػنيجشػبوالتجريبػػي،
طالبػا
كتككنتعينةالدراسةمف( )60ن
طالباتـتقسيميـإلىمجمكعتيف:مجمكعةتجريبيةتضـ( )30ن
طالباكتحددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػارتحصػيميفػيمػادةالد ارسػات
كمجمكعةضابطةتضـ( )30ن
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االجتماعية ،كمقياسالتفكيراإلبداعي،كمفاألساليباإلحصائيةالتياستخدمياالباحثاختبار(T-

ػابطةكالمجمكعػػةالتجريبيػػةكمعػػامبلت

)TESTلحسػػابداللػػةالفػػركؽبػػيفمتكسػػطيالمجمكعػػةالضػ
االرتب ػػاط،ك ػػدأظي ػػرتالنت ػػائجكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمتكس ػػطيدرج ػػاتالمجمكع ػػة

التجريبي ػػةكالمجمكع ػػةالض ػػابطةف ػػياختب ػػارالتحص ػػيؿكمقي ػػاسالتفكي ػػراإلب ػػداعيلص ػػالحالمجمكع ػػة
التجريبية.

 دراسة السالف (:)2017ىدفتالدراسةإلىمعرفػةأثػرفاعميػةبرنػامجتػدريبيمقتػرحفػيتنميػةالميػاراتاإلبداعيػةلػدل

طمبةصفكؼالمرحمةاألساسية،كاستخدـالباحثالمنيجشػبوالتجريبػي،كتككنػتالعينػةالتجريبيػةمػف
طالبػامػفالصػؼالسػادساألساسػي،
طالبا )16(،ن
( )32ن
طالبامػفالصػؼالخػامساألساسػيك( )16ن
طالبػامػف
طالبػامػفالصػؼالخػامساألساسػيك( )14ن
طالبػا )15(،ن
كعينةضػابطةتككنػتمػف( )29ن

الصػػؼالس ػػادساألساسػػي،كتح ػػددتأدكاتالد ارسػػةف ػػي:اختبػػار)كيمي ػػاـ(لمقيػػاسكاإلب ػػداع،كاختب ػػار
المش ػػاعرالمتش ػػبعة.االرتب ػػاط،ك ػػدأظي ػػرتالنت ػػائجكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكل

()0.05بػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػابطةلصػػالحالمجمكعػػةالتجريبيػػة
فياختبارم) كيمياـ(كاختبارالمشاعرالمتشبعة.
 دراسة األسود (:)2017ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػراسػػتخداـبرنػػامجالمدينػػةالعػػالميعمػػىتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعي

طالباحيث
لدلالمكى كبيف،كاستخدـالباحثالمنيجشبوالتجريبي ،كتككنتالعينةالتجريبيةمف( )60ن
طالبػاكمجمكعػة
استخدـالباحثالطريقةالتقميديةبالتقسيـعشك ن
ائياإلىمجمكعػةتجريبيػةعػددىا( )30ن

طالب ػا،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:اختبػػارلػػكرانسالشػػكمي ،كبرنػػامجالمدينػػة
ضػػابطةعػػددىا( )30ن

ػبكعيا كمػدةكػػؿدرس()45د يقػة،ك ػػد ػاـالباحػػثبػالتحقؽمػػفصػػدؽ
العػالميبكا ػػصثػبلثدركسأسػ ن

األدكاتكثباتيا بؿتطبيؽالبحث،كلمعالجةالبياناتاستخدـبرنامجالرزـاالحصائية(،)SPSS

ك دتكصمتالدراسةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعنػدمسػتكم()0,10بػيفمتكسػطيدرجػات
انفػيالدرجػةالكميػةأـفػي
ػتكلالتفكيػراإلبػداعيسػك ن
المجمكعةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػابطةفػيمس 

اإلبداعلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 -دراسة قرقر (:)2017

ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػرفاعميػػةالنػػادمالعممػػيفػػيتنميػػةالميػػاراتاإلبداعيػػةلػػدلطمبػػة

صػػفكؼالمرحمػػةاألساسػػية،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي ،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()52
طالبػا ،كمػف
تجريبيػةتضػـ(23
طالباتـتقسيميـإلىمجمكعة 
ن
)طالبػاكمجمكعػةضػابطةتضػـ( )29ن
ن
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األساليباإلحصائيةالتياستخدمياالباحثاختبػار(ت)لمتحميػؿاإلحصػائي،كاختبػار( كيميػاـ)لقيػاس

اإلبداع،كاختبارالمشاعرالمشبعة،ك دأظيرتالنتائجكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكل
()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفياختبػارالمشػاعرالمشػبعة
لصالحالمجمكعةالتجريبية.

 دراسة (كيم( :(2015) Kimى ػػدفتالد ارسػ ػػةإل ػػىمعرف ػػةأث ػػرفاعميػػػةالنمكذجيػ ػػةالرياض ػػيةفػػػيتنمي ػػةالتحصػػػيؿكالتفكيػ ػػر
اإلبداعيفيالرياضياتكاالتجاهنحكالتعمـالذاتيلمطبلببالمرحمةالثانية،كاستخدـالباحثالمنيج

شػػبوالتجريبػػي ،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()100طالػػبكطالبػػةتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمكعػػةضػػابطة
طالبػاكطالبػ ةن،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:
طالبػاكطالبػ ةنكمجمكعػػةتجريبيػػةتضػػـ( )50ن
تضػػـ( )50ن
اختبارلمتحصػيؿ،كاختبػارالتفكيػراإلبػداعيفػيالرياضػيات،كمقيػاساالتجػاهنحػكالػتعمـالػذاتي،ك ػد
تكصمتنتائجالدراسةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسػطيدرجػاتالمجمكعػةالتجريبيػة
كالمجمكعةالضابطةفياالختبارالبعدمفيكؿمفاالختبػارالتحصػيمي،كاختبػارالتفكيػراإلبػداعي،

كمقياساالتجاهلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 -دراسة أبو عاذرة (:)2015

ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتراتيجيةعظػػـالسػػمكةفػػيتػػدريسالعمػػكـفػػيتنميػػةميػػارات

التفكي ػػراإلب ػػداعيل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼالس ػػادساألساس ػػي،كاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجش ػػبوالتجريب ػػي

كالطريقةالقصديةفياختيارالعينة،حيػثتككنػتمػف()45طالبػةنتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػة

تض ػػـ()23طالبػ ػ ةنكمجمكع ػػةض ػػابطةكع ػػددىا()22طالبػ ػ ةن،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػي:اختب ػػار

لمتفكيراإلبػداعيلتػكرانس،كمقيػاسالتفكيػراإلبػداعي،كلممعالجػةاإلحصػائيةتػـاسػتخراجالمتكسػطات
الحسػػابيةكاالنح ارفػػاتالمعياريػػةالسػػتجاباتطالبػػاتالمجمػػكعتيفعمػػىمقيػػاسالتفكيػػراإلبػػداعي،كتػػـ

استخداـاختبار(ت)لدراسةأثرطريقةالتدريسفيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكإلجػرانالتحمػيبلت

اإلحصػػائيةتػػـاسػػتخداـبرنػػامج(،)SPSSك ػػدتكصػػمتنتػػائجالد ارسػػةإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػة
إحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبي ػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػي
االختبػػارالبعػػدمفػػيكػػؿمػػفمقيػػاسالتفكيػػراإلبػػداعيكاختبػػارالتفكيػػراإلبػػداعيلصػػالحالمجمكعػػة

التجريبية.
 دراسة العبيدي (:)2013ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتراتيجيةالتػػدريسالتبػػادليفػػيتنميػػةبعػػضميػػاراتالتفكيػػر

اإلبػػداعيل ػػدلتبلميػػذالص ػػؼالس ػػادساألساسػػيكم ػػيميـنحػػكم ػػادةالقػػرانةالعربيػػة،كاتبعػ ػتالباحثػ ػة
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طالبػا
طالبػاتػـتقسػيميـإلػىمجمكعػةتجريبيػةتضػـ( )20ن
المنيجالتجريبيكتككنػتالعينػةمػف( )40ن
طالبػا،كتحػددتأدكاتالد ارسػةفػي:اختبػارلمتفكيػراإلبػداعي،كمقيػاس
كمجمكعةضابطةتضـ( )20ن

الميػػكؿ،كمػػفالكسػػائؿاالحصػػائيةاسػػتخدمتالباحث ػةاختبػػار(التػػائي)لتعي ػيفمربػػصكػػاملمتكػػافؤبػػيف
المجمػػكعتيففػػيالمسػػتكلالتعميمػػيلآلبػػانكاألميػػات،كمعادلػػة(سػػيبرمافب ػراكف)كمعادلػػة))Copper

لحسػػابثبػػاتالتصػػحيح،ك ػػدتكصػػمتالنتػػائجإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطي
درجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػياالختبػػارالبعػػدمفػػيكػػؿمػػفاختبػػارالتفكيػػر

اإلبداعي،كمقياسالميكؿلصالحالمجمكعةالتجريبية.

تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
أوًال :أىداف الدراسات:
ىدفتجميصالدراساتالسابقةإلىتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيأكإحدلميا ارتػوكذلػؾمػف
خبلؿمتغيراتمستقمةمتعددةكمتنكعةكبرنامجتعميمي ائـ،مثؿ:د ارسػةالشػيراني(،)2018كد ارسػة

عفيفي(،)2017كدراسةالسبلؼ(،)2018كدراسةاألسكد(.)2017

بينماىدفتدراسةأخرلإلػىتنميػةالتفكيػراإلبػداعيمػفخػبلؿاسػتراتيجياتتدريسػيةمتنكعػة
كاسػػتراتيجيةسػػكامبير،مثػػؿ:د ارسػػةمحمػػكد(،)2018كاسػػتراتيجيةالخطػػابالح ػكارمالثبلثػػي،مثػػؿ:

ػاذرة(،)2015كاسػػتراتيجية
د ارسػػةأبػػكخميػػؿ(،)2018كاسػػتراتيجيةعظػػـالسػػمؾ،مثػػؿ:د ارسػػةأبػػكعػ 
التدريسالتبادلي،مثؿ:دراسةالعبيدم(.)2013
فيمػاسػعتد ارسػاتأخػرللتنميػةميػراتالتفكيػراإلبػداعيبمتغيػراتمسػتقمةمختمفػةكمتعػػددة،

مثػ ػػؿ:د ارسػ ػػةزيتػ ػػكف(،)2018كد ارسػ ػػةج ػ ػريش(،)2018كد ارسػ ػػةأبػ ػػاني(،)2018كد ارسػ ػػةالغشػ ػػـ
(،)2017كدراسةحكمي(،)2018كدراسة ر ر(،)2017كدراسةكيـ(.)2015
ثانيا :المناىج المتبعة في الدراسات:
ً
اتبعػػتالد ارسػػاتالسػػابقةمنػػاىجمتنكعػػةبمػػايتناسػػبمػػصأىػػداؼكػػؿد ارسػػة،فمنيػػامػػااتبع ػت
المنيجالتجريبي،مثؿ:دراسةجريش(،)2018كدراسةزيتػكف(،)2018كد ارسػةالشػيراني(،)2018
كد ارسػةالغشػـ(،)2017كد ارسػةحكمػي(،)2018كد ارسػةالعبيػدم(،)2013كاتبعػتد ارسػاتأخػرل

ػبوالتجريبػ ػي،مث ػػؿ:د ارس ػػةأب ػػاني(،)2018كد ارس ػػةمحم ػػكد(،)2018كد ارس ػػةأب ػػكخمي ػػؿ

الم ػػنيجش ػ
(،)2018كد ارس ػػةعفيف ػػي(،)2017كد ارس ػػةالس ػػبلؼ(،)2017كد ارس ػػةاألس ػػكد(،)2017كد ارس ػػة
بكعاذرة(.)2017

ر ر(،)2017كدراسةكيـ(،)2017كدراسةأ
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ثالثا :عينات الدراسات:
اشتممتالدراساتالسػابقةفػيمعظميػاعمػىطمبػةالمػدارسبمراحميػاالمختمفػة،منيػامػاكانػت

عينتياالمرحمةاألساسية،مثؿ:دراسةجريش(،)2018كدراسةالشيراني(،)2018كدراسةابكخميػؿ
(،)2018كد ارسػػةعفيفػػي(،)2017كد ارسػػةسػػبلؼ(،)2017كد ارسػػة ر ػػر(،)2017كد ارسػػةأبػػك
ػاذرة(،)2015كد ارسػػةالعبيػػدم(،)2013كمنيػػامػػاكانػػتعينتي ػاالمرحمػػةاإلعداديػػة،مثػػؿ:د ارسػػة
عػ 

حكمػػي(،)2018كد ارسػػةكػػيـ(،)2015كمنيػػامػػاكانػػتعينتيػػاالطالبػػاتالجامعيػػات،مثػػؿ:د ارسػػة
زيتكف(،)2018كدراسةاألسكد(.)2017
ابعا :أدوات الدراسات:
رً
اسػتخدمتالد ارسػاتالمستعرضػةعػدندامػفاألدكات،فمنيػامػااسػتخدمتاختبػ نارا،مثػؿ:د ارسػػة
زيت ػػكف(،)2018كد ارس ػػةأب ػػكخمي ػػؿ(،)2018كد ارس ػػةحكم ػػي(،)2018كد ارس ػػةس ػػبلؼ(،)2017
ػاركاسػتبان ةن،مثػؿ:د ارسػةجػريش(،)2018كمنيػامػا
كدراسة ر ر(،)2017كمنيامااستخدمتاختب نا

اختباركدليؿالمعمػـ،مثػؿ:د ارسػةالشػيراني(،)2018كمنيػامػااسػتخدمتاختبػارمقيػاس،
نا
استخدمت
ػاذرة
مثػػؿ:د ارسػػةمحمػػكد(،)2018كد ارسػػةعفيفػػي(،)2017كد ارسػػةكػػيـ(،)2015كد ارسػػةأبػػكعػ 

ػبل،مثػػؿ:د ارسػػة
ػاركأكراؽعمػػؿكمعمػ ن
(،)2015كد ارسػػةالعبيػػدم(،)2015كمنيػػامػػااسػػتخدمتاختبػ نا
نامجا،مثؿ:دراسةاألسكد(.)2017
اختباركبر ن
الغشـ(،)2017كمنيامااستخدمت نا
أوجو إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -1اليةتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿفيالتدريس.

 -2اختيارالمرحمةالعمريةالمناسبةكىيطالباتالصؼالرابصاألساسي.
 -3اعدادالتصميـالتجريبيلمدراسة.

 -4اعداداألدكاتالبلزمةالتييمكفاستخدامياعندتكظيؼنمكذج(كتيمي)المعدؿ.
 -5بناناختبارلقياسالتفكيراإلبداعي،كالتأكدمفصد وكثباتوباألساليبالمناسبة.
 -6تحديدالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبة؛لتحميؿالبياناتكالتعامؿمصالنتائج.

عمميا.
 -7المساىمةفيتفسيرالنتائجالتيتكصمتاليياالدراسةالحاليةتفسي ار ن
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة:
 -1يتبيفمفالدراساتالسابقة مةالدراساتالتػيتناكلػتأثػرتكظيػؼنمػكذج(كتيمػي)المعػدؿعمػى
تنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكالرياضياتفالقميؿمفالدراساتالتيتناكلتأثر

نمكذج(كتيمي)المعدؿ،كلـيكفلميراتالتفكيراإلبداعيكاتجاهنصيبمفذلؾ.
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 -2كم ػ ػػفىن ػ ػػاتتمي ػ ػػزى ػ ػػذهالد ارس ػ ػػةع ػ ػػفغيرى ػ ػػابأني ػ ػػااس ػ ػػتيدفتمعرف ػ ػػةأث ػ ػػرتكظي ػ ػػؼنم ػ ػػكذج
(كتيم ػػي)المع ػػدؿعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعيكاالتج ػػاهل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼال ارب ػػص
األساس ػػي،فيي ػػيتح ػػاكؿتط ػػكيرأس ػػاليبت ػػدريسالرياض ػػياتع ػػفطري ػػؽنم ػػاذجحديث ػػةف ػػي

التدريس،كيمكفتحديثجكانبتميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيـيمي:

أ .ىذهالد ارسػةالحاليػةتميػزتبيػدفيا،حيػثىػدفتالػيتنميػةميػاراتالتفكيػراإلبػداعي
كاالتجاهلدلطالباتالصؼالرابصاألساسي.

ب .ىذهالدراسةالحاليػةتميػزتباختيػارمكضػكعات ابمػةلتكظيػؼنمػكذج(كتيمػي)المعػدؿ
منيامكضكعالكسكرفيالرياضيات.

ج .ىذهالدراسةالحاليةتـتطبيقيافيالبيئةالفمسطينيةالتيتكادتككفصعبةفيتطبيؽ
نماذجحديثة،ك دتغمبػتالباحثػةعمػىذلػؾباسػتخداـطػرؽبديمػة،ككػافالتطبيػؽفػي

ظؿالمنياجالفمسطيني.

ثالثًا :دراسات تناولت االتجاه:
 دراسة العشيري (:)2018ىػدفتالد ارسػػةإلػىمعرفػػةأثػراسػػتراتيجيةطػرحاألسػػئمةفػيتنميػػةاتجاىػاتالطمبػػةنحػكمقػػرر

مياراتالتعمـالذاتيبالجامعةالعربيةالمفتكحة،كاستخدـالباحثالمنيجشبوالتجريبي،كتككنتعينػة
طالبػاكطالبػ ةن
الدراسةمف( )49ن
طالباك دتـتقسيميـإلىمجمػكعتيف:إحػداىماضػابطةضػمت( )28ن
طالبػ ػاكطالبػ ػ ةن،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػيمقي ػػاساتجاى ػػاتنح ػػك
كمجمكع ػػةتجريبي ػػةض ػػمت( )21ن
اس ػػتراتيجيةط ػػرحاألس ػػئمة،كم ػػفاألس ػػاليباإلحص ػػائيةاس ػػتخدـالباح ػػثالمعام ػػؿاإلحص ػػائيةاآلتي ػػة:

التك ػ ارراتاإلحصػػائية،كالنسػػبالمئكيػػة،كاالنح ارفػػاتالمعياريػػة،كالمتكسػػطاتالحسػػابية،كاختبػػار(T-

،)TESTكالفركؽبيفالمجمكعاتالمستقمة،ك دأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعند
مسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيمقيػػاساالتجػػاه
لصالحالمجمكعةالتجريبية.

 دراسة السناينة (:)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةفاعميػػةنمػػكذجالفصػػؿالمقمػػكبفػػيالتحصػػيؿفػػيمػػادةالرياضػػيات
التطبيقي ػػةكاالتجاى ػػاتل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼالح ػػادمعش ػػر،كاس ػػتخدمتالباحث ػػةالم ػػنيجالتجريب ػػي،

كالتصػػميـشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()103طالبػػاتمػػفالصػػؼالحػػادمعشػػر،تػػـ
تقس ػػيميـإل ػػىمجم ػػكعتيف:مجمكع ػػةتجريبي ػػةض ػػمت()55طالبػ ػ ةنكمجمكع ػػةض ػػابطةض ػػمت()48

طالبػ ةن،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػياختبػارتحصػػيميفػػيكحػػدةاألسػسكالمكغاريتمػػات،ك يػػاساالتجػػاه
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نح ػ ػػكالرياض ػ ػػيات،كم ػ ػػفاألس ػ ػػاليباإلحص ػ ػػائيةالت ػ ػػياس ػ ػػتخدمتياالباحث ػ ػػة:المتكس ػ ػػطاتالحس ػ ػػابية،
كاالنح ارفػػاتالمعياريػػة،ك يمػػة(،)Tكمربػػصإيتػػا،ك ػػدأظيػػرتالنتػػائجكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية

عندمستكل()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعة

التجريبية.

 دراسة حسن (:)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػراسػػتراتيجية ائمػػةعمػػىنمػػكذج(كيتمػػي)لتنميػػةميػػاراتتحميػػؿ
محت ػػكلالرياض ػػياتالمدرس ػػيةكاالتج ػػاهنح ػػكتعم ػػيـالرياض ػػياتلمط ػػبلبالمعمم ػػيف،كاس ػػتخدـالباح ػػث

طالبػاتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمػػكعتيف:مجمكعػػة
المػػنيجشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف( )63ن
طالبا،كتحددتأدكاتالدراسةفي:بطا ة
طالباكمجمكعةضابطةضمت( )34ن
تجريبيةضمت( )29ن
تحميؿمحتكلالرياضيات،كاختبارتحصيميفيالمعرفة،كمقياساالتجاه،كأكراؽعمؿ،ك دتكصمت

ػاتالمجمكعػػة

النتػػائجإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.01بػػيفمتكسػػطيدرجػ
التجريبي ػػةكالمجمكع ػػةالض ػػابطةم ػػفخ ػػبلؿاالختب ػػارالتحص ػػيميكمقي ػػاساالتج ػػاهلص ػػالحالمجمكع ػػة

التجريبية.

 دراسة سمارة (:)2018ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثػراسػتخداـالتعمػيـالممتػصفػيتنميػةالمفػاىيـالعمميػةكاالتجػاهنحػك

مادةالعمػكـلػدلطالبػاتالصػؼالسػادساألساسػي،ذكاتالسػعاتالعقميػةالمختمفػة،كاسػتخدـالباحػث

المػػنيجشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()81طالبػ ةنتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمػػكعتيف:مجمكعػػة
تجريبي ػػةض ػػمت()41طالبػ ػ ةنكمجمكع ػػةض ػػابطةض ػػمت()40طالبػ ػ ةن،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػي:

اختبػػارتنميػػةالمفػػاىيـالعمميػػة،كمقيػػاساالتجػػاهفػػيمػػادةالعمػػكـ،كاختبػػارالسػػعةالعقميػػة،كمػػااسػػتخدـ
الباحػثتحميػؿالتبػايفالثنػائيالمشػترؾ(،)Two way Anovaك ػد أظيػرتالنتػائجكجػكدفػرؽداؿ

حصائيابيفالمتكسطيفالحسابييفلدرجةطالباتمجمكعتيالدراسةالتجريبيةكالضابطةعمىاختبػار
ن
إ
تنمي ػػةالمف ػػاىيـالعممي ػػة كمقي ػػاساالتج ػػاه؛كيع ػػزلذل ػػؾإل ػػىالطريق ػػةالمس ػػتخدمةف ػػيالت ػػدريسلص ػػالح
المجمكعةالتجريبيةالتيدرستباستخداـالتعميـالممتص.
 دراسة السيسي (:)2018ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػرفاعميػػةاسػػتخداـالكسػػائطالمتعػػددةفػػيتنميػػةاالتجػػاهنحػػكمػػادة
التػػاريخلػػدلتبلميػػذالصػػؼاألكؿاإلعػػدادماألزىػػرم،كاتبػػصالباحػػثالمػػنيجالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػة

طالباحيثتـتطبيؽالبرنامجعمىمجمكعػةتجربيبػةكاحػدة بمػيكبعػدم،كتحػددت
الدراسةمف( )30ن
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أدكاتالدراسةفي:مقيػاسلبلتجػاهنحػكالمػادة،كتطبيػؽاسػتبيافالتربيػةمػفمعممػيكمػكجييالتػاريخ،

فاعبللمكسائطالمتعددةفيتنميةاالتجاهنحكالتاريخ.
كأظيرتالنتائجأفىناؾأ نثرا ن
 -دراسة آل مموذ (:)2017

ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػىمعرف ػػةأث ػػرالت ػػدريسباس ػػتراتيجيةال ػػذكاناتالمتع ػػددةلم ػػادةاالجتماعي ػػات

بالصػػؼالثػػانيمتكسػػطعمػػىتنميػػةالتفكيػػراالبتكػػارمكاالتجػػاهنحػػكالمػػادة،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيج

الكصػػفيالتحميمػػيكالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()60طالب ػ ةن،تػػـتقسػػيميـإلػػى

مجمػػكعتيف:مجمكعػػةتجريبيػػةتككنػػتمػػف()30طالب ػ ةنكمجمكعػػةضػػابطةتككنػػتمػػف()30طالب ػ ةن،
كتحددتأدكاتالدراسةفي:اختبارالتفكيراإلبداعي،كمقياساالتجاه،كأداةمسحلمذكاناتالمتعػددة،

كمػػفاألسػػاليباإلحصػػائيةالتػػياس ػتخدمياالباحػػثمعامػػؿ(ألفػػاكركنب ػاخ)كطريقػػةالتجربػػةالنصػػفية،

كأظي ػ ػرتالنتػ ػػائجكجػ ػػكدفػ ػػركؽذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكل()0.01بػ ػػيفمتكسػ ػػطيدرجػ ػػات
المجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػياالختبػػارالبعػػدمفػػيكػػؿمػػفمقيػػاساالتجػػاهكاختبػػار

التفكيراإلبداعيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة رياني (:)2017ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػىمعرف ػػةأث ػػرفاعمي ػػةت ػػدريسالرياض ػػياتباس ػػتخداـأبع ػػادال ػػتعمـف ػػيتنمي ػػة
التحصػػيؿالد ارسػػيكاالتجػػاهنحػػكالرياضػػياتلػػدلطػػبلبالصػػؼالثػػانيالمتكسػػط،كاسػػتخدـالباحػػث

طالبػاتػـتقسػيميـ
المنيجالتجريبيالقائـعمىالتعميـشبوالتجريبي،كتككنتعينػةالد ارسػةمػف( )57ن

طالبػاتػـاختيػارىـ
إلىمجمكعتيف:مجمكعةتجريبيةتضـ( )29ن
طالباكمجمكعػةضػابطةتضػـ( )28ن
بطريقة صدية،كتحددتأدكاتالدراسةفي:اختبػارتحصػيمي،كمقيػاساالتجػاه،كدليػؿالطالػب ،ك ػد

أظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل()0.05بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعة
التجريبيػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػياالختبػارالبعػػدمفػػيكػػؿمػفاالختبػػارالتحصػػيميكمقيػػاساالتجػػاه
لصالحالمجمكعةالتجريبية.

 دراسة آدم (:)2017ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةأثػػرفاعميػػةكحػػدةتدريبيػػةفػػيعػػاداتالعقػػؿفػػيتنميػػةالتحصػػيؿ
الرياضػػيكالتفكيػػراإلبػػداعيكاالتجػػاهنحػػكالرياضػػياتلػػدلالطالبػػاتالجامعيػػات،كاسػػتخدمتالباحث ػة

المػ ػػنيجشػ ػػبوالتجريبػ ػػيذاالمجمػ ػػكعتيفالضػ ػػابطةكالتجريبيػ ػػة،كاسػ ػػتخدمتالباحث ػ ػةثبلث ػ ػةأن ػ ػكاعمػ ػػف
االختبارات:اختبارتحصيميفيكحدةعاداتالعقؿ،كاختبارتحصيميفيمقررالرياضيات،كاختبػار
يضانكعيفمفالمقاييس:مقيػاساالتجاىػاتنحػكعػاداتالعقػؿ،
مياراتالتفكيراإلبداعي،كاستخدـأ ن
كمقيػػاساالتجػػاهنحػػكالرياضػػيات،ك ػػدأظيػػرتالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل
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()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيكػػؿمػػفاختبػػارالتفكيػػر
اإلبػ ػػداعيكاالختبػ ػػارالتحصػ ػػيميس ػ ػكا ننأكػ ػػافنحػ ػػكعػ ػػاداتالعقػ ػػؿأـالرياضػ ػػياتلصػ ػػالحالمجمكعػ ػػة
التجريبية.

 دراسة ىمام (:)2016ىدفتالد ارسػةإلػىمعرفػةأثػرفاعميػةاسػتخداـبرنػامج ػائـعمػىالتفكػراالسػتدالليمػفخػبلؿ

استراتيجيةالتعمـالتعاكنيفيتنميةمياراتالتفكيراالستدالليكالتحصػيؿكاالتجػاهنحػكالكيميػانلػدل
طػػبلبالصػػؼالثػػانيالثػػانكم،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()88
طالبػاكمجمكعػةضػابطةتضػـ()44
ن
طالباتـتقسيميـإلىمجمػكعتيف:مجمكعػةتجريبيػةتضػـ( )44ن
طالبػ ػا،كتح ػػددتأدكاتالد ارس ػػةف ػػي:مقي ػػاسلمي ػػاراتالتفكي ػػراالس ػػتداللي ،كدلي ػػؿالطال ػػب،كاختب ػػار
ن
تحصػػيمي،كمقيػػاساالتجػػاه ،ك ػػدتكصػػمتالنتػػائجإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكل

()0.01بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعػةالضػابطةفػياالختبػارالبعػدمفػيكػؿ
مفاالختبارالتحصيميكمقياساالتجاهالتفكيراالستدالليلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة طـــو (:)2016ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرفاعميةاستخداـالخرائطالذىنيةفيتنميةعمميػاتالعمػـكاالتجػاه
نحػػكمينػػةالتػػدريسلػػدلمعممػػاتالصػػفكؼ،كاتبػػصالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيكالمػػنيجش ػػبو

التجريبػػيالمتمثػػؿفػػيالمقارنػػةبػػيفنتػػائجالمجمكعػػةالتجريبيػػةكالتطبيػػؽالبعػػدمكالقبمػػيلمتحقػػؽمػػف
تحقيػػؽاالسػػتراتيجيةألىػػدافيا،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()125طالب ػ ةنتػػـتقسػػيميـإلػػىمجمػػكعتيف:

مجمكعةتجريبيةتضـ()63طالب ةنكمجمكعةضابطةتضـ()62طالب ةن،كتحددتأدكاتالدراسةفي:

استخداـاختبارلقيػاسعمميػاتالعمػـاألساسػية،كمقيػاساتجاىػاتنحػكمينػةالتػدريس،كاختبػارتػزاكج
األشػػكاؿالمألكفػػة ،ك ػػدتكصػػمتالد ارسػػةإلػػىكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطيدرجػػات
المجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفيكؿمفاختبار ياسعمميات
العمـاألساسيةكاختبارتزاكجاألشكاؿكمقياساالتجاىات.
 دراسة (ماك) :)2015( yomakػتظـذاتيػاعمػىتنميػةالتحصػيؿ
ىدفتالدراسةإلىمعرفػةأثػراسػتخداـاسػتراتيجياتالػتعمـالمن
ن

طالب ػاكطالب ػ ةن
كاالتجػػاه،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف( )105ن
طالبػاكطالبػ ةن،كمجمكعػػة
بالمرحمػةالمتكسػطةمػػكزعيفعمػىمجمػكعتيف:مجمكعػػةتجريبيػةتضػـ( )55ن

طالب ػاكطالبػ ةن،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:اختبػػارتحصػػيمي ،كمقيػػاسلبلتجػػاه،
ضػػابطةتضػػـ( )50ن
كأظيػػرتنتػػائجالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػة
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كالمجمكعةالضابطةفياالختبارالبعدمفيكؿمفاالختبػارالتحصػيميكمقيػاساالتجػاهنحػكالػتعمـ

الذاتيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 -دراسة الرشيد (:)2014

ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػىمعرف ػػةأث ػػراس ػػتخداـنم ػػكذجال ػػتعمـالبن ػػائيعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػر

الرياضيكاالتجاهنحكالرياضياتلدلطالباتالمرحمةالمتكسطة،ك داستخدمتالباحثةالمػنيجشػبو

التجريبي،كتككنتعينةالدراسةمف()70طالب ةنتػـتقسػيميـإلػىمجمػكعتيف:مجمكعػةتجريبيػةتضػـ

()35طالب ػ ةنكمجمكعػػةضػػابطةتضػػـ()35طالب ػ ةن،كتحػػددتأدكاتالد ارسػػةفػػي:اختبػػاراتميػػارات
البحػػثالعممػػي،كمقيػػاساالتجاىػػات،كبعػػدتطبيػػؽأدكاتالد ارسػػةكتفريػػغبياناتيػػااسػػتخدمتالباحثػػة
برنػػامج()SPSSلتحميػػؿنتػػائجالد ارسػػة،ك ػػدأظيػػرتالد ارسػػةكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
متكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضػابطةفػياالختبػارالبعػدمفػيكػؿمػفاختبػارات
مياراتالبحثالعمميكمقياساالتجاهلصالحالمجمكعةالتجريبية.
 دراسة محمد (:)2014ىػدفتالد ارسػػةإلػػىمعرفػةأثػػرالتقػػكيـالػكا عيفػيتػػدريسالجغرافيػػاعمػىتنميػػةالفكػػرالجمعػػي

كاالتجػػاهنحػػكالعمػػؿالجمػػاعيلػػدلطػػبلبالمرحمػػةالثانكيػػة،ك ػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي
طالبػاتػػـتقسػيميـإلػىمجمػكعتيف:مجمكعػػة
كالمػنيجشػبوالتجريبػي،كتككنػتعينػػةالد ارسػةمػف( )80ن

طالبا،كتحددتأدكاتالدراسةفي:اختبػارات
طالباكمجمكعةضابطةتضـ( )40ن
تجريبيةتضـ( )40ن

مي ػػاراتالتفكي ػػرالجم ػػاعي،كمقي ػػاساالتج ػػاه،ك ػػدأظي ػػرتنت ػػائجالد ارس ػػةكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػة
إحصػػائيةعنػػدمسػػتكل()0.05بػػيفمتكسػػطيدرجػػاتالطالػػبفػػيالتطبيػػؽالقبمػػيكالبعػػدملممجمكعػػة
التجريبيػػةكالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيكػػؿمػػفاختبػػارميػػاراتالتفكيػػرالجمعػػيكمقيػػاساالتجػػاهلصػػالح

المجمكعةالتجريبية.

تعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
أوًال :أىداف الدراسات:
ى ػػدفتجمي ػػصالد ارس ػػةالس ػػابقةإل ػػىتنمي ػػةاالتج ػػاهكذل ػػؾم ػػفخ ػػبلؿمتغيػػراتمس ػػتقمةمتنكع ػػة

كمتعددةكبرنامجتعميمي ائـعمىالتفكيراالستداللي،مثؿ:دراسةىماـ(.)2016

بينماىدفتدراساتأخرلإلىتنميةاالتجاهمفخبلؿاستراتيجياتتدريسيةكاستراتيجيةطرح
األسئمة،مثؿ:دراسةالعشيرم(،)2018كاستراتيجيةالفصؿالمقمكب،مثؿ:دراسةالسػناينة(،)2018
كاستراتيجية ائمةعمىنمكذج(كيتمي)،مثؿ:دراسةحسف(،)2018كاستراتيجية ائمةعمىالػذكانات
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المتعػػددة،مثػػؿ:د ارسػػةآؿممػػكذ(،)2017كاسػػتراتيجيةالخ ػرائطالذىنيػػة،مثػػؿ:د ارسػػةطػ ػػو()2016
التعمـالمنتظـذاتيا،مثؿ:دراسةماؾ(.)2015
ن
كاستراتيجية

ثانيا :المناىج المتبعة في الدراسات:
ً
اتبعػػتالد ارسػػاتالسػػابقةمنػػاىجمتنكعػػةبمػػايتناسػػبمػػصأىػػداؼكػػؿد ارسػػة،فمنيػػامػػااتبػػص

المنيجالتجريبي،مثؿ:دراسةالسناينة(،)2018كدراسةالسيسػي(،)2018كد ارسػةريػاني(،)2017
كدراسةىماـ(،)2018كاتبعتدراساتأخرلالمنيجشبوالتجريبي،مثػؿ:د ارسػةالعشػيرم(،)2018

كد ارسػ ػػةحسػ ػػف(،)2018كد ارسػ ػػةآدـ(،)2017كد ارسػ ػػةسػ ػػمارة(،)2018كد ارسػ ػػةمػ ػػاؾ(،)2015
كدراسةالرشيد(،)2014كمنيامااتبصالمنيجالكصفيالتحميميكشبوالتجريبي،مثؿ:دراسةآؿممكذ

(،)2017كدراسةطػو(،)2017كدراسةمحمد(.)2014
ثالثا :عينات الدراسات:
اشػػتممتالد ارسػػاتالسػػابقةفػػيمعظميػػاعمػػىطمبػػةالمػػدراسبمراحميػػاالمختمفػػة،منيػػاالمرحمػػة

األساس ػػية،مث ػػؿ:د ارس ػػةس ػػمارة(،)2018كمني ػػام ػػاكان ػػتعينتيػ ػاالمرحم ػػةاإلعدادي ػػة،مث ػػؿ:د ارس ػػة
السيس ػ ػػي(،)2018كد ارس ػ ػػةآؿمم ػ ػػكذ(،)2017كد ارس ػ ػػةركب ػ ػػام(،)2017كد ارس ػ ػػةم ػ ػػاؾ()2015
كد ارسػػةالرشػػيد(،)2014كمنيػػامػػاكانػػتعينتي ػاالمرحمػػةالثانكيػػة،مثػػؿ:د ارسػػةالسػػناينة(،)2018

كد ارسػػةىم ػػاـ(،)2016كد ارس ػػةمحم ػػد(،)2014كمني ػػام ػػاكان ػػتعينتيػ ػاالطمب ػػةالج ػػامعييف،مث ػػؿ:

د ارس ػػةالعش ػػيرم(،)2018كد ارس ػػةحس ػػف(،)2018كد ارس ػػةآدـ(،)2017كمني ػػامػ ػاكان ػػتعينتي ػ ػا
المعممات،مثؿ:دراسةطػو(.)2016
رابعا :أدوات الدراسات:
اساتالمستعرضةعددامفاألدكات،فمنيامػااسػتخدمتمقيػاساالتجػاه،مثػؿ:
ن
استخدمتالدر

اختباركمقياساالتجاه،مثؿ:دراسةالسناينة(،)2018
دراسةالعشيرم(،)2018كمنيامااستخدمت نا
كدراسةسمارة(،)2018كدراسةآدـ(،)2017كدراسةىماـ(،)2016كدراسةطػو(،)2016كدراسة

ماؾ(،)2016كدراسةالرشػيد(،)2014كمنيػامػااسػتخدمتمقيػاساالتجػاهكاالسػتبانة،مثػؿ:د ارسػة

السيس ػػي(،)2018كمني ػػامػ ػااس ػػتخدمتاختب ػػا ناركمقي ػػاساالتج ػػاه ،كدلي ػػؿالمعم ػػـ،مث ػػؿ:د ارس ػػةري ػػاني
مقياس ػ ػاكاسػ ػػتبان ةن،مثػ ػػؿ:د ارسػ ػػةالسيسػ ػػي
(،)2017كد ارسػ ػػةمحمػ ػػد(،)2014كمنيػ ػػامػ ػػااسػ ػػتخدمت ن
مقياسا،مثؿ:دراسةآؿممكذ(.)2017
اختبار ك ن
(،)2018كمنيامااستخدمتأداةمسحك نا
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تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
بعدعرضالدراساتالسابقةفيكؿمفالمحاكرالثبلثيمكفاستخبلصمايمي:
 -1تباينتالدراساتالتربكيةفػيأىػدافيابػيفالمحػكراألكؿكالمحػكرالثػانيكالمحػكرالثالػثعمػى
ػدنامػػف
فعاليػػةنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿكأىميتػػوفػػيتنميػػةميػػاراتالػػتعمـاإلبػػداعيكاالتجػػاهبػ ن

انتيانإلىالمرحمةالجامعية.
المرحمةاألساسيةك ن

 -2عدـتكافردراسةشممتالمجاالتالثبلثة.

 -3أكػػدتالد ارسػػاتالسػػابقةعمػػىأىميػػةنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿلتنميػػةميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعي
كتنميةالدراساتفيجميصالمراحؿالتعميميةكتنميةاالتجاهفيجميصالمراحؿالتعميمية.

 -4أكػػدتالد ارسػػاتالسػػابقةعمػػىكجػػكدضػػعؼلػػدلالطالبػػاتفػػيميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعيفػػي
مختمؼالمراحؿالعمرية.

 -5أكػػدتالد ارسػػاتالسػػابقةعمػػىأنػػويمكػػفتنميػػةميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعيبطػػرؽكاسػػتراتيجيات
كأساليبمتنكعةكمفخبلؿأنشطةتعميميةىادفةكمقصكدة.
أوجو إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -1اليةتكظيؼنمكذج(كيتمي)المعدؿفيالتدريس.

 -2اختيارالمرحمةالعمريةالمناسبةكىيطالباتالصؼالرابصاألساسي.
 -3اعدادالتصميـالتجريبيلمدراسة.

 -4اعداداألدكاتالبلزمةالتييمكفاستخدامياعندتكظيؼنمكذج(كتيمي)المعدؿ.

 -5بناناختبارلقياسالتفكيراإلبداعي،كالتأكدمفصد وكثباتوباألساليبالمناسبة.
 -6تحديدالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبة؛لتحميؿالبياناتكالتعامؿمصالنتائج.

عمميا.
 -7المساىمةفيتفسيرالنتائجالتيتكصمتاليياالدراسةالحاليةتفسي ار ن
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة:
 -1يتبيفمفالدراساتالسابقة مةالد ارسػاتالتػيتناكلػتأثػرتكظيػؼنمػكذج(كتيمػي)المعػدؿعمػى
تنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكالرياضياتفالقميؿمفالدراساتالتيتناكلتأثػر

نمكذج(كتيمي)المعدؿ،كلـيكفلميراتالتفكيراإلبداعيكاتجاهنصيبمفذلؾ.

 -2كم ػ ػػفىن ػ ػػاتتمي ػ ػػزى ػ ػػذهالد ارس ػ ػػةع ػ ػػفغيرى ػ ػػابأني ػ ػػااس ػ ػػتيدفتمعرف ػ ػػةأث ػ ػػرتكظي ػ ػػؼنم ػ ػػكذج
(كتيم ػػي)المع ػػدؿعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعيكاالتج ػػاهل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼال ارب ػػص
األساس ػػي،فيي ػػيتح ػػاكؿتط ػػكيرأس ػػاليبت ػػدريسالرياض ػػياتع ػػفطري ػػؽنم ػػاذجحديث ػػةف ػػي

التدريس،كيمكفتحديثجكانبتميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيـيمي:
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أ .ى ػػذهالد ارس ػػةالحالي ػػةتمي ػػزتبي ػػدفيا،حي ػػثى ػػدفتال ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعي
كاالتجاهلدلطالباتالصؼالرابصاألساسي.

ب .ىذهالدراسةالحاليةتميزتباختيارمكضكعات ابمةلتكظيػؼنمػكذج(كتيمػي)المعػدؿمنيػا
مكضكعالكسكرفيالرياضيات.

ج .ىػػذهالد ارسػػةالحاليػػةتػػـتطبيقيػػافػػيالبيئػػةالفمسػػطينيةالتػػيتكػػادتكػػكفصػػعبةفػػيتطبيػػؽ
نماذجحديثة،ك دتغمبتالباحثةعمىذلؾباستخداـطرؽبديمة،ككػافالتطبيػؽفػيظػؿ

المنياجالفمسطيني.
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الفصــل الرابع


الطريقُ واإلجراْات
 منهح الدزاست.
 مجخمع الدزاست.
 عينت الدزاست.
 أدواث الدزاست.
 المعالجت اإلحصائيت.
 خطىاث الدزاست.



الفصـل الرابـع

الطريقة واإلجراءات
يتنػػاكؿىػػذاالفصػػؿطريقػػةالبحػػثكاجراناتػػوالتػػياتبعتيػػاالباحث ػةلئلجابػػةعػػفأسػػئمةالد ارسػػة

كاختبػػارفركضػػياثػػـالحػػديثعػػفمػػنيجالبحػػثالمتبػػصفػػيالد ارسػػة،ككصػػؼلمجتمػػصكعينػػةالد ارسػػة
كأس ػػمكباختيارى ػػا،كبي ػػافبن ػػانأداةالد ارس ػػة،كاس ػػتخراجص ػػد ياكثباتي ػػاكاتس ػػا ياال ػػداخميكالتص ػػميـ

التجريبػ ػػي،كضػ ػػبطالمتغي ػ ػرات،كمػ ػػايحتػ ػػكمالفصػ ػػؿعمػػػىكيفيػ ػػةتنفيػ ػػذالد ارسػ ػػةكاجرائيػ ػػا،كالمعالجػ ػػة
اإلحصائيةالتياستخدمتفيتحميؿالبيانات.

منيج الدراسة:
اتبعتالباحثةفيىػذهالد ارسػةالمػنيجالتجريبػي؛لمناسػبتولمد ارسػةالحاليػةالسػتخداـمجمكعػة
تجريبيػػةتػػدرسكحػػدةالكسػػكرفػػيالرياضػػياتباسػػتخداـنمػػكذج(كتيمػػي)المعػػدؿمػػفطالبػػاتالصػػؼ

الرابصاألساسيكمجمكعةضابطةتدرسبالطريقةالتقميدية.

كيعػػدالمػػنيجالتجريبػػيأحػػدالمنػػاىجاألساسػػيةفػػيالد ارسػػاتالتربكيػػة،كمػػفأكبػػرالمنػػاىجد ػػة

ككنػػويسػػتخدـالضػػبطالتجريبػػيكتكػػافؤالمجمكعػػاتكالمعالجػػةاإلحصػػائيةكاإلجػراناتالبلزمػػةلضػػبط

تأثيرالعكامؿاألخرل.

عينة الدراسة:
تككنتعينةالدراسةمػف()80طالبػ ةنمػفطالبػاتالصػؼال اربػصاألساسػيبمدرسػةالمأمكنيػة

،كجػػرلاختيػػارصػػفيفمنيمػػابطريقػػةعش ػكائيةكتػػـتعيػػيفالصػػؼال اربػػص()2
االبتدائيػػةالمشػػتركة(أ) 

ائياكمجمكعػػةتجريبيػػةتػػدرسباسػػتخداـتكظيػػؼنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿكأثرىػػافػػيتنميػػةميػػارات
عشػك ن

التفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكالرياضػياتفػيكحػدةالكسػكرلػدلطالبػاتالصػؼال اربػصاألساسػيفػي
ػة،كجػػدكؿر ػػـ()1
محافظػػةغ ػزة،كالمجمكعػػةاألخػػرلضػػابطةتػػدرسنفػػسالكحػػدةبالطريقػػةاالعتياديػ 
يكضحأفرادالعينة:
جدول رقم ( :)1عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة
الصف

المدرسة

المجمكعةالتجريبية
مدرسةالمأمكنيةاالبتدائية

الصؼالرابص((2

المشتركة(أ)

المجمكعةالضابطة
الصؼالرابص()3
المجمكع
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العدد

النسبة المئوية

40

%50

40

%50

80

%100

أدوات الدراسة:

جرلاستخداـأداتيفلجمصالبياناتىما:

 -1اختبار التفكير اإلبداعي.
 -2مقياس االتجاه.

أوًال :اختبار التفكير اإلبداعي:

امػػتالباحثػػةبإعػػداداختبػػارالتفكيػػراإلبػػداعيفػػيالرياضػػياتبصػػكرتواألكليػػةحيػػثتكػػكف

االكأعدتبنكداالختباركمايمي:
االختبارمف()18سؤ ن

اليدف من االختبار:

ييػػػدؼاالختبػ ػػارإلػ ػػى يػ ػػاسمػػػدلامػ ػػتبلؾطمبػ ػػةالصػ ػػؼال ارب ػػصاألساسػ ػػيلميػ ػػاراتالتفكيػ ػػر

اإلبداعي.

تحديد ميارات اإلبداع التي يقيسيا االختبار:
مػػفخػػبلؿاالطػػبلععمػػىاألدبالتربػػكمكالد ارسػػاتالسػػابقةتػػـتحديػػدالميػػاراتالتػػييقيسػػيا

االختباركىيكاآلتي:

أ -الطالقــة:القػػدرةعمػػىتكليػػدأكبػػرعػػددممكػػفمػػفاالسػػتجاباتفػػيفت ػرةزمنيػػةمحػػددةلممشػػكمة
الرياضية.

ب -المرونة:القدرةعمىتكليدأفكارمتنكعةتجاهأممشكمةرياضية،كتغييرمداخؿالحمكؿ.

ػدرةالفػردعمػىإنتػاجحمػكؿنػادرةكغيػرمكجػكدةلػدلالمجمكعػةالتػيينتمػيإلييػا،
ت -األصالة :
ككمما متدرجةشيكعيازادتأصالتيا.

إعداد الصورة األولية لالختبار:

أعدتالباحثةعددامفاألسئمةالتيتقيسمياراتالتفكيراإلبداعيفيالرياضياتكتـإعداد
ن

فقراتاالختباربحيثتككف:

 مناسبةلمياراتالتفكيراإلبداعيفيالرياضيات. -مناسبةلمستكلالطالبات.

 كاضحةمفحيثالمطمكبكالكتابة. -مناسبةلمحتكلالكحدة.

كتابة تعميمات االختبار:

كذلؾبكتابةتعميماتاالختبارعمىالصفحةاألكلىمنو،التيتؤكدعمىمايمي:
-

رانةكؿسؤاؿبعناية.

 محاكلةاإلجابةعفجميصفقراتاالختبارحسبالمطمكب.62

 عدـالبدنباإلجابةحتىيؤذفلمطالب.تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية:
ام ػتالباحث ػةبتطبيػػؽاالختبػػارعمػػىعينػػةاسػػتطبلعيةمككنػػةمػػف()40طالبػػةمػػفطالبػػات
الصؼالرابصاألساسيكذلؾبيدؼ:

 -التحقؽمفكضكحاألسئمةكالتعميماتالخاصةباالختبار.

 تحديػػدزمػػفاالختبػػار،مػػفأجػػؿتحديػػدزمػػفاالختبػػارالمناسػػب امػػتالباحثػػةبحسػػابمتكسػػطزمػػفاسػػتجابةأكؿخمػػسطالبػػاتسػممفأك ار يػػفكآخػػرخمػػسطالبػػاتسػػممفأك ار يػػففكجػػدت
الباحثةأفزمفاالختبارالمناسبىك()50د يقة.

 التأكدمفصدؽاالختباركثباتو.تصحيح االختبار:
 تـتصحيحاالختباربعدإجابةطالباتالعينةاالستطبلعيةعمىفقراتو،حيػثحػددتدرجػةكاحػدةلكؿفقرة،كبذلؾتككفالدرجةالتيحصمتعميياالطالبةمحصكرةبيف()30-0درجة.

صدق االختبار:

صدق المحكمين:
بعػػدإعػػداداالختبػػارفػػيص ػػكرتواألكليػػةتػػـعرضػػوعم ػػىمجمكعػػةمػػفالمحكمػػيفم ػػفذكم
االختصاصفيالمناىجكطرؽتدريسالرياضيات،كمشػرفيكمعممػيالرياضػياتمػفذكمالخبػرةك ػد
بمغعددىـ()10كردتأسمانىـفيممحؽر ـ()1كذلؾالستطبلعآرائيـحكؿمدل:
-

صياغةأسئمةاالختباركمدلكضكحيالمطالبات.

مناسبةأسئمةاالختبارلمستكلطبلبالصؼالرابصاألساسي.

مدلانتمانفقراتاالختبارإلىكؿميارةمفمياراتاالختبار.

-

مقترحاتأخرليرلالمحكمكفأنياضركريةكىامة.

-

إعادةالصياغةلبعضاألسئمة.

كفيضكنذلؾا ترحالمحكمكفالتعديبلتاآلتية:
-

تبسيطالصياغةلبعضاألسئمة.

تبسيطالمغةبحيثتتناسبمصمستكياتالطالبات.

ك دتككفاالختبارمف()10بنكدبعدالتعديؿ.
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صدق االتساق الداخمي:
كيقصدبو" كةاالرتباطبيفدرجةكػؿفقػرةمػففقػراتاالختبػاركالدرجػةالكميػةلبلختبػاركذلػؾ

لحسابمعامؿبيرسكف".

جدول رقم ( :)2معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار
الميارة

رقم السؤال معامل االرتباط
1

**0.530

3

**0.674

2

الميارة

**0.669

4
الطالقة

6

**0.547

7

**0.521

8
9

10

**0.543
**0.588

4
المرونة

**0.430

3

**0.661

**0.790
*0.349

**0.605

5

**0.698

6

**0.484

7

**0.771

8

**0.628

9

**0.462

10

2

**0.503

1
3
4

األصالة

5

1

**0.566

2

**0.629
**0.630

رقم السؤال معامل االرتباط

الميارة

رقم السؤال

معامل االرتباط

5
6
7
8
9

10

**0.507
**0.571
**0.460
**0.424
**0.657
**0.692
**0.608
**0.619
**0.682

**ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.393 = )0.01
*ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.304 = )0.05

إحصائيا عند مستكل داللة (،0.01
ن
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميص الفقرات دالة

،)0.05كلمتأكدمف االتساؽالداخميلمياراتاالختبارتـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجةكؿ
ميارةكالدرجةالكميةلبلختباركماىكمكضحفيجدكؿر ـ(:)3
جدول رقم ( :)3معامالت ارتباط درجات ميارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار
الميارات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الطالقة

**0.859

دالةعند0.01

المرونة

**0.912

دالةعند0.01

األصالة

**0.606

دالةعند0.01

**ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.393 = )0.01

*ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.304 = )0.05



يتضحمفجدكؿر ـ()3أفمعامبلتارتباطمياراتاالختباربالدرجةالكميةلبلختباردالة

إحصائياعمىمستكلالداللة()0.01ممايدؿعمىاالتساؽالداخميلمياراتاالختبار.
ن

ثباث االختبار:

كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس

الظركؼ ،كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،ك د  امت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي
التجزئةالنصفيةكككدر-ريتشاردسكف21عمىالنحكاآلتي:
64

ً
أوال :طريمت التجزئت الىصفيت:
تـاستخداـدرجاتالعينةاالستطبلعيةلحسابثباتاالختبار بطريقةالتجزئةالنصفيةحيث
امت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ ميارة مف

مياراتاالختبار،كذلؾبحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيف،ثـجرلتعديؿالطكؿباستخداـمعادلة

افكجدكؿر ـ()4يكضحمعامبلتثباتاالختبار:
(سيبرماف)برك 

جدول رقم ( :)4معامالت ثبات االختبار
معامل الثبات

معامل الثبات

قبل التعديل

بعد التعديل

الطبل ة

10

0.742

0.852

المركنة

10

0.787

0.881

األصالة

10

0.724

0.840

الدرجة الكمية

30

0.704

0.826

عدد الفقرات

الميارة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)6.8.6كىذا يدؿ عمى أف االختبار
يتمتصبالثباتممايطمئفالباحثةإلىتطبيقوعمىعينةالدراسة.
ثاوياً :طريمت كىدر-ريتشارد سىن )Richardson and Kuder( :21
استخدمت الباحثة طريقةثانيةمفطرؽحسابالثبات،كذلؾإليجادمعامؿثباتاالختبار،
طبقنا لممعادلة
حيث حصمت عمى  يمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف 21لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ  

:كجدكؿر ـ()5يكضحذلؾ:
اآلتية(عبدالمنعـ )115،2016،
ر 21
حيث إن :م :المتوسط

م (ك – م)

=- 1

2

ع ك
ع :2التباين

ك :عدد الفقرات

جدول رقم ( :)5عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر-ريتشارد سون 21
ك

ع2

م

معامل كودر-ريتشارد سون 21

الطبل ة

10

3.836

1.600

0.722

المركنة

10

7.071

2.575

0.811

األصالة

10

2.430

0.925

0.727

الدرجة الكمية

30

25.528

5.100

0.863
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يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعامؿككدرريتشاردشكف21لبلختبػارككػؿكانػت()0.863

كىي يمةعاليةتطمئفالباحثةإلىتطبيؽاالختبارعمىعينةالدراسة.

ثانيا :مقياس االتجاه:
ً
بعد االطبلع عمى األدب التربكم الذم سبؽ أف عرضناه ،كفي ضكن الدراسات السابقة



المتعمقةبمشكمةالدراسةالتيتـاالطبلععمييا،كفيضكناستطبلعرأمعينةمفالمتخصصيفعف
طريؽ المقاببلت الشخصية  ،امت الباحثة ببنان المقياس في ضكن استجابات السادة المحكميف كفؽ

الخطكاتاآلتية:
-

إعدادالمقياسفيصكرتواألكلية.

-

ع ػػرضالمقي ػػاسعم ػػى()16م ػػفالمحكم ػػيفالمختص ػػيف،كالممح ػػؽر ػػـ()1يب ػػيفأعض ػػانلجن ػػة
التحكيـ.
بعدإجرانالتعػديبلتالتػيأكصػىبيػاالمحكمػكفتػـحػذؼ كتعػديؿكصػياغةبعػضالفقػرات،ك ػد

-

بمغعددفقراتالمقياسبعدصياغتياالنيائية().8فقرة،حيثأعطىلكؿفقرةكزفمتػدرجكفػؽ

مقياسليكرخماسيكجدكؿر ـ()6يكضحذلؾ:

جدول رقم ( :)6وزن كل فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي لمقياس االتجاه
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1



كبذلؾتنحصردرجاتأفرادعينةالدراسةمابيف()146-.8درجػةكالممحػؽر ػـ()5يكضػح

المقياسفيصكرتوالنيائية.
صدق المقياس:

كيقصػػدبصػػدؽالمقيػػاس:أفتقػػيسفقػراتالمقيػػاسمػػاكضػػعتلقياسػػو،ك امػػتالباحثػػةبالتأكػػدمػػف

صدؽالمقياسبطريقتيف:


 -1صدق المحكمين:
تـعرضالمقياسفيصكرتواألكليةعمىمجمكعةأساتذةجامعييفمفالمتخصصيف،حيػث

ػػامكابإبػػدانآرائيػػـكمبلحظػػاتيـحػػكؿمناسػػبةفقػراتالمقيػػاس،كمػػدلانتمػػانالفقػراتلممقيػػاس،ككػػذلؾ
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كضػػكحصػػياغاتياالمغكيػػة،كفػػيضػػكنتمػػؾاآلرانتػػـاسػػتبعادبعػػضالفق ػراتكتعػػديؿبعضػػيااآلخػػر

ليصبحعددفقراتالمقياس()22فقرة.


 -2صدق االتساق الداخلي:
جػػرلالتحقػػؽمػػفصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلممقيػػاسبتطبيػػؽالمقيػػاسعمػػىعينػػةاسػػتطبلعية
مككنةمف()46طالبة ،كتـحسابمعامػؿارتبػاطبيرسػكفبػيفكػؿفقػرةمػففقػراتالمقيػاسكالدرجػة

الكميةلممقياسالذمتنتميإليو،كذلؾباستخداـالبرنامجاإلحصائي(.)SPSS

جدول رقم ( :)7معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس
الميارة

رقم السؤال

معامل
االرتباط

الميارة

رقم السؤال معامل االرتباط الميارة

رقم السؤال

معامل
االرتباط

االستمتاع بدراسة الكسور

3

**0.810

3

**0.912

3

**0.826

4

**0.834

4

**0.606

4

**0.944

5

**0.770

5

**0.904

5

**0.903

6

**0.712

6

**0.451

6

**0.889

7

**0.701

7

**0.906

7

**0.541

8

**0.720

8

**0.831

9

**0.878

10

**0.579

11

**0.869

12

*0.381

13

**0.694

أىمية دراسة الكسور

2

**0.868

2

**0.913

2

**0.883

تعمم الكسور

1

**0.894

1

**0.933

1

**0.667

**ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.393 = )0.01
*ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.304 = )0.05

ػائياعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة(،0.01
يتضػػػحمػ ػػفالجػ ػػدكؿالسػػػابؽأفجميػ ػػصالفق ػ ػراتدالػ ػػةإحصػ ػ ن

،)0.05كلمتأكدمفالتناسؽالداخميألبعادالمقيػاستػـحسػابمعػامبلتاالرتبػاطبػيفدرجػةكػؿبعػد
كالدرجةالكميةلممقياسكماىكمكضحفيجدكؿر ـ(:)8
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جدول رقم ( :)8معامالت ارتباط درجات أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االستمتاع بدراسة الكسور

**0.964

دالةعند0.01

أىمية دراسة الكسور

**0.962

دالةعند0.01

تعمم الكسور

**0.925

دالةعند0.01

**ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.393 = )0.01
*ر الجدوليت عىد درجت حريت ( )38وعىد مستىي داللت (0.304 = )0.05

يتضح مف جدكؿ ر ـ ( )8أف معامبلت ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس دالة

إحصائياعمىمستكلالداللة()0.01ممايدؿعمىاالتساؽالداخميألبعادالمقياس.
ن

ثبات المقياس:

أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة

االستطبلعيةبطريقتيف،كىماالتجزئةالنصفيةكمعامؿ(ألفاكركنباخ).
 -1طريقة التجزئة النصفية (:)Split-Half Coefficient

تـاستخداـدرجاتالعينةاالستطبلعيةلحسابثباتالمقياسبطريقةالتجزئةالنصفية ،حيث
امت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لممقياس ،كذلؾ

بحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيف ،ثـجرلتعديؿالطكؿباستخداـمعادلةسبيرمافبركافكجدكؿ
ر ـ()9يكضحذلؾ:
جدول رقم ( :)9معامالت الثبات بين نصفي المقياس ككل
عدد الفقرات

معامل الثبات قبل معامل الثبات بعد
التعديل

التعديل

االستمتاع بدراسة الكسور

*13

0.825

0.899

أىمية دراسة الكسور

8

0.831

0.908

تعمم الكسور

*7

0.904

0.933

الدرجة الكمية

28

0.893

0.944

*تـاستخداـمعادلةجثمافألفالنصفيفغيرمتساكييف.

يتضػػحمػػفجػػدكؿر ػػـ()9أفمعامػػؿالثبػػاتالكمػػي(،)6.944كىػػذايػػدؿعمػػىأفالمقيػػاس

يتمتصبدرجةعاليةمفالثباتتطمئفالباحثةإلىتطبيقياعمىعينةالدراسة.
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 -2طريقة ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ ،كذلؾ

ككؿكجدكؿر ـ ()16

إليجادمعامؿثباتالمقياس،حيثحصمت عمى يمةمعامؿألفالممقياس 
يكضحذلؾ:
جدول رقم ( :)10معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككل
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

االستمتاع بدراسة الكسور

13

0.903

أىمية دراسة الكسور

8

0.844

تعمم الكسور

7

0.913

الدرجة الكمية

28

0.962

يتضحمفجدكؿ ر ـ()16أفمعامؿالثباتالكمي( ،)6.96.كىذايدؿعمىأفالمقياس

يتمتصبدرجةعاليةمفالثباتتطمئفالباحثةإلىتطبيقوعمىعينةالد ارسة.

ضبط المتييرات قبل بدء التجريب:

كتجنبػاآلثػارالعكامػؿالدخيمػةالتػييتكجػبضػبطيا
انطبلنامفالحػرصعمػىسػبلمةالنتػائج ،ن

كالحدمفآثارىالمكصكؿإلىنتائجصالحة ابمةلبلستعماؿكالتعميـ،تبنتالباحثةطريقةالمجمكعتيف

التجريبيػػةكالضػػابطةباختبػػاريف بػػؿالتجربػػة،كيعتمػػدعمػػىتكػػافؤالمجمػػكعتيفكتطابقيمػػامػػفخػػبلؿ
االعتمادعمىاالختيارالعشػكائيألفػرادالعينػة،كمقارنػةالمتكسػطاتالحسػابيةفػيبعػضالمتغيػراتأك

العكامؿ،لذا امتالباحثةبضبطالمتغيراتاآلتية:

 -1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في التحصيل في مادة الرياضيات:

جدول ( :)11نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متيير التحصيل
في مادة الرياضيات قبل تطبيق البرنامج
االنحراف

المتيير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل في مادة

تجريبية

40

12.225

2.607

الرياضيات

ضابطة

40

12.000

2.501

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α

المعياري

"ت"
0.394

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.695

غير دالة
إحصائيا
ً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α

يتضحمفجدكؿر ـ()11عدـكجػكدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفالمجمػكعتيفالتجريبيػة

كالضػػابطةفػػيمتغيػػرالتحصػػيؿفػػيمػػادةالرياضػػيات ب ػؿبػػدنالتجربػػة،كىػػذايعنػػيأفالمجمػػكعتيف
متكافئتاففيمادةالرياضيات.
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 -2تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل توظيف البرنامج في اختبار التفكير اإلبداعي المعد لمدراسة:
جدول ( :)12نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبمي
الختبار التفكير اإلبداعي

الميارة
الطالقة
المرونة
األصالة
الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

"ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

تجريبية

40

1.325

0.944

0.405

0.687

غير دالة

ضابطة

40

1.450

1.709

تجريبية

40

1.225

1.271

ضابطة

40

1.075

1.095

تجريبية

40

0.975

1.368

ضابطة

40

0.550

0.639

تجريبية

40

3.525

2.592

ضابطة

40

3.075

2.556

0.566

1.781

0.782

0.573

0.079

0.437

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α

إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62 = )0.01≥α

يتضػ ػػحمػ ػػفجػ ػػدكؿر ػ ػػـ()12عػ ػػدـكجػ ػػكدفػ ػػركؽذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة
()α=0.05ب ػػيفطالب ػػاتالمجمكع ػػةالض ػػابطةكطالب ػػاتالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةف ػػيمي ػػاراتاالختب ػػار
كالدرجةالكميةلبلختبار،كعميوفإفالمجمكعتيفمتكافئتاففياالختبار.
 -3تكافؤ مجموعتي الدراسة لمقياس االتجاه المعد لمدراسة:
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار "ت" بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبمي لمقياس االتجاه
المتيير

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

"ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

االستمتاع بدراسة

تجريبية

40

30.375

14.635

0.704

0.483

غير دالة

ضابطة

40

32.575

13.266

تجريبية

40

18.725

8.779

ضابطة

40

19.325

7.054

تجريبية

40

13.075

8.075

ضابطة

40

14.150

7.382

تجريبية

40

62.175

30.101

ضابطة

40

66.050

23.941

الكسور

أىمية دراسة الكسور
تعمم الكسور
الدرجة الكمية

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α

0.337
0.621
0.637

0.737
0.536
0.526

إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

غير دالة
إحصائيا
ً

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62 = )0.01≥α

يتضػ ػػحمػ ػػفجػ ػػدكؿر ػ ػػـ()13عػ ػػدـكجػ ػػكدفػ ػػركؽذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة
()α=0.05بيفطالباتالمجمكعةالضابطةكطالباتالمجمكعةالتجريبيةفيالدرجةالكميةلممقيػاس،
كعميوفإفالمجمكعتيفمتكافئتاففيالمقياس.
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خطوات الدراسة:
لئلجابةعفتساؤالتالدراسةكالتأكدمفصحةفركضيااتبعتالباحثةالخطكاتاآلتية:
 االطػػبلععمػػىأدبيػػاتكبحػػكثتربكيػػةذاتعبل ػػةبتكظيػػؼنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿفػػيتنميػػةمياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكالرياضياتفيكحدةالكسكر.

 -بناناختبارالتفكيراإلبداعيكمقياساالتجاهكعرضوعمىالمحكميف.

 تطبيؽاالختباركالمقياسعمىعينةاستطبلعيةمفخارجعينةالدراسةكذلؾلتقنػيفاالختبػاركلتحديدزمفاالختبار.

 -تحديدىدؼاالختباركثباتو.

يبيةكالمجمكعةالضابطة".
 تحديدعينةالدراسة"المجمكعةالتجر  -ضبطالعكامؿالتي دتؤثرعمىسيرالتجربةمفالتحصيؿفيالرياضيات.

 تطبيػػؽاختبػػار بمػػيلميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعيكمقيػػاساالتجػػاهعمػػىعينػػةالد ارسػػةلمتأكػػدمػػفتكافؤالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة.

 تطبيؽالتجربةحسبالتصميـالتجريبيالمعدحيث امتالباحثةبتدريسالمجمكعةالتجريبيةالرياضياتبتكظيؼنمػكذج(كيتمػي)المعػدؿكتػدريسالمجمكعػةالضػابطةبالطريقػةاالعتياديػة

التقميدية.

 بعػػداالنتيػػانمػػفتطبيػػؽالتجربػػةيػػتـتطبيػػؽاختبػػاربعػػدملميػػاراتالتفكيػػراإلبػػداعيكمقيػػاساالتجاه.

ػائيابكاسػػطةبرنػػامج
 -تصػػحيحاالختبػػار،كيػػتـتجميػػصبيانػػاتاالختبػػارالبعػػدمكتحميميػػاإحصػ ن

()SPSSكتفسيرالنتائجكمنا شتياثـصياغةالتكصياتكالمقترحاتفيضكننتائجالبحث.

المعالجة اإلحصائية:


استخدمتالباحثةفيىػذهالد ارسػةالرزمػةاإلحصػائيةلمعمػكـاالجتماعيػة()SPSSكالمعركفػة

باسػـ()Statistics Package For Social Scienceفػيإجػرانالتحمػيبلتاإلحصػائيةالتػيتػـ
استخداميافيىذهالدراسةكالمتمثمةفياألساليباإلحصائيةاآلتية:

 -1تفريغ كتحميؿاالستبانةكاالختبارمفخبلؿبرنامج)(SPSSاإلحصائي.
 -2استخداـالمعالجاتاإلحصائيةاآلتيةلمتأكدمفصدؽأداتيالدراسةكثباتيما:
أ -معامؿاالرتباطبيرسكف:لقياسصدؽاالتساؽالداخميلبلختبار.
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ب -معامؿ ارتباط سبيرماف :لمتجزئة النصفية المتساكية ،كمعادلة جثماف لمتجزئة النصفية

غيرالمتساكية،كذلؾلمتأكدمفالثبات.

ت -معامؿألفاكركنباخ:لمتأكدمفثباتأداتيالدراسة.

 -3استخداـالمعالجاتاإلحصائيةاآلتيةلتحميؿنتائجالدراسةبعدالتطبيؽالميداني:
أ-

النسبالمئكيةكالتك ارراتكاالنحرافاتالمعياريةكالمتكسطات.

ب -اختبار()T-Test Independent Sampleلمعالجةالفركؽبيفمجمكعتيف.
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الفصل اخلامص
نتآج الدراسُ وتفشريها
 عرض الهتآج وتفشريها
 تىصًات الدراسُ
 مقرتحات الدراسُ

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا
الفصؿعرضا لمنتائجالتيتكصمتإليياالباحثة،كالمتعمقةبيدؼالدراسةالمتمثؿ
ن
يتناكؿىذا 

في"أثر توظٌف نموذج (ويتمي)المعدل على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً واالتجاه نحو الرٌاضٌات فً

وحدة الكسور لدى طالبات الصف الرابع األساسً بمحافظة غزة" ،حيث تـ تكظيؼ البرنامج
اإلحصائي( )SPSSفيمعالجةبياناتالدراسة،كسيتـعرضالنتائجالتيتـالتكصؿإلييا،ككذلؾ
منا شةالنتائجكتفسيرىاكفيضكئياكضعتالباحثةمجمكعةمفالتكصياتكالمقترحات.

اإلجابة المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا:



ينصالسؤاؿاألكؿمفأسئمةالدراسةعمى" :ما مهارات التفكٌر اإلبداعً المناسبة

لطالبات الصف الرابع األساسً؟"

كلئلجابػػةعػػفىػػذاالس ػؤاؿتػػـاالطػػبلععمػػىاألدبالتربػػكمكالد ارسػػاتالسػػابقة،مثػػؿ:د ارسػػة

الشػ ػػيراني(،)2018كد ارسػ ػػةمحمػػػكد( ،)2018كد ارسػ ػػةعفيفػػػي(،)2017كد ارسػ ػػةالحربػ ػػي()2017
بمكضصالدراسةالحالية،كبالتالي امتالباحثةباختيارمياراتالتفكيراإلبداعيكىػـ:ميػارةالطبل ػة،

كميػػارةالمركنػػة ،كميػػارةاألصػػالة،كذلػػؾلمبلنمػػتيـلطبيعػػةمحتػػكلالد ارسػػة،حيػػثإفأغمػػباألمثمػػة
ػددامػفالمختصػيففػيمجػاؿ
كاألسئمةالمتضمنةبالكتابتقيسىذهالميارات،كتـبعدذلؾاستشارةع ن

المنػػاىجكطػػرؽتػػدريسالمغػػةالعربيػػة–ممحػػؽر ػػـ()2حػػكؿىػػذهالميػػارات،ك ػػدأكػػدكاعمػػىمناسػػبتيـ
ائياكماىكمكضحفيجدكؿر ـ(.)14
لمدراسة،ك امتالباحثةبتعريفيـإجر ن


جدول رقم ( :)14مهارات التفكٌر اإلبداعً المناسبة لدى طالبات الصف الرابع األساسً
الميارة
الطالقة
المرونة
األصالة

التعريف اإلجرائي لمميارة
ػػدرةالفػػردعم ػىتكليػػدأكبػػرعػػددمػػفاالسػػتجاباتفػػيفت ػرةزمنيػػةمحػػددةلممشػػكمة
الرياضيةفيكحدةالكسكر.
درةالفردعمىتكليدأفكارمتنكعةاتجػاهمشػكمةرياضػيةفػيكحػدةالكسػكركتغيػر
مداخؿالحؿ.
درةالفردعمىإنتاجحمكؿنادرةكغيرمكجكدةفيكحدةالكسكرككمما متدرجػة
شيكعيازادتأصالتيا.
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اإلجابة المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا:

ينصالسؤاؿالثانيمػفأسػئمةالد ارسػةعمػى":ماا أثار اساتادان نماوذج (ويتمـي)المعادل البناايً
على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى طالبات الصف الرابع األساسً نحو الرٌاضٌات؟"

كلئلجابةعفالسؤاؿ امتالباحثةبصياغةالفرضياتالصفريةاآلتية:
الفرض األ ول من فروض الدراسة من السؤال األول:

ينص الفرض األول من فروض الدراسة عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية المواتي يتعممن

باستخدام نموذج (ويتمي)المعدل وبين متوسط درجات أقرانين في المجوعة الضابطة المواتي يتعممن

بالطرق العادية في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي ككل.

كلمتحقػ ػػؽمػ ػػفصػ ػػحةىػ ػػذاالفػ ػػرض ،امػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػات
ػة،كاسػتخداـاختبػار"ت"لعينتػيفمسػتقمتيف""T-test Independent sampleلمكشػؼعػف
المعياري 

دالل ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطياألدانف ػػياالختب ػػارالبع ػػدملك ػػؿم ػػفالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػة
الضابطة،كجدكؿر ـ()15يكضحذلؾ:

جدول رقم ( :)15المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة لالختبار في التطبيق البعدي
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

الدرجة الكمية

تجريبيةبعدم

40

10.725

4.426

لالختبار

8.952

0.000

ضابطةبعدم

دالةإحصائيا
ن

40

3.725

2.207

عند0.01

*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α

يتضح مه الجدول السببق أن  يمة"ت"المحسكبةأكبرمف يمة"ت"الجدكليةفيجميصالميارات
كالدرجة الكمية لبلختبار عند مستكل داللة ( ،)0.01≥αكىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في الدرجة

الكمية لالختبار ،كبذلؾ نرفض الفرضية الصفريةكنقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمىأنو :يوجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة
التجريبية المواتي

يتعممن باستخدام نموذج (ويتمي) المعدل وبين متوسط درجات أقرانين في

المجوعة الضابطة المواتي يتعممن بالطرق العادية لصالح المجموعة التجريبية.
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كلحسابحجـالتأثير امتالباحثةبحسابمربصإيتا"”η2باستخداـالمعادلةاآلتية:



t2

=

t2 + df

2

η



كعفطريؽ""η2أمكػفإيجػاد يمػةحسػاب يمػةالتػيتعبػرعػفحجػـالتػأثيرلمبرنػامجالمقتػرح

باستخداـالمعادلةاآلتية:

 2 η2
 1- η2



= D

كيكضحالجدكؿالمرجعير ـ()16حجـكؿمف يمة:η2،d

جدول رقم ( :)16الجدول المرجعً المقترح لتحدٌد مستوٌات حجن التأثٌر بالنسبة لكل مقٌاس من مقاٌٌس حجن
التأثٌر

األداة المستخدمة
D

η2

حجم التأثير
جدا
كبير ً

صيير

متوسط

كبير

0.2

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20

كلقد امتالباحثةبحسابحجـتأثيرالعامؿالمستقؿ(توظٌف نموذج وٌتلً المعدل)عمىالعامؿ
و
اسطةكؿمف"."d"،"η2
التابص،كجدكؿر ـ()17يكضححجـالتأثيربك
جدول رلم ( :)17قيمة "ت" و" "η2و" "dوحجم التأثير في االختبار الكمي
الميارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

الدرجة الكمية

8.952

0.507

2.027

جدا
كبير ن

كبنانعمىالجدكؿالمرجعير ـ((16مفالجػدكؿر ػـ()17يتضػحأفحجػـالتػأثيركػافكبينػراج نػدا،
ن
جدا.
كىذايدؿعمىأفالنمكذجأثرعمىتحصيؿالطالباتبشكؿكبير ن

تفسػػرالباحثػػةالنتيجػػةالس ػػابقةبػػأفاسػػتخداـنم ػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿس ػػاىـفػػيتنميػػةمي ػػارات

التفكيراإلبداعيككؿلدلالمجمكعةالتجريبيةكتعزكالباحثةذلؾإلىاالسباباآلتية:

 -1نمكذج( كيتمي)المعدؿيحثالمتعمميفعمىالبحثكالتجريبلمكصكؿإلىحؿالمشكمة.
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 -2نمػكذج( كيتمػي)يػكازفبػيفدكركػػؿمػفالمػتعمـكالمعمػـمػػفخػبلؿممارسػةالمتعممػيفلؤلنشػػطة
بإثرائياممازادمفتحصيميـالدراسي.
التي اـالمعممكف 

 -3نم ػػكذج( كيتم ػػي)المع ػػدؿس ػػاعدعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعي،مث ػػؿ:مي ػػارةالطبل ػػة،
كالمركنة،كاألصالةمفخبلؿالمشاركةكالتفاعؿبيفالمجمكعات.

 -4كتتفؽىذهالنتيجةمصدراسةجريش()2018كدراسةالشيراني()2018فػيكجػكدفػركؽدالػة
إحص ػػائيةب ػػيفمتكس ػػطدرج ػػاتالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػةالض ػػابطةلص ػػالحالمجمكع ػػة
التجريبيػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدمالختبػػارالتفكيػػراإلبػػداعينتيجػػةتعػػرضالمجمكعػػةالتجريبيػػة

لنمكذج(كتيمي)المعدؿمماأدلالىتنميةمياراتالتفكيراإلبداعي.
الفرض الثاني من فروض الدراسة من السؤال االول:

ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير اإلبداعي وىي (ميارة الطالقة)؛ تعزى

إلى توظيف نموذج (ويتمي)المعدل.

كلمتحقػ ػػؽمػ ػػفصػ ػػحةىػ ػػذاالفػ ػػرض ،امػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػات

ية،كاستخ ػداـاختبػار"ت"لعينتػيفمسػتقمتيف""T-test Independent sampleلمكشػؼعػف
المعيار 
داللػ ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطياألدانف ػػياالختب ػػارالبع ػػدملك ػػؿم ػػفالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػة
الضابطة،كجدكؿر ـ()18يكضحذلؾ:


جدول رقم ( :)18المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعة التجرٌبٌة والمجموعة
الضابطة لمهارة الطالقة فً التطبٌق البعدي
الدرجة الكمية

لميارة الطالقة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

تجريبيةبعدم

40

4.075

2.129

6.176

0.000

ضابطةبعدم

دالةإحصائيا
ن

40

1.675

1.228

عند0.01

*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α

يتضح مه الجدول السببق أن يمة"ت"المحسكبةأكبرمف يمة"ت"الجدكليػةفيالدرجػة

الكميةلميارةالطبل ةدالةإحصائيػنا عندمستكلداللػة(،)0.01≥αكىػذايدؿعمىكجكدفػركؽذات
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبيػة كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في

الدرجة الكمية لميارة الطالقة،كبذلؾنرفضالفرضيةالصفريػةكنقبؿالفرضيةالبديمػةالتيتنصعمى

أنو:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
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المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير

اإلبداعي وىي (ميارة الطالقة)؛ تعزى إلى لتوظيف نموذج (ويتمي) المعدل لصالح المجموعة
التجريبية.

كلحسابحجـالتأثير امتالباحثةبحسابمربصإيتا"”η2كجدكؿ رقم ( )19يوضح ذلك:
جدول رلم ( :)19قيمة "ت" و" "η2و" "dوحجم التأثير في ميارة الطالقة
الميارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

الدرجة الكمية لميارة الطالقة

6.176

0.328

1.399

كبيرجدا
ن

ػانعمػػىالجػػدكؿالمرجعػػي((16مػػفالجػػدكؿر ػػـ()19يتضػػحأفحجػػـالتػػأثيركػػافكبيػنػرا
كبنػ ن
الطالباتبشكؿكبيرجدا.
ن
جدا،كىذايدؿعمىأفالنمكذجأثرعمىتحصيؿ
ن
تفسػػرالباحثػػةالنتيجػػةالسػػابقةبػػأفاسػػتخداـنمػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿسػػاىـفػػيتنميػػةميػػارات

التفكيراإلبداعيككؿلدلالمجمكعةالتجريبيةكتعزكالباحثةذلؾإلىاألسباباآلتية:

 -1يتيحنمكذج( كيتمي)المعدؿالتفكيرفػيحمػكؿمتنكعػةمػفخػبلؿتنفيػذانشػطةتثيػرالمتعممػيف
كتحفزىـ.

 -2ينمينمكذج( كيتمي)المعدؿالطبل ةلػدلالطمبػةمػفخػبلؿطػرحأسػئمةتسػاعدىـعمػىإيجػاد
حمكؿمتعددةلممشكمةالكاحدة.

 -3يسيـنمكذج( كيتمي)المعدؿفيتنميةمياراتالتبلميذالعقميةكالفكريةمفأجػؿالكصػكؿإلػى
حمكؿمتعددةلممشكمةالكاحدة.

الفرض الثالث من فروض الدراسة من السؤال األول:

ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير اإلبداعي وىي (ميارة المرونة)؛ تعزى

إلى توظيف نموذج (ويتمي)المعدل.

كلمتحقػػؽمػػفصػػحةىػػذاالفػػرض ،امػػتالباحثػػةبحسػػابالمتكسػػطاتالحسػػابيةكاالنح ارفػػات
ية،كاستخػداـاختبػار"ت"لعينتػيفمستقمت ػيف""T-test Independent sampleلمكشػؼعػف
المعيار 
داللػ ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطياألدانف ػػياالختب ػػارالبع ػػدملك ػػؿم ػػفالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػة

الضابطة،كجدكؿر ـ()20يكضحذلؾ:
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جدول رقم ( :)20المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة لميارة المرونة في التطبيق البعدي

الدرجة الكمية

لميارة المرونة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

تجريبيةبعدم

40

4.725

2.207

8.447

0.000

ضابطةبعدم

دالةإحصائنيا

40

1.325

1.269

عند0.01

*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α

يتضح مه الجدول السببق أن يمة"ت"المحسكبةأكبرمف يمة"ت"الجدكليػةفيالدرجػة
الكميةلميارةالمركنةدالةإحصائيػناعندمستكلداللػة(،)0.01≥αكىػذايدؿعمىكجكدفػركؽذات
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبيػة كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في

الدرجة الكمية لميارة المرونة،كبذلؾنرفضالفرضيةالصفريػةكنقبؿالفرضيةالبديمػةالتيتنصعمى

أنو:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير

اإلبداعي وىي (ميارة المرونة)؛ تعزى إلى توظيف نموذج (ويتمي) المعدل لصالح المجموعة
التجريبية.


2

كلحسابحجـالتأثير امتالباحثةبحسابمربصإيتا" ”ηكجدكؿ ر ـ()21يكضحذلؾ:
جدول رلم ( :)21قيمة "ت" و" "η2و" "dوحجم التأثير في ميارة المرونة
الميارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

الدرجة الكمية لميارة المرونة

8.447

0.478

1.913

جدا
كبير ن

ػر
ػانعمػػىالجػػدكؿالمرجعػػي((16مػػفالجػػدكؿر ػػـ()21يتضػػحأفحجػػـالتػػأثيركػػافكبيػنا
كبنػ ن

مىتحصيؿالطالباتبشكؿكبيرجدا.
ن
جدا،كىذايدؿعمىأفالنمكذجأثرع
ن

تفسػػرالباحثػػةالنتيجػػةالسػػابقةبػػأفاسػػتخداـنمػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿسػػاىـفػػيتنميػػةميػػارات
التفكيراإلبداعيككؿلدلالمجمكعةالتجريبيةكتعزكالباحثةذلؾإلىاألسباباآلتية:
 -1يسمحنمكذج( كيتمي)المعدؿبالعمؿداخػؿمجمكعػاتبالعصػؼالػذىنيممػايسػاىـفػيتكليػد
أفكارمتنكعة.

 -2يسػػاعدنمػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿعمػػىإيجػػادأفكػػارمتنكعػػةمػػفخػػبلؿمسػػاىمتوفػػيزيػػادة ػػدرة
الفردعمىالتفكيركالكصكؿإلىماكرانالمعرفةمفاألفكار.

 -3يساىـنمكذج( كيتمػي)فػيإيجػادأفكػارمتنكعػةمػفخػبلؿالنظػرإلػىالبيئػةالصػفيةعمػىأنيػا
مجتمصيتفاكضأفرادهحكؿاألنشطةالمعطاةلمطمبة.
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الفرض ال اربع من فروض الدراسة من السؤال األول:
ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير اإلبداعي وىي (ميارة األصالة)؛ تعزى
إلى توظيف نموذج (ويتمي)المعدل.

كلمتحقػػؽمػػفصػػحةىػػذاالفػػرض ،امػػتالباحثػػةبحسػػابالمتكسػػطاتالحسػػابيةكاالنح ارفػػات
ية،كاستخػداـاختبػار"ت"لعينتػيفمستقمت ػيف""T-test Independent sampleلمكشػؼعػف
المعيار 
داللػ ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطياألدانف ػػياالختب ػػارالبع ػػدملك ػػؿم ػػفالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػة
الضابطة،كجدكؿر ـ()22يكضحذلؾ:
جدول رقم ( :)22المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة لميارة األصالة في التطبيق البعدي

الدرجة الكمية

لميارة األصالة

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبيةبعدم

االنحراف
المعياري

40

1.925

1.845

ضابطةبعدم

40

0.725

0.816

قيمة "ت"
3.762

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالةإحصائياعند
ن
0.01

*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α

يتضحمفالجدكؿالسابؽأف  يمة"ت"المحسكبةأكبرمف يمة"ت"الجدكليػةفيالدرجػة
الكميةلميارةاألصالة دالةإحصائيػنا عندمستكلداللػة(،)0.01≥αكىػذايدؿعمىكجكدفػركؽذات

داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبيػة كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في
الدرجة الكمية لميارة األصالة،كبذلؾنرفضالفرضيةالصفريػةكنقبؿالفرضيةالبديمػةالتيتنصعمى
أنو:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحدى ميارات التفكير
اإلبداعي وىي (ميارة االصالة)؛ تعزى إلى توظيف نموذج (ويتمي) المعدل لصالح المجموعة
التجريبية.
2
كلحسابحجـالتأثير امتالباحثةبحسابمربصإيتا" ”ηكجدكؿر ـ()23يكضحذلؾ:
جدول رقم ( :)23قيمة "ت" و" "η2و" "dوحجم التأثير في ميارة األصالة
الميارة

الدرجة الكمية

لميارة األصالة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

3.762

0.154

0.852

حجم التأثير

جدا
كبير ن

كبنانعمىالجدكؿالمرجعي((16مفالجدكؿر ـ()23يتضحأفحجـالتأثيركافكبي نػراج نػدا،كىػذا
ن
عمىتحصيؿالطالباتبشكؿكبيرجدا.
ن
يدؿعمىأفالنمكذجأثر
تفسر الباحثة النتيجة السابقة بأف استخداـ نمكذج ( كيتمي) المعدؿ ساىـ في تنمية ميارات
التفكيراإلبداعيككؿلدلالمجمكعةالتجريبيةكتعزكالباحثةذلؾإلىاألسباباآلتية:
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 -1يسيـنمكذج( كيتمي) المعدؿفيإنتاجأفكارجديدةتتميزبالندرةكاألصالةمفخبلؿزيادة
درةالفردلمكصكؿإلىماكرانالمألكؼكالمباشرمفاألفكاركذلؾباتباعأساليبتبث لدل
بداعيا.
جكاإ ن
المتعمميف ن
ذىنياحكؿكيفيةالتعامؿمص
يجعمومستقبل ن
ن
ذاتيا 
المعدؿالمتعمـتحكما  ن
ن
 -2يمنحنمكذج( كيتمي) 
الميمةكايجادحمكؿأصيمةكنادرة.

 -3يسيـنمكذج( كيتمي)المعدؿفيإعطانارتباطاتكمعانيغيرمباشرةتتسـبالبراعةكالميارة.

اإلجابة المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا:

ينصالسؤاؿالثالثمفأسئمةالدراسةعمى":ما أثر اسـتخدام نمـوذج (ويتمـي) المعـدل البنـائي
عمى تنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع األساسي نحو الرياضيات؟"

كلئلجابةعفالسؤاؿ امتالباحثةبصياغةالفرضالصفرماآلتي :ال توجد فروق ذات داللة

إحصــائية عنــد مســتوى (≤  )0.05بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه تعزى إلى توظيف نموذج ( كيتمي).

كلمتحقػ ػػؽمػ ػػفصػ ػػحةىػ ػػذاالفػ ػػرض ،امػ ػػتالباحثػ ػػةبحسػ ػػابالمتكسػ ػػطاتالحسػ ػػابيةكاالنح ارفػ ػػات

ػة،كاسػتخداـاختبػار"ت"لعينتػيفمسػتقمتيف""T-test Independent sampleلمكشػؼعػف
المعياري 
دالل ػػةالف ػػركؽب ػػيفمتكس ػػطياألدانف ػػيالمقي ػػاسالبع ػػدملك ػػؿم ػػفالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػة

الضابطة،كجدكؿر ـ()24يكضحذلؾ:

جدول رقم ( :)24المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة لممقياس في التطبيق البعدي

االستمتاع

تجريبيةبعدم

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

40

57.500

5.593

الكسور

ضابطةبعدم

40

39.450

10.150

تجريبيةبعدم

40

36.550

4.701

ضابطةبعدم

40

23.500

13.276

تجريبيةبعدم

40

31.250

5.401

40

19.750

8.563

40

125.300

10.673

40

82.700

27.544

بدراسة
أىمية

دراسة

الكسور
تعمم

الكسور
الدرجة
الكمية

المجموعة

ضابطةبعدم
تجريبيةبعدم

ضابطةبعدم

قيمة "ت"

قيمة الداللة

9.851

0.000

5.860

*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (1.98 = )0.05≥α
*قيمة "ت" اجلدوليـة عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.62= )0.01≥α
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7.184

9.121

0.000

0.000

0.000

مستوى الداللة

إحصائيا
دالة
ن
عند0.01

إحصائيا
دالة
ن
عند0.01

إحصائيا
دالة
ن
عند0.01

إحصائيا
دالة
ن
عند0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽأف  يمة"ت"المحسكبةأكبرمف  يمة "ت" الجدكليةفي الدرجة

الكميةلممقياسعندمستكلداللة(،)0.01≥αكىذايدؿعمىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف
متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو

الرياضيات،كبذلؾنرفضالفرضيةالصفريةكنقبؿالفرضيةالبديمة التيتنصعمىأنو :توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤  )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية

وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه تعزى إلى توظيف نموذج (ويتمي)

لصالح المجموعة التجريبية.

كلحسابحجـالتأثير امتالباحثةبحسابمربصإيتا""η2كجدكؿر ـ()25يكضحذلؾ:
الجدول ( :)25قيمة "ت" و" "η2و" "dوحجم التأثير في المقياس الكمي
قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

االستمتاع بدراسة الكسور

9.851

0.554

2.231

جدا
كبير ن

أىمية دراسة الكسور

5.860

0.306

1.327

تعمم الكسور

7.184

0.398

1.627

الدرجة الكمية

9.121

0.516

2.065

جدا
كبير ن
جدا
كبير ن
جدا
كبير ن

ػرج نػدا،كىػذا
كبنانعمىالجدكؿالمرجعي((16مفالجدكؿر ـ()25يتضحأفحجـالتأثيركافكبينا
ن
ياضياتبشكؿكبيرجدا.
ن
يدؿعمىأفالنمكذجعمؿعمىتعديؿاتجاىاتالطالباتنحكالر

تفسػػرالباحث ػػةالنتيجػػةالس ػػابقةبػػأفاس ػػتخداـنم ػػكذج كيتمػػيالمع ػػدؿسػػاىـف ػػيتنميػػةمي ػػاراتالتفكي ػػر

اإلبداعيككؿلدلالمجمكعةالتجريبيةكتعزكالباحثةذلؾإلىاألسباباآلتية:

 -1يسعىنمكذج( كيتمي)المعدؿفيتنميػةاالتجاىػاتمػفخػبلؿشػعكرأفػرادالمجمكعػةأفنجػاح
الفردبؿنجاحالممجمكعةبأكمميا.
ن
ن
المجمكعةاليعدنجاح

 -2يسػػاىـنمػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿفػػيتنميػػةاالتجاىػػاتمػػفخػػبلؿكضػصالطمبػػةألىػػداؼمشػػتركة
عطاؤىاليـ.
كانجازأعماليـكالمشاركةفيإيجادحمكؿالمشكبلتالتييتـإ 

 -3يسػاعدنمػػكذج( كيتمػػي)المعػػدؿفػػيتنميػػةاالتجاىػػاتمػػفخػػبلؿاسػػتخداـأنشػػطةكمػكادتعميميػػة
تحثعمىالتعمـ.

 -4يساىـنمكذج( كيتمي)فيتنميةاالتجاىاتمفخبلؿاالعتماداإليجابيبيفالطبلبكشعكرىـ
بأنيـبحاجةإلىبعضيـالبعض.

 -5كتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػصد ارسػػةالعشػػيرم()2018كد ارسػػةحسػػف()2018فػػيكجػػكدفػػركؽدالػػة
إحص ػػائيةب ػػيفمتكس ػػطدرج ػػاتالمجمكع ػػةالتجريبي ػػةكالمجمكع ػػةالض ػػابطةلص ػػالحالمجمكع ػػة
التجريبيػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدممقيػػاساالتجػػاهنتيجػػةتعرضػػيـلنمػػكذج(كتيمي)المعػػدؿممػػاأدل

اليتنميةاالتجاهنحكالرياضيات.
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توصيات ومقترحات
أوًال :التوصيـــــات:
 -1ضركرةتفعيؿنماذجكاستراتيجياتالتدريسالحديثةالتيتتمحػكرحػكؿالطالػبكتحتػرـخمفيتػو
المعرفيةالسابقة بؿالبدنفيالتدريسلبلستفادةمنيافيالتعميـالبلحؽ.

 -2ض ػػركرةإع ػػادةالنظ ػػرف ػػيمحت ػػكلمن ػػاىجكت ػػبالرياض ػػياتف ػػيالمرحم ػػةاالبتدائي ػػةكتطكيرى ػػا
لتضمفمشكبلتتنميالقدرةعمىالتفكيراإلبداعيكمياراتوبمايناسبالمرحمةالعمرية.

 -3ضركرةتػدريبالمعممػيفعمػىطػرؽالتػدريسالحديثػةالتػيتنمػيالقػدرةعمػىالتفكيػراإلبػداعي
بدالمفالطرؽالتقميديةالتيتركزعمىالحفظكالتمقيف.
كتحسيفنكاتجالتعمـ ،ن

 -4ضركرةتكظيؼنمكذج( كيتمي)المعدؿفيتنميةاالتجاىاتمفخبلؿكضػصالطمبػةألىػداؼ
مشتركةكانجازأعماليـكالمشاركةفيإيجادحمكؿالمشكبلتالتييتـإعطاؤىاليـ


ػانعم ػػىنم ػػاذجال ػػتعمـالبن ػػائيف ػػيالم ارح ػػؿ
 -5ض ػػركرةتط ػػكيرمن ػػاىجالرياض ػػياتكتض ػػمينيابن ػ ن
التعميميةكافة.

 -6ضركرةتكفيراإلمكانياتكمصػادرالػتعمـالمختمفػةالتػيتسػاعدعمػىتكظيػؼالنمػاذجكالطػرؽ
البنائية؛لماليامفأىميػةفػيمسػاعدةالمتعممػيف كفػيفيميػـلممػادةالتعميميػةكجعميػـفػاعميف
كنشطيف.

 -7ضػػركرةتنظػػيـبيئػػةالػػتعمـمػػفخػػبلؿاختيػػارىـلمميػػاـالتعميميػػةكالمكا ػػؼكالمشػػكبلتالمطمكبػػة
ممػايخمػػؽجػ نكامػػفاإلثػػارةكالتشػػكيؽلػػدلالمتعممػيفلمقيػػاـبالميػػاـالمطمكبػػة،ممػػايسػػاعدعمػػى
إبقانأثرالتعمـلفترةطكيمة.

 -8ضركرةالتركيزعمىاألنشطةالجماعيةالتيتعمؿعمىتنميةالتفكيراإلبداعي،كتييئةالطمبة
عمىتعمـأسمكبحؿالمشكبلتالقائـعمىالنظريةالبنائية.
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ثانياً :مقترحــــات الدراسة:
استكمااللما دموالبحثكلماتكصؿإليومفنتائجتقترحالباحثةمايمي:
ن
 -1تجري ػػباالس ػػتراتيجياتكالنم ػػاذجكالط ػػرؽالبنائي ػػةف ػػيت ػػدريسالرياض ػػياتبمختم ػػؼالم ارح ػػؿ
الدراسيةلمتعرؼعمىأثارىافيتحقيؽاألىداؼالمنكطة.

 -2إج ػراند ارسػػاتكبحػػكثمماثمػػةليػػذاالبحػػثباسػػتخداـنمػػكذج(كيتمػػي)المعػػدؿفػػيمحافظػػات
أخػػرلمػػف طػػاعغ ػزةلمتعػػرؼعمػػىآثػػارهفػػيتنميػػةمي ػراتالتفكيػػراإلبػػداعيكاالتجػػاهفيكػػكف
تعميـالنتائجأكثرمنطقية.

 -3اج ػرانالمزيػػدمػػفالد ارسػػاتالتػػيتتمركػػزحػػكؿاسػػمكبحػػؿالمشػػكبلتالتػػيتسػػاىـفػػيتنميػػة
مياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهفيمراحؿدراسيةمختمفة.

 -4إعدادبرامجلتدريبمعمميالرياضياتعمىأساليبتنميةمياراتالتفكيراإلبداعي.
 -5إجراندراساتمماثمةعمىعينةمفتبلميذالمراحؿاإلعداديةكالثانكية.
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املصادر واملراجع

المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:

 -الق ارّن الكريم.

ثانياً :المراجع:

المراجع العربية:

-1

آدـ،ميرفػػت(:)2017فعاليػػةكحػػدةتدريبيػػةفػػيعػػاداتالعقػػؿفػػيتنميػػةالتحصػػيؿالرياضػػي
كالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحكىػاكنحػكالرياضػياتلػدلالطالبػاتالجامعيػات،مجمػةتربكيػات

-2

الرياضيات،الجمعيةالمصريةلتربكياتالرياضيات،مج،20ع7

آؿممػػكذ،حصػػة(:)2017أثػػرالتػػدريسباسػػتراتيجيةالػػذكاناتالمتعػػددةلمػػادةاالجتماعيػػات
بالص ػػؼالث ػػانيمتكس ػػطعم ػػىتنمي ػػةالتفكي ػػراالبتك ػػارمكاالتج ػػاهنح ػػكالم ػػادة ،مجمـــة القـــراءة

والمعرفة،الجمعيةالمصريةلمقرانةكالمعرفة،ع194
-3

أحمد،مصطفى(:)2014برنامجمقتػرحلػدكرالممارسػةالعامػةلمخدمػةاالجتماعيػةفػيتنميػة
التفكيػػراإلبػػداعيلتبلميػػذالمػػدارسالثانكيػػة ،مجمــة الدراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعمــوم

اإلنسانية،مجمةمحكمة،كميةالخدمةاالجتماعية،مج،36ع13
-4

أب ػػاني،في ػػد(:)2018أث ػػراسػػػتخداـالتعم ػػيـالمتم ػػايزف ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلبػػػداعي
كتحسػػيفاالتجاىػػاتنحػػكمقػػررالتفسػػيرلػػدلطمبػػةالصػػؼالثػػانيالثػػانكم،مجمــة الدراســات

التربويةوالنفسية،مؤسسةكنكزلمنشركالتكزيص،ع13

-5

أبكجبللة،صبحي(:)2012تنميػةميػاراتالتفكيػرالعميػاكالتفكيػراإلبػداعي،مجمـة التربيـة،

-6

أبػػكخميػػؿ،ك ػريـ(:)2018أثػػراسػػتعماؿاسػػتراتيجيةالخطػػابالح ػكارمالثبلثػػيفػػيالتحصػػيؿ

المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم،مج،41ع181

كتنميػ ػػةالتفكيػ ػػراإلبػ ػػداعي،المجمـــــة التربويـــــة الدوليـــــة المتخصصـــــة ،المجموعـــــة الدوليـــــة

لالستشاراتوالتدريب،محكمةمج،37ع4
-7

أبكعاذرة،سنان(:)2015أثراستخداـاستراتيجيةعظػـالسػمكةفػيتػدريسالعمػكـفػيتنميػة
مياراتالتفكيراإلبداعيلدلطالبػاتالصػؼالسػادساألساسػي،مجمػة كميـة التربيـة،جامعػة

أسيكط،محكمة،مج،3ع2
-8

األس ػػطؿ،إبػ ػراىيـ(:)2003تط ػػكيرالكفاي ػػاتالميني ػػةالبلزم ػػةلمعم ػػـالرياض ػػياتف ػػيض ػػكن

المجمػ ػػسالقػ ػػكميلمعممػ ػػيالرياضػ ػػيات ،مجمــــة تربويــــات الرياضــــيات،جامعػ ػػةعمػ ػػافلمعمػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا،مج،6ع2
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-9

األسكد،نعيـ(:)2017أثرفاعميػةبرنػامجالمدينػةالعػالميعمػىتنميػةالتفكيػراإلبػداعيلػدل

المكى كبيففياألردف ،المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية،ع2

 -10األعسر،صفان(:)2000اإلبداع في حل المشكالت،دار بانلمطباعة،القاىرة

 -11بس ػػيكني،محمػػػد(:)2013أساســــيات البحــــث العممــــي فــــي العمــــوم التربويــــة واالجتماعيــــة
واإلنسانية،دارالفكرالعربي،القاىرة

 -12بمجػػكف،كػػكثر(:)2010فاعميػػةنمػػكذج(كيتمػػي)لممػػتعمـالمتمركػػزحػػكؿالمشػػكبلتفػػيتنميػػة
ميػػاراتالتفكيػػرالنا ػػدل ػػدلتمميػػذاتالمرحمػػةالمتكس ػػطةفػػيمػػادةالعم ػػكـ،دراســـات المنـــاىج

وطرق التدريس،الجمعيةالمصريةلممناىجكطرؽالتدريس،ع164

 -13بيػػانالػػديف،حسػػيف(:)2003تعمــيم التفكيــر التطــوعي فــي ورقــة مقدمــة فــي نــدوة المــدخل
التطوعيالتربوية،مركزتطكيرتدريسالعمـ،جامعةعيفشمس،مصر

 -14البيطار،حمدم(:)2011استراتيجيةتدريسيةمقترحةفيضكننم كذج(كيتمي)البنائيلتنمية
ػيطكادارةاإلنتػػاجلطػػبلبالصػػؼالثػػاني
التحصػػيؿالد ارسػػيكالتفكيػػرالرياضػػيفػػيمقػػررتخطػ 

الثػػانكم ،دراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريس،الجمعيػػةالمصػريةلممنػػاىجكطػػرؽالتػػدريس،
جامعةأسيكطكميةالتربية،ع72
 -15الجبيمػػي،عم ػي(:)2015أثػػراسػػتخداـنمػػكذجالػػتعمـالبنػػائيفػػيتنميػػةالتفكيػػراالسػػتقرائي،
مدركاتطمبةالمرحمةالثانكيةعفالتدريسالبنائيلدلمعممييـفيمدينةأبيػا ،مجمة جامعـة

عين شمس،مصر،مج،3ع1

 -16جريش،منى(:)2018فعاليةالمنحةالرياضيةعمػىتنميػةالقػدرةعمػىالتفكيػراإلبػداعيلػدل
التبلميذذكمصعكباتتعمـالحسػاب،مجمة كميـة التربيـة جامعـة بنيـا،كميػةالتربيػة،مػج،29

ع115
 -17جمعة،مبارؾ(:)2015أثراستخداـنمكذج(كيتمػي)المعػدؿفػيالتحصػيؿالد ارسػيفػيمػادة
األحيػػانلػػدلطػػبلبالصػػؼالثػػانيالثػػانكم ،مجمــة جامعــة دمشــق لمعمــوم التربويــة النفســية،

مج،31ع1

 -18الجندم،أمينػة(:)2003أثػراسػتخداـنمػ كذج(كيتمػي)فػيتنميػةالتحصػيؿكميػاراتعمميػات
العمػػـاألساسػػيةكالتفكيػػرالعممػػيلتبلميػػذالصػػؼالخػػامساألساسػػيفػػيمػػادةالعمػػكـ،المجمــة
المصريةلمتربية العممية الجمعية المصرية لمتريبة العممية،مج،6ع1

 -19الحارثي،إبػراىيـ(:)2006قياس الموىبة واإلبداع ،المؤتمر العممـي اإلقميمـي لمموىبـة حـول
رعاية الموىبة،تربيةمفأجؿالمستقبؿ،مؤسسةالممؾعبدالعزيػزكرجالػولرعايػةالمكىػكبيف،

المممكةالعربيةالسعكدية

 -20الحارثي،إبراىيـ(:)2006أنواع التفكير،مكتبةالشقيرم،الرياض
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 -21الحربي،فيصؿ(:)2017أثرنمكذج(كيتمي)فيتنميةالتحصػيؿالد ارسػيبمقػررالرياضػيات
رسالةماجستيرمنشكرة،عالـالتربية،المؤسسـة العربيـة لالستفسـارات

فيالمرحمةالمتكسطة،
العممية وتنمية الموارد،مج،18ع57

 -22حسف،إبراىيـ( :)2018استراتيجية ائمػةعمػىنمػكذج(كيتمػي)لتنميػةميػاراتتحميػؿمحتػكل
الرياضياتالمدرسػيةكاالتجػاهنحػكتعمػيـكتعمػـالرياضػياتلمطػبلبالمعممػيف ،مجمـة تربويـات

الرياضيات ،الجمعيةالمصريةلتربكياتالرياضيات،مج،21ع10

 -23حس ػػف،عب ػػدالحك ػػيـ(:)2008أث ػػرالت ػػدريسبنم ػػكذج(كيتم ػػي)عم ػػىتحص ػػيؿتبلمي ػػذالص ػػؼ
السػػادساألساسػػيفػػيالعمػػكـكتنميػػةميػػكليـنحكىػػا،دراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريس،
الجمعيةالمصرية لممناىج وطرق التدريس،مجمةمحكمةع37

 -24حسيف،محمكد(:)2001أثراستخداـنمػكذجدكرةالػتعمـفػيتػدريسالمفػاىيـالرياضػيةعمػى
التحصػيؿكبقػانأثػرالػتعمـكتنميػػةالتفكيػرالرياضػيلػدلطػػبلبالصػؼاألكؿالثػانكم،مجمــة

كمية التربية،جامعةأسيكط،مصر،مج،17ع2

 -25حكمي،مكسى(:)2018أثراألنشطةالطبلبيةغيرالصفيةفيتنميةالتفكيػراإلبػداعيلػدل
طػػبلبالصػػؼاألكؿالمتكسػػط،مجمػػةالقػرانةكالمعرفػػة ،الجمعيــة المصــرية لمق ـراءة والمعرفــة،

محكمة،ع203

 -26حمادة،فايزة(:)2003فاعميةاستخداـنمكذج(كيتمي)المعدؿفيتنميةميارةحؿالمشػكبلت
كالتفكيراإلبداعيفػيالرياضػياتلػدلتبلميػذالمرحمػةاألساسػية،مجمـة كميـة التربيـة ،جامعـة

أسيوط،مج21ع1

 -27خصػػاكنة،ف ػؤاد(:)2015عمميػػةالتفكيػػراإلبػػداعيفػػيالتصػػميـ،دراســات العمــوم اإلنســانية
واالجتماعية،الجامعةاألردنية،مج،42ع1

 -28الخطيب،فريد(:)2006التفكير اإلبداعي وماىيتو،رسالةالمعمـ،ك ازرةالتربيةكالتعميـ،
مج،40ع3
 -29خمؼمحمد(:)2009تأثيرأسػمكبالػتعمـالبنػائيعمػىتعمػـبعػضالميػاراتاألساسػيةلتػنس
الطاكل ػػة،المجمــــة العمميــــة لمتربيــــة البدنيــــة وعمــــوم الرياضــــة،جامع ػػةحمػ ػكاف،كمي ػػةالتربي ػػة
الرياضية،مصر

 -30راشد،عميكآخركف(:)2002المدخل في تدريس العموم،دارالفكرالعربي،القاىرة
 -31رخا،سعاد(:)2016فاعميةنمكذج(كيتمي)ك(بايبي)فيتدريسالعمكـلتنميةالتفكيرالتأممي
لدلتبلميذالمرحمةاإلعدادية ،مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا،مج،3ع3
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 -32الرشػ ػػيد،مني ػ ػرة(:)2014أثػ ػػراسػ ػػتخداـنمػ ػػكذجالػ ػػتعمـالبنػ ػػائيعمػ ػػىتنميػ ػػةميػ ػػاراتالتفكيػ ػػر
الرياضيكاالتجاهنحكالرياضياتلدلطالباتالمرحمةالمتكسػطةبالمممكػةالعربيػةالسػعكدية،

مجمةتربويات الرياضيات،الجمعيةالمصريةلتربكياتالرياضيات،محكمة،مج،17ع2

 -33ريػػاني،عمػي(:)2017فاعميػػةتػػدريسالرياضػػياتباسػػتخداـأبعػػادالػػتعمـفػػيتنميػػةالتحصػػيؿ
الد ارس ػػيكاالتج ػػاهنح ػػكالرياض ػػياتل ػػدلط ػػبلبالص ػػؼالث ػػانيالمتكس ػػطبمحافظ ػػةش ػػركرة،
دراسات عربية في التربية وعمم النفس،رابطةالتربكييفالعرب،محكمة،ع87

 -34ازمػػؿ،مجػػدم(:)2011العكائػػؽالتػػيتكاجػػوالمعم ػـالفمسػػطينيفػػيتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعي
داخؿالغرفةالصفيةفيمدارساألكنركا،مجمة العموم التربوية والنفسية،مج،1ع1

 -35زيتكف،حسيف،كزيتكف،كماؿ(:)2003التعمم والتدريس من منظـور النظريـة البنائيـة،عػالـ
الكتب،األردف،ط1

 -36زيتكف،حسف(:)2001تعميم التدريس من رؤية منظوميو،عالـالكتب،القاىرة،ط2

 -37زيتكف،كماؿ( :)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريسالعمكـ،دارالشركؽ،األردف
 -38زيتكف،كماؿ(:)2002تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية،عالـالكتب،القاىر

 -39زيت ػػكف،زىي ػػة(:)2018أث ػػراس ػػتخداـال ػػتعمـالنش ػػط(الجيس ػػكك)ف ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػر
اإلبداعيلدلطالباتكميةالتربيػةفػيجامعػةاألميػرسػمطافبػفعبػدالعزيػز،مجمػةكميػةالتربيػة،
جامعةأسيكط،مج،34ع1
 -40سػرايا،عػػادؿ(:)2007تكنولوجيــا التعمــيم المفــرد وتنميــة االفكــار ،رؤيــة تطبيقيــة،داركائػػؿ
لمنشركالتكزيص،عماف،ط1

 -41سعادة،جكدت(:)2009تدريس ميارات التفكير مع مئات من األمثمة التطبيقية،دارالثقافة
لمنشركالتكزيص،عمافاألردف
 -42السػػبلؼ،محمػػد(:)2017فاعميػػةبرنػػامجتػػدريبيمقتػػرحفػػيتنميػػةالميػػاراتاإلبداعيػػةلػػدل
طمبػػةصػػفكؼالمرحمػػةاألساسػػيةف ػيمدينػػةعمػػاف،المجمـــة التربويـــة الدوليـــة المتخصصـــة،
المجمكعةالدكليةلبلستشاراتكالتدريب،محكمة،مج،3ع3
 -43سبلـ،نجبلن(:)2015فاعميةمكا ؼتعميميةمقترحةفيضكننمكذج(كيتمي)لمػتعمـالبنػائي
لتنميةبعضأساليبالقياسكالتقػكيـ،مجمـة دراسـات تربويـة واجتماعيـة،جامعػةحمػكاف،كميػة

التربية،ع3
 -44سمارة،ىتكؼ(:)2018أثػراسػتخداـالتعمػيـالممتػصفػيتنميػةالمفػاىيـالعمميػةكاالتجػاهنحػك
م ػػادةالعم ػػكـل ػػدلطالب ػػاتالص ػػؼالس ػػادساألساس ػػيذكاتالس ػػعاتالعقمي ػػةالمختمف ػػة،مجم ػػة
الق ارءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،ع205
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-45

السػػناينة،عائشػػة(:)2018فاعميػػةنمػػكذجالفصػػؿالمقمػػكبفػػيالتحصػػيؿفػػيمػػادةالرياضػػيات
كاالتجاىاتنحكالرياضياتلدلطالبػاتالصػؼالحػادمعشػر،محافظػةشػماؿالباطنػة،سػمطنة

عماف،مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،مج،21ع7

 -46السكيداف،طارؽ(:)2010منيجية إعداد القادة،شركةاإلبداعالفكرملمنشركالتكزيص
 -47السيسي،أيمف(:)2018فاعميةاستخداـالكسائطالمتعددةفيتنميةاالتجاهنحكمادةالتاريخ
لدلتبلميذالصؼاألكؿاإلعدادماألزىرم،مجمة كمية التربية،مج،29ع116

 -48الشيراني،محمد(:)2010أثراستخداـنمكذج(كيتمي)فيتدريسالرياضياتعمىالتحصيؿ
الدراسيكاالتجػاهنحكىمػالػدلتبلميػذالصػؼالسػادساألساسػي،رسػالةدكتػكراه،كميػةالتربيػة،

جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية

 -49الشػػيراني،ناصػػر(:)2018فاعميػػةاسػػتخداـاسػػتراتيجيةاألبعػػادالسداسػػية)(PDEODEفػػي
تػػدريسالعمػ كـعمػػىتنميػػةالتحصػػيؿكالتفكيػػراإلبػػداعيلػػدلتبلميػػذالمرحمػػةاألساسػػية،مجم ـة
جامعة أم القرى لمعموم التربية والنفسية،مج،9ع1

 -50الشػػكبمي،حيػػدر(:)2012أثػػرنمػػكذج(كيتمػػي)فػػيتحصػػيؿطالبػػاتالصػػؼالخػػامساألدبػػي
فػيمػػادةالببلغػػة،مجمــة كميــة التربيــة لمعمــوم االنســانية،جامعػػةذم ػػار،كميػػةالتربيػػةمػػج،2
ع4
 -51صفكت،فرج(:)2007القياسالنفسي،داراالنجمكالمصرية،القاىرةطبعة6ئ

 -52صياـ،ميند(:)2013فاعميةبرنامجمقترحفيضكنمبادئتعزيزيةلتنميػةالتفكيػراإلبػداعي
فيمادةالتكنكلكجيالدلطمبةالصؼالسػابصاألساسػي،رسػالةماجسػتيرمنشػكرة،كميػةالتربيػة

الجامعيةاالسبلمية،غزة

 -53طػػو،محمكد(:)2016فاعميةاستخداـالخرائطالذىنيةفيتنميػةعمميػاتالعمػـكاالتجػاهنحػك
مينةالتدريسلدلمعمماتالصفكؼ ،المجمة التربوية ،جامعة سوىاج،كميةالتربية

 -54الطيطي،محمد(،)2004تنمية قدرات التفكير اإلبداعيكالمسيرة،عماف

 -55عب ػػدالحكػػػيـ،شػ ػػيريف(،)2005فاعميػ ػػةاسػػػتخداـنم ػػكذج(كيتمػ ػػي)لمػػػتعمـالبنػ ػػائيفػػػيتنميػػػة
التحصػػيؿكالتفكيػػرالرياضػػيلػػدلطػػبلبالصػػؼاألكؿالثػػانكمفػػيمػػادةالرياضػػيات،مجمــة

تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لمتربويات،مج8

 -56عبػػدالعزيػػز،سػػعيد( :)2009تعمــيم التفكيــر ومياراتــو ،تجريــدات وتطبيقــات عمميــة،عمػػاف
األردف،دارالثقافةلمنشركالتكزيص

 -57العبسػػي،محمػػد(:)2009األلعــاب والتفكيــر الســميم،دارالمسػػيرةلمنشػػركالتكزيػػصكالطباعػػة،
عماف
90

 -58العبيػػدم،زينػػة(:)2013أثػػراسػػتراتيجيةالتػػدريسالتبػػادليفػػيتنميػػةبعػػضميػػاراتالتفكيػػر
اإلبداعيلدلتبلميذالصؼالسادساألساسيكميميـنحكمادةالقرانةالعربيػة ،مجمـة أبحـاث

كميةالتربية األساسية،جامعةالمكصؿ،كميةالتربيةاألساسية،مج،12ع4

 -59العتيبػػي،خال ػػد(:)2004اتجاىـــات طـــالب وطالبـــات الجامعـــة نحـــو مرتكبـــي الجـــرائم،رس ػػالة
ماجستيرمنشكرةفيجامعةنايفةالعربيةلمعمكـاألمنية،الرياض
 -60عجيم ػػة،محم ػػد(:)2006التفكي ػػراإلب ػػداعيكالشخص ػػيةالمبدع ػػةلممنظم ػػات،منظػ ػكرإدارم،
مجمة دراسات كمية العموم االقتصادية وعموم البشير،ع6

 -61العركاني،يسرل(:)2014اإلبداعكالتفكيراإلبداعي،رسالةالمعمـ،ك ازرةالتربيةكالتعميـ،
مج،51ع2

 -62العزب،زىراف(:)2003تصػكرمقتػرحلمنػاىجالرياضػياتبالمدرسػةاالبتدائيػةفػيضػكنفكػرة
الرياضياتكاإلعدادلمحياة،الجمعية المصرية لمتربويات،ع2

 -63العشيرم،ىشاـ(:)2018أثراستراتيجيةطرحاألسػئمةفػيتنميػةاتجاىػاتالطمبػةنحػكمقػرر
ميػػاراتالػػتعمـالػػذاتيبالجامعػػةالعربيػػةالمفتكحػػة،دراســات تربويــة ونفســية،جامعػػةالز ػػازيؽ،

كميةالتربية،ع98

 -64عفانة،عزك،كالخزندار،نائمػة(:)2007التدريس المصـير بالـذكاءات المتعـددة،دارالمسػيرة
لمنشركالتكزيص،عماف

 -65عفانة،عزك،كأبكممػكح،محمػد(:)2007أثػراسػتخداـبعػضاالسػتراتيجياتالنظريػةالبنائيػة
فػػيتنميػػةالتفكيػػرالمػػنظـفػػياليندسػػةلػػدلطػػبلبالصػػؼالتاسػػصاألساسػػيبغ ػزة،المـــؤتمر

العالمياألول لكمية التربية،جامعةاال صى،فمسطيف

 -66عفيفػػي،سػػارة(:)2017فاعميػػةبرنػػامج ػػائـعمػػىالنظريػػةالبنائيػػةفػػيتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعي
كالتحصيؿالدراسيلدلطبلبالمرحمةاألساسية،عالـالتربية،المؤسسة العربيةلالستشارات

العممية وتنمية الموارد البشرية،مج،18ع58

 -67العمػ ػػكدم،ىال ػ ػة(:)2012فاعميػ ػػةنمػ ػػكذج(كيتمػ ػػي)عمػ ػػىتنميػ ػػةالتحصػ ػػيؿكميػ ػػاراتتكليػ ػػد
المعمكماتفػيالكيميػانكالػدافصلئلنجػازلػدلطالبػاتالصػؼالثالػثثػانكم،المجمـة المصـرية

لمتربية العممية،مج،15ع1

 -68العمياف،محمكد(:)2010السموك التنظيمي في منظمات األعمـال،داركائػؿلمنشػر،عمػاف،
ط5
 -69الغش ػػـ،خال ػػد(:)2017أث ػػراس ػػتخداـتقني ػػةالعام ػػؿاالفت ارض ػػيةف ػػيتنمي ػػةالمي ػػاراتلمتفكي ػػر
اإلب ػػداعيل ػػدلالط ػػبلبالمتف ػػك يفف ػػيالمرحم ػػةالثانكي ػػة ،الجامعـــة العربيـــة لمتربيـــة العمميـــة

والتقنية،جامعةالعمكـكالتكنكلكجيا،ع6

91

 -70فرج،صفكت(:)2007القياس النفسي،داراألنجمكالمصرية،القاىرة،طػ6

 -71فرج،محمدكآخركف(:)2012اتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم لمنشر والتوزيع،مكتبة
الفبلح

 -72فييـ،مصطفى(:)2002ميارات التفكير في مراحل التعميم العام،دارالفكرالعربي،القاىرة،
ط ػ 1
 -73فػػكده،فػػاتف(:)2007أثػػراسػػتخداـنمػػاذجالػػتعمـالبنػػائيعمػػىتنميػػةميػػاراتالتفكيػػركالػػذكان
االجتماعيفػيأدانميػاراتالبيػصكالشػرانلػدلطػبلبمػدارساإلدارةكالخػدمات،دراسـات فـي

المناىج وطرق التدريس،الجمعيةالمصرية،كطرؽالتدريس،جامعةعيفشمس،ع7
-74

-75

ر ػر،نائػؿ(:)2017فاعميػةالنػادمالعممػيفػيتنميػةالميػاراتاإلبداعيػةلػدلطمبػةصػػفكؼ

المرحمةاألساسية،المجمةالدكليةلمدراساتالتربكيػةكالنفسػية،مركـز رقـاد لمدراسـاتواألبحـاث،
مج،1ع1

طامي،يكسؼ ،ك طامي،نايفة(:)2001سيكولوجية التدريس،دارالشركؽ،عماف،ط1

 -76الك ارسػ ػػنة،سػ ػػميح(:)2005تصػ ػػكراتالمعممػ ػػيفكالمعممػ ػػيفالطمبػ ػػةلمتعمػ ػػيـالفعػ ػػاؿلمد ارسػ ػػات
االجتماعية،المجمة األردنية في العموم التربوية،كميةالتربية،األردف،مج،1ع1

 -77كماؿ،طػارؽ(:)2006أساسـيات عمـم الـنفس العـام ،مؤسسـة الشـباب الناشـر،االسػكندرية،
مصر

 -78الكيبلنػػي،أحمػػد(:)2009أثػػرنم ػ كذج(كيتمػػي)البنػػائيفػػيالتحصػػيؿالفػػكرمكالمؤجػػؿلطمبػػة
المرحمةاألساسيةفيمبحثالفقو،إربد لمبحوث والدراسات،جامعةإربداألىمية،مج،3ع1

 -79محر ػػة،صػػبلحالػػديف(:)2006تفكيــر بــال حــدود ،رؤى تربويــة معاصــرة فــي تعمــيم التفكيــر
وتعممو،عالـالكتب،القاىرة

 -80محف ػػكظ،ص ػػديؽ(:)2010أث ػػراس ػػتخداـاس ػػتراتيجيةال ػػتعمـالمتمرك ػػزح ػػكؿالمش ػػكبلتف ػػي
تدريسرسػـمنحنيػاتالػدكاؿعمػىتحصػيؿطػبلبالرياضػيات،مجمػةد ارسػاتالمنػاىجكطػرؽ

التدريس،جامعةتبكؾ:ع159

 -81محمد،فايزة(:)2016تصكرمقترحلتطػكرمحتػكلكتػبالرياضػياتالثانكيػةفػيضػكنأبعػاد
فيالتفكير،مجمة القراءة والمعرفة،الجمعيةالمصريةلمقرانةكالمعرفة

 -82محمػػد،ىنيػػة(:)2014تػػأثيرالتقػػكيـالػكا عيفػػيتػػدريسالجغرافيػػاعمػػىتنميػػةالفكػػرالجمعػػي
كاالتجاهنحكالعمؿالجماعيلدلطبلبالمرحمةالثانكية،مجمـة الجمعيـة التربويـة لمدراسـات

االجتماعية،جامعةعيفشمس،كميةالتربية،ع59

 -83محمد،محمد(:)2004المدخل إلى عمم النفس العام،دارالثقافةلمنشركالتكزيص،عماف،طػ1
92

 -84محمػػكد،أيمػػف(:)2018فاعميػػةاسػػتراتيجية(سػػكامبير(Scamperفػػيتنميػػةميػػاراتالتفكيػػر
اإلبداعيلمتبلميذالمكى كبيف،مجمة كمية التربية،جامعةأسيكط،كميةالتربية،ع5

 -85مػػدحت،محم ػػكد(:)2002تنمي ػػةالتفكي ػػراإلبػػداعيل ػػدلاألطف ػػاؿلممرحم ػػةالعمري ػػة17-11
عاما،مجمة الطفولة والتنمية،المجمسالعربيلمطفكلةكالتنمية،مج،2ع7
ن
 -86معػركؼ،شػيمان(:)2011فاعميػةاسػػتخداـنمػكذج(كيتمػي)فػيتنميػػةميػاراتالتفكيػرالزمنػػي
فػ ػيم ػػادةالت ػػاريخل ػػدلط ػػبلبالص ػػؼاألكؿالث ػػانكم،مجمــــة الجمعيــــة التربويــــة لمدراســــات
االجتماعية،جامعةعيفشمس،كميةالتربية،ع34

 -87مكسػػيمكس،كديػػص(:)2003البنائيــة فــي عمميتــي تعمـيم وتعمــم الرياضــيات ،المــؤتمر العربــي

الثالــث،المــدخل المنظ ـومي فــي التــدريس والــتعمم ،جامعػػةعػػيفشػػمس،مركػػزتطػػكيرتػػدريس
العمكـ،القاىرة

 -88الميػكس،كليػد(:)2005الػتعمـالتعػاكنيتاريخػوكتطػػكرهكايجابياتػوكسػمبياتو،دراسـات تربويــة
واجتماعية،جامعةحمكاف،كميةالتربية،مج،11ع4

ػدكآخػػركف(:)2005اتجاىػػاتحديثػػةلتعمػػيـالعمػػكـفػػيضػػكنالمعػػاييرالعالميػػة
 -89النجػػدم،أحمػ 
كتنميةالتفكيركالنظريةالبنائية،دارالفكرالعربي،القاىرة،ط1

 -90نص ػػار،عب ػػدالحك ػػيـ(:)2003أثـــر اســـتخدام نمـــوذج الشـــكل ( )7المعرفـــي عمـــى تحصـــيل

واكتســاباالتجاىــات العميقــة لــدى طــالب الصــف العاشــر فــي مــادة الفيزيــاءبمحافظػػةغ ػزة،
رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،غزة

 -91ىاشػػـ،أمي ػرة(:)2014اتجػػاهطالبػػاتجامعػػةالككفػػةنحػػكارتػػدانالػػزمالمكحػػد،مجمــة كميـــة

التربيـة لمبنــات لمعمــوم اإل نســانية،جامعػػةالككفػة،كميػػةالتربيػةلمبنػػاتلمعمػكـاإلنسػػانية،مػػج،8
ع15

 -92ىمػػاـ،عبػػدالػرازؽ(:)2016فاعميػػةاسػػتخداـبرنػػامج ػػائـعمػػىالتفكػػراالسػػتدالليمػػفخػػبلؿ
اس ػػتراتيجيةال ػػتعمـالتع ػػاكنيف ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراالس ػػتدالليكالتحص ػػيؿكاالتج ػػاهنح ػػك
الكيميػػانلػػدلطػػبلبالصػػؼالثػػانيالثػػانكمبالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،دراســات عربيــة فــي

التربية وعمم النفس،رابطةالتربكييفالعرب،ع69




93

(English References) :المراجع اإل نجميزية
1- Caparo, M.M(2001) Defining constructivism: its influence on the problem
solving skills of students paper, presented at the annual meeting of the
Southwest Education Research Association New Orleans
2- Corusi, A(2003): Taking Philosophical Dialogue. on line Retrieved –
February 3 rd. 2015 from worldwide web:….http
3- Janssen, D.H.(1990) Evolution constructive learning Education Teaching
vol R,Energy and constructivist way of learning physics Education vol
25, No, 4, pp., 208-2121
4- Loprise, R,(2018) what's the problem exploring the potential of problem
– based learning in ensemble setting music Educators Journal vole. (104)
Issue (4), Jun, 48:53
5- Marten,(1994) Retouching science for all children London Appyhan Bacion
publisher
6- Wetly, Grayson, Blumsaks, S, Jakub Waki E. (1995) Radical
constructivism as basis for Mathematics Re-from the Annual meeting of
the North American Chapter for the In national Group for the
psychology, of mathematics Education Forid State University ERIK (ED)
239561
7- Yamac.(2015) Effectiveness of self – regulated leering in Developing
achievement of Mathematics and Attitude towards self-learning journal
of Education Technology Research and Development V44 n.3 ppi65-62
8- Kim,H,(2015) The effect of Mathematical Modeling on Creative Ability
and self – Directed leering Attitude, Journal of Innovation Education
and Teaching International 45 N2 pp:83-92

.

94

املالحـــــــق

ملحــــــك رلم ()1
أسماء السادة المحكميه ألدواث الدراست

 -1د.عبدالكريـفرجاهلل دكتكراهفيالمناىجكطرؽالتدريس
 -2د.شادمصيدـ

دكتكراهفيالمناىجكطرؽالتدريس

 -3د.جيادأبكحميمة

دكتكراهفيالمناىجكطرؽالتدريس

 -4د.حنافالمدىكف

دكتكراهفيالمناىجكطرؽالتدريس

 -5د.بسمةباركد

دكتكراهفيالمناىجكطرؽالتدريس

 -6أ.طبلؿ كيدر

مشرؼرياضيات–دائرةالتعميـبككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف

 -7أ.نادرالكرد

مشرؼتعميـأساسي–دائرةالتعميـبككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف

 -8أ.إيمافعمي

مشرؼتعميـأساسي–دائرةالتعميـبككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف

 -9أ.ىالةعكاشة

معممةرياضيات-دائرةالتعميـبككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف

 -10أ.أنغاـحساف

معممةرياضيات-دائرةالتعميـبككالةغكثكتشغيؿالبلجئيف

96

ممحــــــق رقم ()2
قائمة بميارات اختبار التفكير اإلبداعي ومواصفاتو

مفخبلؿاالطبلععمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقة،تـتحديدمياراتالتفكيراإلبداعيكىي:

 -1الطالقـــــــــة:تعن ػ ػ ػ ػػيالق ػ ػ ػ ػػدرةعم ػ ػ ػ ػػىتكلي ػ ػ ػ ػػدأكب ػ ػ ػ ػػرع ػ ػ ػ ػػددممك ػ ػ ػ ػػفم ػ ػ ػ ػػفاالس ػ ػ ػ ػػتجاباتف ػ ػ ػ ػػيفتػ ػ ػ ػ ػرة
زمنيةمحددةلممشكمةالرياضية.

 -2المرونــــــــة:تعنػ ػ ػ ػػيالقػ ػ ػ ػػدرةعمػ ػ ػ ػػىتكليػ ػ ػ ػػدأفكػ ػ ػ ػػارمتنكعػ ػ ػ ػػةاتجػ ػ ػ ػػاهأممشػ ػ ػ ػػكمةرياضػ ػ ػ ػػية(تغيػ ػ ػ ػػر
مداخؿالحؿ).

 -3األصــــــــالة:تعن ػ ػ ػػي ػ ػ ػػدرةالف ػ ػ ػػردعم ػ ػ ػػىإنت ػ ػ ػػاجحم ػ ػ ػػكؿن ػ ػ ػػادرةكغيػ ػ ػ ػرمكج ػ ػ ػػكدةل ػ ػ ػػدلالمجمكع ػ ػ ػػة
التيينتميإلييا،ككمما متدرجةشيكعيازادتأصالتيا.


جدول مىاصفاث اختبار مهاراث التفكير اإلبداعي

المهبرة

المجمىع

أسئلت االختبــــــــبر
1

.

3

4

5

6

7

8

9

16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

المرووت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10

األصبلت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10

الطالقت
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قواعد تصحيح اختبار ميارات التفكير اإلبداعي:
فيمػػايمػػيالض ػكابطالتػػيسػػيتـبيػػاتقػػديرالػػدرجاتفػػيالحكػػـعمػػىكػػؿس ػؤاؿمػػفأسػػئمةاختبػػار
مياراتالتفكيراإلبداعي:


 -1الطالقــــــــة :تعطػ ػ ػ ػ ػػىالدرجػ ػ ػ ػ ػػةطبقنػ ػ ػ ػػالع ػ ػ ػ ػػدداالستجا ػ ػ ػ ػػباتالتػ ػ ػ ػػييكتبيػ ػ ػ ػػاالطالػ ػ ػ ػػب(لك ػ ػ ػ ػػؿطالػ ػ ػ ػ ػػب
عمػ ػ ػ ػػىحػ ػ ػ ػػدة)بالنسػ ػ ػ ػػبةلمس ػ ػ ػ ػؤاؿ ،كذلػ ػ ػ ػػؾبكا ػ ػ ػ ػػصدرجػ ػ ػ ػػةلكػ ػ ػ ػػؿاسػ ػ ػ ػػتجابةبعػ ػ ػ ػػدحػ ػ ػ ػػذؼاالسػ ػ ػ ػػتجابة

المكررةكالتيليسلياعبل ةبالمطمكب.
 -2المرونــــــــة :تعطػ ػ ػ ػ ػػىالدرجػ ػ ػ ػ ػػةطبقن ػ ػ ػ ػ الع ػ ػ ػ ػػددمػ ػ ػ ػػداخؿالحػ ػ ػ ػػؿالمختمفػ ػ ػ ػػةمػ ػ ػ ػػفاالسػ ػ ػ ػػتجاباتالتػ ػ ػ ػػي
يعطييػ ػ ػ ػػا الطالػ ػ ػ ػػب(لكػ ػ ػ ػػؿطالػ ػ ػ ػػبعمػ ػ ػ ػػىحػ ػ ػ ػػدة) كذلػ ػ ػ ػػؾبكا ػ ػ ػ ػػصدرجػ ػ ػ ػػةلكػ ػ ػ ػػؿمػ ػ ػ ػػدخؿبعػػ ػ ػػدحػ ػ ػ ػػذؼ
االستجابةالمكررة.
 -3األصــــــــالة :تقػ ػ ػ ػػاسبالقػ ػ ػ ػػدرةعمػ ػ ػ ػػىذكػ ػ ػ ػػرإجابػ ػ ػ ػػاتغيػ ػ ػ ػػرشػ ػ ػ ػػائعةفػ ػ ػ ػػيالجماعػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػػيينتمػ ػ ػ ػػي
إلييػ ػ ػ ػ ػػاالطالػ ػ ػ ػ ػػب ،كعمػ ػ ػ ػ ػػىىػ ػ ػ ػ ػػذاتكػ ػ ػ ػ ػػكفدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػةأصػ ػ ػ ػ ػػالةالطالػ ػ ػ ػ ػػبمرتفعػ ػ ػ ػ ػػةإذاكػ ػ ػ ػ ػػافتكرارىػ ػ ػ ػ ػػا
ػيبل،أمػ ػ ػ ػ ػػاإذازادتكرارىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ػ ػ ػ ػ ػإفدرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةأصػ ػ ػ ػ ػػالتياتقػ ػ ػ ػ ػػؿ ،كسػ ػ ػ ػ ػػكؼتتبػ ػ ػ ػ ػػصالباحثػ ػ ػ ػ ػػةفػ ػ ػ ػ ػػي
مػ ػ ػ ػ ػ ن
تقػ ػ ػ ػ ػ ػػديرىالدرجػ ػ ػ ػ ػ ػػة األصػ ػ ػ ػ ػ ػػالةمعيػ ػ ػ ػ ػ ػػارخيػ ػ ػ ػ ػ ػػراهلل(خيػ ػ ػ ػ ػ ػػراهلل)1981لتقػ ػ ػ ػ ػ ػػديراألصػ ػ ػ ػ ػ ػػالةفػ ػ ػ ػ ػ ػػي
التفكيراإلبداعي.
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ممحــــــق رقم ()3
خطاب تحكيم اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

السيد  /األستاذ  /الدكتور .................................................... :حفظو اهلل،،
الموضوع :استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
لوحدة الكسور
السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو،،
أثرتكظيؼنمكذجكيتمي()Wetlyالمعدؿعمىتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيكاالتجاهنحك
الرياضياتفيكحدةالكسكرلدلطالباتالصؼالرابصاألساسيفيمحافظةغزة.
كىيمقدمةلنيؿدرجةالماجستيرفيالتربيةكمناىجكطرؽالتدريسمفجامعةاألزىربغزة.
لذانرجكمفسيادتكـالتفضؿعميبتحكيـاالختباراتكذلؾمفخبلؿ:
 مدلتمثؿاالختباراتلمياراتالتفكيراإلبداعي.
 مدلتغطيةفقراتاالختباراتلمميارات.
 مدلصحةصياغةفقراتاالختبار.
 مدلالصحةاإلمبلئيةلفقراتاالختبارات.

مع خالص الشكر والتقدير،،
الباحثة  /إيمان مطر
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ممحــــــق رقم ()4
اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

تعميمات االختبار:
عزيزي الطالب/
ييػ ػ ػ ػػدؼىػ ػ ػ ػػذااالختبػ ػ ػ ػػارإ ل ػ ػ ػ ػػى يػ ػ ػ ػػاس ػ ػ ػ ػػدرتؾعم ػ ػ ػ ػػىاإلبػ ػ ػ ػػداعفػ ػ ػ ػػيالرياض ػ ػ ػ ػػياتمػ ػ ػ ػػفخػ ػ ػ ػػبلؿمجمكعػ ػ ػ ػػة
مػ ػ ػ ػػفاألسػ ػ ػ ػػئمة ،لكػ ػ ػ ػػؿس ػ ػ ػ ػؤاؿعػ ػ ػ ػػددكبيػ ػ ػ ػػرمػ ػ ػ ػػفالحمػ ػ ػ ػػكؿالصػ ػ ػ ػػحيحةالمختمفػ ػ ػ ػػة،لػ ػ ػ ػػذاأرجػ ػ ػ ػػكمنػ ػ ػ ػػؾاتبػ ػ ػ ػػاع
التعميماتاآلتية:
اؿجيدا،كاعرؼالمطمكب بؿالبدنفياإلجابة.
ن
أوًال /ا رأكؿسؤ
ثانيــــــــا/ا كتػ ػ ػ ػػبكػ ػ ػ ػػؿمػ ػ ػ ػػاتفكػ ػ ػ ػػرفيػ ػ ػ ػػوبحريػ ػ ػ ػػةتامػ ػ ػ ػػةدكفخػ ػ ػ ػػكؼ،أكتػ ػ ػ ػػردد،فالدرجػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػػيستحصػ ػ ػ ػػؿ
ً
عميياليسلياعبل ةبالنجاحفيمادةالرياضيات.

ثالثًـــــــــا/ح ػ ػ ػ ػػاكؿأفتص ػ ػ ػ ػػؿإلػ ػ ػ ػ ػىأكب ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػػددممك ػ ػ ػ ػػفم ػ ػ ػ ػػفاإل جاب ػ ػ ػ ػػاتالمتنكع ػ ػ ػ ػػةكالمختمف ػ ػ ػ ػػةالمرتبط ػ ػ ػ ػػة
بكؿسؤاؿفيأ ؿك تممكف.

ابعا/أجبعفكؿاالسئمةكالتترؾأمسؤاؿدكفالتفكيرفيو.
رً
خامسا/اليزيدزمفكؿسؤاؿعف10د ائؽ.
ً
سادسا/التقمبأمصفحةكالتبدأفياالجابةحتىيؤذفلؾ.
ً
سابعا/اكتباسمؾ،كفصمؾ،كمدرستؾفيالجدكؿاآلتي:
ً

االســــــــم:

الصــــــــف:

المدرســـــــت:
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اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
 )1مصأحمدنصؼديناركمصأختوربصدينار،كـيعطيألخنوحتىيتساكلمامعيما؟
الحؿ:
......................................................................................
......................................................................................
 ......................................................................................
 )2نفػ ػػذالمطم ػػكب:
الحؿ:

تصاعديا:
رتب
ً

،

،

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
كيمكمتر،كتبعدمدرسةأخيوعفنفسالمنزؿ
نا
)3تبعدمدرسةأحمدمفمنزلو 

كيمكمتر،أييمايسيرمسافةأ ؿلمذىابمفالمنزؿإلىالمدرسة؟
نا
 


الحؿ:

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
 )4إذاكاف عددالكراتفيالصندكؽيساكم15كرة،فماعددالكراتفيالصندكؽ؟
الحؿ:
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......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ككـسدسافي 3؟
ن
ككـعشرفيالعدد،8
نا
 )5كـنصفانفيالعدد،10
الحؿ:

......................................................................................
......................................................................................
............................................................................. .........

ػعيرا،كػػـالبػػا يمػػف
مح ػا،كزرعربعيػػاذرة،كزرعثيمنيػػاشػ ن
)6إذازرعم ػزارع أرضػػو ن
طعةأرضو؟

الحؿ:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

 )7سمتثبلثةشركاتأرباحيـفيتجارة،فأخذاألكؿ األرباح،كأخػذالثػانينصػؼمػا
ػار،فمػاكػافالػربحالكمػي
أخذاألكؿ،كأخذالثالثالبا ي،فإذاكافماأخػذهالثالػث24دين نا
ليذهالتجارة؟كمانصيباألكؿكالثاني؟

الحؿ:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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)8مدرسةابتدائيةمشتركةفييا510تممينذاكتمميذةن،فإفكاف عددالمدرسةمفالبنػيف،
فماىكعددالبناتفيالمدرسة؟
الحؿ:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

كـسدسافي
ن
)9

؟

الحؿ:

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

)10يعمؿسػعيد سػاعةفػيمصػنصلمعصػائر،كػـعػدداأليػاـالتػيداكـفييػاسػعيدإذا
عمؿ

ساعة؟

الحؿ :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................


103

ممحــــــق رقم ()5
خطاب تحكيم مقياس االتجاه

السيد  /األستاذ  /الدكتور .................................................... :حفظو اهلل،،

الموضوع :استطالع آراء السادة أعضاء الجنة التحكيم حول فقرات مقياس االتجاه لوحدة الكسور،

السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو،،
أث ػػرتكظي ػػؼنم ػػكذجكيتم ػػي)(Wetlyالمع ػػدؿعم ػػىتنمي ػػةمي ػػاراتالتفكي ػػراإلب ػػداعيكاالتج ػػاهنح ػػك
الرياضاتفيكحدةالكسكرلدلطالباتالصؼالرابصاألساسيفيمحافظة"غزة"
كىيمقدمةلنيؿدرجةالماجستيرفيالتربيةمناىجكطرؽتدريسمفجامعةاألزىربغزة.

لذاأرجكمفسيادتكـالتفضؿعميبتحكيـاالختبار،كذلؾمفحيث:
 مدلتمثؿالمقياسلبلتجاه.

 مدلتغطيةفقراتالمقياسلبلتجاه.
 مدلصحةصياغةفقراتمقياساالتجاه.
 مدلالصحةاإلمبلئيةلفقراتالمقياس.

مع خالص الشكر والتقدير،،

الباحثة  /إيمان مطر
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العبـــارة

موافق بشدة

أوًال :االستمتاع بدراسة الكسور

أشعربالمتعةعنددراسةكحدةالكسكر
أفضؿاألك اتالتيأ ضييافيحؿالمسائؿالخاصةبكحدةالكسكر
أرلأفكحدةالكسكرصعبةكمممة
أحرصعمىحضكركؿالحصصفيكحدةالكسكر
أشعربالممؿفيحصصكحدةالكسكر
أشعربالضيؽعندعمؿأمتعييفيتعمؽبكحدةلكسكر
أشعربالسعادةعندماأساعدزمبلئيفيحؿالمسائؿالصعبةبكحدة
الكسكر

أشعربأفالك تيمربسرعةعنددراسةكحدةالكسكر
أستمتصفيتمثيؿالكسكركاإلعدادالكسرية
أشعربالمتعةعندتحكيؿالعددالكسرمإلىكسرغيرحقيقيكالعكس
أستمتصفيالمقارنةبيفكسريفعادييفأكعدديفكسرييف
أضيؽصدراعندماأ درناتجعمميةجمصأكطرحعمىكسكرأك
ن
أعدادكسرية

يقؿمدلاستمتاعيعندماأكظؼالكسكركاإلعدادالكسريةفيحؿ
مشكبلتيالحياتية
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موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

العبـــارة

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

ثا ننيا:أىميةدراسةالكسكر

تعتبركحدةالكسكرمفيدةفيمجاالتالحياةالعممية
أعتقدأفكحدةالكسكركحدةميمةكليا يمتيالكؿإنسافيدرسيا
الكسكرمقررميـفيحؿالمشكبلتاليكمية
الكسكرمقررعقيـاللزكـلوفيحياتنااليكمية
تفيدنادراسةكحدةالكسكرفيفيـمقرراتأخرلكالرياضيات
أعتقدأفدراسةكحدةالكسكرمضيعةلمك ت
أحبأممجاؿلوصمةبالكسكر
الك تالذمندرسوفيكحدةالكسكرميـفيحياتنا

العبـــارة

موافق بشدة

ثالثنا:تعمـالكسكر

أرلأفتعمـالكسكراليساعدعمىالتفكيرالسميـ
أرلأفتعمـالكسكريكسبنيالد ةكالتنظيـ
أعتقدأفتعمـالكسكريساىـبشكؿإيجابيفيتعزيزثقةالمتعمـ
بنفسوفيحؿالمشكبلتالحياتية

أعتقدأفتعمـالكسكريساىـبشكؿإيجابيفيتنميةميارةالتعمـ
الذاتيلدلالمتعمـ

أشعربأفتعمـالكسكرينمي درتيعمىاستيعابالكثيرمف
المعمكماتالتيتكجدفيمختمؼالمياديف

التنكعفيطرؽتدريسالكسكر(األلعابالتربكية،كاستخداـالكسائؿ
التكنكلكجية،كالتعمـااللكتركني)مطمبالستيعابيابشكؿأكسص

االعتمادعمىاستخداـالطريقةالتقميديةكالحكاركالمنا شةفي
دراسةالكسكرمفيدةالستيعابالمعمكماتبشكؿأسرعكأيسر
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موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

ممحق رقم ()6
مقياس االتجاه نحو الكسور لطمبة الصف الرابع األساسي


اسـالطالػ ػ ػ ػػب.....................................................................................:
الر ـاألكاديمي..................................:الشعبة.......................:
تعميماتالمقياس.....................................................................................:
عزيزمالطالب:
جيدا قبل البدء في اإلجابـة عمـى عبـارات المقيـاس فيمـا يمـي عبـارة تقـيس االتجـاه نحـو
من فضمك اق أر ىذه التعميمات ً
الكسور ،عميك أن تحاول اإلجابة عن كل العبارات وذلك بوضـع عالمـة (√) أمـام كـل عبـارة فـي العمـود المقابـل الـذي
يعبر عن رأيك.
مثال:
العبـــــــــارة

موافق بشدة

محايد

موافق

معارض

معارض بشدة

أش ػ ػ ػػعربالمتع ػ ػ ػػةعنػ ػ ػ ػد

دراسةمقررالكسكر

فػإذاكنػػتتشػػعربأنػػؾمكافػػؽبشػػدةعمػػىىػػذهالعبػػارةفضػػصعبلمػػة(√)فػػيالعمػػكدالخػػاصبمكافػػؽبشػػدة،كاذا
كنػػتغيػػرمكافػػؽعمػػىىػػذهالعبػػارةفضػػص(√)عمػػىىػػذهالعبػػارةفػػيالعمػػكدالخػػاصبمكافػػؽ،كاذاكنػػتمحايػ نػدا

ػتمعارضػاعمػىىػذهالعبػارةفضػص(√)
تجاهىذهالعبارةفضصعبلمة(√)فيالعمػكدالخػاصبمحايػد،كاذاكن
ن
ػتمعارض ػاكبشػػدةعمػػىىػػذهالعبػػارةفضػػص(√)عمػػىالعمػػكدالخػػاص
عمػػىالعمػػكدالخػػاصبمعػػارض،كاذاكنػ
ن

بمعارضبشدة.
عزيزي الطالب:

أرجكأفتتبصمايمي:
 -1ضصعبلمةكاحدةأماـكؿعبارة.

 -2اليكجدإجاباتصحيحةكأخرلخاطئة.

 -3التترؾأمعبارةدكفأفتبدمرأيؾفييا.
 -4اعمـأنواليكجدأم يكدفيإبدانرأيؾ.

 -5اعمػػـأف أريػػؾسػػكؼيفيػػدالبحػػثالعممػػيفػػيتطػػكيرالمػػادة،بمػػايعػػكدعميػػؾكعمػػىزمبلئػػؾ
بالفائدة.
الباحـــــــــــــــثة /إيمان مطر
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أثر توظيف نموذج ويتمى ) (Wetlyالمعدل عمى
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضات في وحدة الكسور لدى
طالبات الصف الرابع األساسي
في محافظة "غزة"
اتفقتالباحثةإيمافمطرمصالمعممػةأنغػاـحسػاف،عمػىاختيػارالكحػدةالرابعػةمػفالفصػؿاألكؿ
لتطبيؽالنمكذجالمذككرأعبله،كعقػداختبػار بمػيكاختبػاربعػدملشػعبتيفتجريبيػةكضػابطة( اربػص2

– اربػص)3كتػـاالتفػاؽعمػىآليػةالعمػػؿكالتحضػيرلكػؿدرسبالكسػائؿكالمسػابقاتكالبطا ػاتكنفػػذت
الباحثةالنمكذجعمىصؼ(رابص)2لمدةمايقاربالشير.
كبعػدعقػداالختبػػارالبعػدم امػتالباحثػػةبتحميػؿالنتػػائجككضػعتالمعممػةفػػيصػكرةالكضػػص

حيػػثكانػػتالنتػػائجإيجابيػػةلصػػؼ( اربػػص)2كسػػيتـمنا شػػةالرسػػالةككضػػصالتكصػػياتكادراجيػػافػػي
سجؿالمعممةلبلستفادةمفىذاالنمكذجفيمراحؿمقبمة.
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ممحــــــق رقم ()7
دليل المعمم

أثر توظٌف نموذج وٌتلً ( )Wetlyالمعدل على تنمٌة مهارات التفكٌر
اإلبداعً واالتجاه نحو الرٌاضٌات فً وحدة لدي طالبات الصف الرابع
األساسً فً محافظة غزة

دلٌل معلن

إعداد الباحثة
إيمان شفيق مطر
تحت إشراف
الدكتور  /علي محمد نصار
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
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دلــــيل الــمعمـــــم
تقػػكـالباحثػػةبػػإجراند ارسػػةبعن ػكاف"أثػػرتكظيػػؼنمػػكذجكيتمػػي""wetlyالمعػػدؿعمػػىتنميػػةميػػاراتالتفكيػػر
اإلبػػداعيكاالتجػػاهنحػػكالرياضػػياتفػػيكحػػدةالكسػػكرلػػدلطالبػػاتالصػػؼال اربػػصاألساسػػيفػػيمحافظػػةغ ػزة

حيػػثتقتصػػرالد ارسػػةعمػػىالكحػػدةالرابعػػة(الكسػػكر)مػػفكتػػابالرياضػػياتلمصػػؼال اربػػصاالساسػػيمػػفالعػػاـ
الدراسياألكؿ.2019-2018
عزيزم/تي.....معمـ/ػػةالرياضياتلمصؼالرابصاالساسي،،،،،
السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو،،،،
نضػػصبػػيفيػػديؾىػػذاالػػدليؿك ػػدتػػـإعػػدادهمػػفخػػبلؿمراجعػػةاألدبيػػاتالسػػابقةالتػػيليػػاعبل ػػةبنمػػكذجكيتمػػي
المعػػدؿمحػػؿالد ارسػػة،ك ػػدخصػػصلػػؾلبلسػػتفادةكاالسترشػػادبػػوفػػيتػػدريسالكحػػدةالرابعػػة"الكسػػكرالعاديػػة
كاألعػػدادالكس ػرية“،ك ػػدتػػـإعػػادةصػػياغةالػػدركسكفق ػانلمخط ػكاتاإلجرائيػػةلنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿكيتضػػمف

الدليؿمايمي-:

 -1مقدمةالدليؿ.
 -2أىميةالدليؿ.

 -3اليدؼمفالدليؿ.
 -4األىداؼالعامةالمرتبطةلتدريسالكحدة.

 -5خطةالسيرفيتدريسالكحدةالرابعة"الكسكرالعاديةكاألعدادالكسرية"كيتضمفمايمي-:

األىداؼالسمككية،الكسائؿالتعميمية،خطكاتالتنفيذ ،غمؽالدرس،النشاطالبيتي.




110

بسـاهللالرحمفالرحيـ

دليل المعمم لتدريس الوحدة الرابعة " الكسور العادية واألعداد الكسرية "
من كتاب الرياضيات لمصف الرابع األساسي
مقدمة:
يشػػيدالعصػػرالحػػاليثػػكرةمعمكماتيػػةضػػخمةكىائمػػةفػػيالمنظكمػػةالتربكيػػةبشػػكؿعػػاـ،كالمنظكمػػة
التدريسػيةبشػكؿخػاص،كتفػػرضىػذهالمسػتجداتالحديثػػةعمػيالتربػكييفإعػادةالنظػػرفػياألسػاليبالتقميديػػة
المسػػتخدمةفػػيالتػػدريس،كالبحػػثعػػفأسػػاليبحديثػػةكمتطػػكرةيمكػػفتكظيفيػػافػػيالعمميػػةالتعميميػػة،لكػػي
تحق ػػؽالمنفع ػػةكالفائ ػػدةف ػػيالتعم ػػيـ،كتجع ػػؿعميم ػػةالتعم ػػيـمش ػػك ةكممتع ػػةل ػػدمالطمب ػػةل ػػذاب ػػدأالبح ػػثع ػػف

استراتيجياتتجعؿالمتعمـعنص انرفاعبلنفيالعمميةالتعميميةكتكميفوبأنشطةيتعػاكفمػفخبلليػامػصزمػبلنه
فيإيجادالحمكؿفيأجكانمريحةكخاليةمفالتكتركالقمػؽ،كيعػدنمػكذجكيتمػيمػفالنمػاذجالتدريسػيةالفعالػة
التيتتناسبمياـالتعمـالتيلياعبل ةبالمشكبلت،كالتيتسػاعدالمتعممػيفعمػيتنميػةالتفكيػرالميػـ،كاثػارة

حباالستطبلعالعقمينحكاالكتشاؼكالبحث.
أىمية الدليل- :

 -1تقػػديـمحتػػكمكحػػدةالكسػػكرباسػػتخداـنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿكالػػذميعتبػػرمػػفاالسػػتراتيجياتالبنائيػػة
الحديثةفيالتدريس.

 -2م ػػفالض ػػركرممعرف ػػةالمعم ػػـبخطػ ػكاتتطبي ػػؽنم ػػكذجكيتم ػػيالمع ػػدؿال ػػذميع ػػدم ػػفاالس ػػتراتيجيات
الحديثػةالتػيتنمػػيالقػدراتاالبداعيػةعنػػدالمعممػيف،كتسػػاعدىـعمػياالحتفػاظبالمعرفػػةألطػكؿك ػػت

كتجعؿمنيـباحثيفلممعرفةبدالمفنا ميفليا.
ممكف،كتنميالبحثكاالكتشاؼكاالستقصانلدييـ،
ن

ػجعالمطمبػػة،كيػػتـذلػػؾبتكجيػػوكارشػػادمػػفالمعمػػـفػػيظػػؿبيئػػة
 -3يعػػدنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿمحفػ انزكمشػ ن
تعميميةىادفةكفعالة.

نبذةعفنمكذجكيتمػيالمعػدؿ:يعتبػرىػذاالنمػكذجمػفتطبيقػاتالنظريػةالبنائيػةالتػيتخػتصبمجػاؿ
تػدريسالرياضػياتكالعمػكـ ،كيؤكػػدىػذاالنمػكذجعمػػىأفالطػبلبيتعممػكفبفاعميػةأكثػػركممػاكاجيػكامشػػكبلت

حقيقيػػةككا عيػػةتزيػػددافعيػػتيـلمكصػػكؿإلػػىحميػػا،حيػػثأفالػػتعمـالجيػػديبػػرزفػػيصػػكرةحػػؿالمشػػكبلتالتػػي
تكاجوالمتعمـفيالمك ؼالمدرسيأكالمكا ؼالحياتية.
كيعرؼنمكذجكيتميالمعدؿبأنومك ؼتعميمييكاجوفيوالمتعمـلمشػكبلتحقيقػةيسػيركفػؽم ارحػؿ

مح ػػددةيس ػػتخدـفيي ػػاعممي ػػاتاالستقصػ ػانكالتفكي ػػرالمنطق ػػيكالبح ػػث؛لمكص ػ ػػكؿإل ػػىح ػػؿليػ ػ ػػذهالمش ػ ػػكبلت
(إسػػماعيؿ)27:2010كيعػػرؼنمػػكذجكيتمػػيالمعػػدؿاجرائيػػابأنػػو:اسػػتراتيجيةيػػتـخبلليػػاتػػدريسمكضػػكع
الكسػػكرمػػفمقػػررالرياضػػياتلمصػػؼال اربػػصاالساسػػيكيتكػػكفىػػذاالنمػػكذجمػػفأربػػصم ارحػػؿكىػػي(الميمػػة،
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المجمكع ػػاتالمتعاكن ػػة،المش ػػاركة،التق ػػكيـ)،حي ػػثيب ػػدأبالميم ػػةعم ػػىش ػػكؿمش ػػكمةتتطم ػػبح ػػبلم ػػفخ ػػبلؿ
المشاركةبيفالمجمكعاتكتنتييبعمميةالتقكيـ.
مراحل نموذج ويتمي المعدل:
 -1المياـ(المشكبلت):
فػػيىػػذهالمرحمػػةيكاجػػوالطمبػػةبمشػػكمةأكميمػػةكىنػػاؾشػػركطيجػػبتكافرىػػاعنػػدتصػػميـالمشػػكمةأك

الميمة:

 -1أفتككفمركبةكغيرمفرطةالتعقيد.
 -2تشجصعمىاتخاذالق اررات.

 -3أفتشجصعمىطرحأسئمةمفنكع(ماذالك)
 -4أفتسمحبالمنا شةكالحكاركاالتصاؿ.
 -2المجمكعاتالمتعاكنة:

فيىذهالمرحمػةيجػبالتعػاكفبػيفالطمبػةبشػكؿطبيعػيأثنػانالمنا شػاتبػيفالمجمكعػة،كفػيضػكن

ىذهاالستراتيجيةيتـتقسيـالطبلبإلىمجمكعاتصغيرة،كعمػىالمعمػـافيشػجصالتعػاكفبيػنيـألف
التشػجيصمػػفالعناصػرالميمػػةلمكصػكؿإلػػىحمػكؿلممشػػكبلتألنػويسػػاعدعمػىتبػػادؿاألفكػػاركاآلران
كتككيففيـلممشكمة.



 -3المشاركة:
كفػػيىػػذهالمرحمػػةتعػػرضكػػؿمجمكعػػةالحمػػكؿالتػػيتكصػػمتإلييػػا،كاألسػػاليبالتػػياسػػتخدمتيافػػي

الكصكؿلمحمكؿ.

 -4التقكيـ:

تعتبرىذهالمرحمةآخرمرحمةيتـفيياتقكيـالحمكؿالتيتكصمكاإلييالتحديدنقاطالضعؼكالقكة.

اليدف من الدليل:
 -1مساعدةالمعمـعمىإتقافتكظيؼنمكذجكيتميالمعدؿ.
 -2تمخيصالمضمكفكتحديدالمعمكماتالميمةفينمكذجكيتمي.
 -3تكليداألسئمةكصياغتياكاثارتيالمكصكؿإلىحؿلممطمكبكتعزيزماتـتمخيصوسابقان.
 -4إثباتفعاليةنمكذجكيتميالمعدؿفيتنميةمياراتالتفكيراإلبداعي.
 -5تكضيحكمنا شةماىكصعبمفمفاىيـكمصطمحات.

112

توجييات عامة لممعمم تتعمق بتوظيف نموذج ويتمي المعدل:
 -1يرجيمفالمعمـأفيكفربيئةصفيةمناسبةلتطبيؽنمكذجكيتمي.
 -2تقسيـالطبلبإلىمجمكعاتبحيثتككفكؿمجمكعة(مف5-4طبلب)
 -3مفالضركرمأفيبداالمعمـبجذبانتباهالطمبة.

 -4يزكدالمعمـالطبلبباألنشطةكالكسائؿكاألدكاتالتيتساعدىـعمىإنجازعمميـ.
 -5يكضحالمعمـمياـكؿمجمكعةمفخبلؿالشرح.

 -6يػػتـإعطػػانالك ػػتالكػػافيلممجمكعػػاتلتنفيػػذاألنشػػطةكاج ػراناالسػػتنباطاتأكاالسػػتقراناتالبلزمػػة
حكؿالمشكمةالمطركحة.

 -7يقػػدـالمعمػػـالمسػػاعدةلممجمكعػػاتعنػػدالمػػزكـ،ككػػذلؾيقػػدـاألفكػػاركالحمػػكؿكتعػػديمياكتطكيرىػػاسػػعيا
لمكصكؿإلىأدؽالحمكؿ.

 -8يطمبالمعمـمفالمجمكعاتتدكيفاألفكارالتيتكصمكاإلييالمنا شتيامصالمجمكعاتاألخرل.
 -9تعرضكؿمجمكعةماتكصمتإليومفأفكاركحمكؿكاستنباطات.

-10

يتك صمفالمعمػـخػبلؿتطبيقػولمنمػكذجغػرسالعديػدمػفالقػيـكالسػمككياتكػاحتراـآرانالغيػركحسػف

اإلنصاتكتقبؿالرأماآلخر.
يتضمن ىذا الدليل العناصر التالية:
 -1األىداؼالعامة.

 -2األىداؼالخاصة(السمككية).
 -3التمييد
 -4المصادركالكسائؿالتعميميةالمقترحة.
 -5خطكاتالتنفيذ.
األىداف العامة لوحدة الكسور:
 -1التعرؼالىمفيكـالكسرالمكافئكالعددالكسرمكالكسرغيرحقيقي.
 -2تمثيؿالكسكركاألعدادالكسرية.

 -3مقارنةكسريفعادييف،أكعدديفكسرييف.
 -4جمصالكسكركاألعدادالكسريةكطرحيا.

 -5تحكيؿالعددالكسرمإلىكسرغيرحقيقيكبالعكس.
 -6تقديرناتجعمميةجمصأكطرحعمىكسكركاعدادكسرية

 -7تكظيؼالكسكركاألعدادالكسريةفيحؿمشكبلتحياتية.
المص ػ ػػادركالكس ػ ػػائؿالتعميمي ػ ػػة:الكت ػ ػػابالمق ػ ػػرر–لكح ػ ػػةالكس ػ ػػكر–بطا ػ ػػات–اآلل ػ ػػةالحاس ػ ػػبة–

جياز–LCDصكر
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عنوان الدرس
مقارنة الكسور
األىـــــــــداف:

 -1تقارفبيفكسريفمتجانسيفبد ةنسبية%80
 -2تكظؼماتعممتوفيحؿمسائؿمنتميةلمدرس.
 -3تمارسحقيافيالمشاركةكالحكار.

البند االختياري

المتطمب األساسي
تذكرمككناتالكسر

أكممي:



يتككفالكسرمف...........ك.........ك...........

تميزالكسكرالمتجانسة



تعبيرعفالشكؿالمظمؿبكسر






الكسراف( .......................) ،
الجزنالذميعبرعفالجزنالمظمؿ...............








الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–كرؽ -Aأدكاتالتقكيـ.

االستراتيجية:سرد صصي–نمكذجكيتميالمعدؿ–منا شةكحكار–استنتاج.
اليدؼ


الخبراتكاالنشطة

التقكيـ

متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.



المتابعةفيالمتطمباتالسابقة



تمييدمفخبلؿمنا شةعنكافالدرس:مامعنىمقارنة



ثـسرد صة صيرةلمتشكيؽنشاط()1ص()70كتمثيؿ



ذلؾبالمحسكسأماـالطالبات



الكسكر؟
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نشاط:يتـتنفيذهمفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتميالمعدؿ



كيتككفمفالخطكاتالتالية:



تقكـالمعممةبتكزيصأكراؽعمؿتحتكمعمىميمات



شربتىند لترمانكشربتسعاد لترمان،أييما





المرحمةاالكلى:الميمة:

كمشكبلتعمىشكؿسؤاؿ.
شربتأكثر؟

تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطىمف

خبلؿالمنا شةبيفأفرادالمجمكعة،كتسجيؿالمبلحظات
عمىكر ة.
تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرةتعمـ

جماعي،كتقكـممثمةكؿمجمكعةبعرضماتكصمتإليو
المجمكعاتمفحؿلمسؤاؿ.

المرحمةالرابعة:التقكيـ:

منا شةجماعيةلتقكيـكماتكصمتإليوالمجمكعات؛
لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.
تقكيـختامي:
ضصاشارة<>=:


……

……

،

……

،





……




غمؽالحصة:ماذاتعممتاليكـ؟كماأىميةذلؾفيالحياة

الكا عية.

تصاعديا:
ن
نشاطبيتي:رتبالكسكر
،1

،






المرحمةالثالثة:المشاركة:






المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة:

……
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اإلرشادكالمتابعةكالتكجيو

عنوان الدرس
مقارنة الكسور
األىـــــــــداف:

 -1تقارفبيفكسريفغيرمتجانسيفبد ةبنسبة.%80
 -2تكظؼماتعممتوفيحؿمسائؿمنتميةلمدرس.

 -3تمارسسمككياتدالةعمىتبنييا يمةالد ة،التعاكف.

البند االختياري

المتطمب األساسي
تقارفبيفكسريفليمانفسالبسط

ضعي:=،>،<:



  ...... ، ........

تقارفبيفكسريفمتجانسيف


تجنسكسريفمقامتيامختمفة




أكممي:حسبالمطمكب ( +جنسيالكسر)
=........كسرمكافئمقامو30



تكتبكسرمكافئككسرمعطى




الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–بطا ات–أدكاتالتقكيـ.

االست ػ ػراتيػجية:عصؼذىني-منا شةكحكار–نمكذجكيتميالمعدؿ.
اليدؼ


الخبراتكاألنشطة

التقكيـ

متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.



اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة.



أميدلمدرسبالتذكيربماتـتعممومفالمقارنةفي



الحصةالسابقةعفطريؽالمنا شةكطرحاألسئمة.



نشاط:يتـحمومفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتميالمعدؿ
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كيتككفمفالخطكاتالتالية:







المرحمةاألكلى:الميمة:



تقكـالمعممةبتكزيصأكراؽعمؿتحتكمعمىميمات



باعمحمدعددمفالكتبأ ؿمماباعجعفربكاحد



فإذاكافمانصؼماباعوجعفر15كتاب،كـعدد



المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة:



كمشكبلتعمىشكؿسؤاؿ.

الكتبالتيباعيامحمد؟





تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطى



مفخبلؿالمنا شةبيفأفرادالمجمكعة،كتسجيؿ



المرحمةالثالثة:المشاركة:



تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة



تكصمتإليوالمجمكعاتمفحؿلمسؤاؿ.



منا شةجماعيةلتقكيـماتكصمتإليوالمجمكعات؛



لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.



ضصإشارة<>=:

االرشادكالمتابعة

المبلحظاتعمىكر ة.

تعمـجمعي،كتقكـممثمةكؿمجمكعةبعرضما
المرحمةالرابعة:التقكيـ:





……


……

،

كالتكجيو

……
……





غمؽالحصة:
كيؼنقارفبيفكسريفمتجانسيفمفخبلؿتكظيؼ

استراتيجيةالعصؼالذىني.

نشاطبيتي:حؿنشاط5،7،2ص،71ص72
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تقكيـختامي:

،



عنوان الدرس
جمع الكسور
األىـــــــــداف:
 -1تجدناتججمصكسريفمتجانسيفبد ةنسبية.%80

 -2تكمؿالمربصالنا صفيعمميةجمصكسريفمتجانسيف.
 -3تجدناتججمصكسريفغيرمتجانسيفبد ةبنسبة.%80
 -4تمارسسمككياتدالةعمىتبنييا يمتيا يمةالتعاكفكاالتحاد.

البند االختياري

المتطمب األساسي
حقائؽالجمصاألساسية

أكممي:



جمصر ميفمصر ميف=15+12،=9+7:


الكسكرالمتجانسة

-


كسريفغيرمتجانسيف

= 





ناتجنا صفيعمميةالجمص

جنسي= - :


6=......+12،9=4+.......
الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–بطا ات–أدكاتالتقكيـ.
االست ػ ػراتيػجية:عصؼذىني–نمكذجكيتميالمعدؿ..
اليدؼ


الخبراتكاألنشطة
متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.

اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة.
أميدلمدرسبعرضأشكاؿىندسيةمظممةمختمفةتمثؿ
كسكركأطمبمفالطالبات رانتيا.
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التقكيـ


ثـأبدأالمكضكعبعمؿمجمكعاتلنشاط1ص73
النماىكعنكافالدرس
بعدمنا شةالنتائجكطرحسؤا 
ليذااليكـ؟جمصالكسكر

نشاط:يتـحمومفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتميالمعدؿ
الذميتككفمفالخطكاتالتالية:

المرحمةاالكلى:الميمة:
تقكـالمعممةبتكزيصبطا اتعمؿتحتكمعمىميمات

كمشكبلتعمىشكؿاالسئمةاآلتية:
جدالناتج:
+





أكمؿالمربصالنا ص:


+

= 



المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة:
تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطى

مفخبلؿالمنا شةبيفأفرادالمجمكعة،كتسجيؿ
المبلحظاتعمىكر ة.
المرحمةالثالثة:المشاركة:

تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة
تعمـجمعي،كتقكـممثمةكؿمجمكعةبعرضما
تكصمتإليوالمجمكعاتمفحؿلمسؤاؿ.

المرحمةالرابعة:التقكيـ:

منا شةجماعيةلتقكيـماتكصمتإليوالمجمكعات؛

لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.
تقكيـختامي:جدناتججمص
+

،

+




+

+ ،



غمؽالحصة:ماذاتعممتاليكـ؟ماالشرطالميـعند
جمصكسريفمفخبلؿاستراتيجيةالعصؼالذىني؟

نشاطبيتي:حؿنشاط()3ص()73
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عنوان الدرس
طرح الكسور
األىـــــــــداف:

 -1تجدناتجطرحكسريفمتجانسيفبد ةنسبة%10
 -2تجدناتجطرحكسريفغيرمتجانسيفبد ةنسبية.%10
 -3تكظؼما بموفيحؿمسائؿمتبقية.
 -4تمارسحقيافيالمشاركةكالحكار.
البند االختياري

المتطمب األساسي
تجدناتججمصكسريفمتجانسيف


تجدناتجكسريفغيرمتجانسيف

تجدناتجطرحعدديفمفر ميف


= +

= +

=13–15=،2-18،=3-9



الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–طباشيرممكنة–أدكاتالتقكيـ.
االست ػ ػراتيػجية:منا شةكحكار–معمـصغير–نمكذجكيتميالمعدؿ

اليدؼ


الخبراتكاألنشطة

التقكيـ

متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.



اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة.



أميدلمدرسبمسابقة(لعبةتربكية)بيفطالبيفأماـ



الطبلب،اسحبكأجبكاربح،بحيثتككفاألسئمة



متعمقةبجمصكسريفغيرمتجانسيفكالطالبةاألسرع



كاألصحىيالفائزة.







نشاط:يتـحمومفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتميالمعدؿ



الذميتككفمفالخطكاتالتالية:
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المرحمةاألكلى:الميمة:



تقكـالمعممةبتكزيصبطا اتعمؿتحتكمعمىميمات



إذازرعمزارع أرضو محنا،كزرعربعياذرة ،كثمنيا



كمشكبلتعمىشكؿسؤاؿ:

شعي انر،كـالبا يمف طعةأرضو؟


المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة:
تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطى
مفخبلؿالمنا شةبيفأفرادالمجمكعةكتسجيؿ

المبلحظاتعمىكر ة.
المرحمةالثالثة:المشاركة:

تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة

تعمـجمعيكتقكـ،ممثمةكؿمجمكعةبعرضما
تكصمتإليوالمجمكعاتمفحؿلمسؤاؿ.

المرحمةالرابعة:التقكيـ:

منا شةجماعيةلتقكيـماتكصمتإليوالمجمكعات؛

لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.
تقكيـختامي:جدناتججمص



-

=



غمؽالحصة:أذكرأىـثبلثنقاطتعممتيااليكـ؟
كأىميةجمصكطرحالكسكرمفخبلؿالمعمـالصغير

نشاطبيتي - :



–  - ،
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اإلرشادكالتكجيو
كالمتابعة

عنوان الدرس
العدد الكسري
األىـــــــــداف:

 -1تتعرؼعمىمفيكـالعددالكسرممفخبلؿاألشكاؿاليندسية.
 -2تقرأأعدادكسريةمعطاة رانةصحيحوبنسبة%80
 -3تكتبالعدداليندسيالذميمثؿالشكؿالمظمؿ

 -4تمارسسمككياتدالةعمىتبنييا يمةالد ةكالنظاـ.
البند االختياري

المتطمب األساسي




تختزفحقائؽالضرباألساسية

.........=7×3،.............=6×2،........=4×5

تذكرمككناتالكسرالعادم

يتككفالكسرمف............،.........،...........

تعيفكسرعادمعمىخطاألعداد

الكسر عمىخطاألعداد








الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–طباشيرممكنة–مسطرة(متر).

االستراتيجية:سرد صصي–نمكذجكيتميالمعدؿ–منا شةكحكار–طرحاألسئمة.
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متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.



اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة.



أميدلمدرسبعرضبطا اتلكسكرحقيقيةكتقكـ



الطالباتبقرانتيامصالتذكيربمككناتالكسر(بسط–



تـسرد صة صيرةألـصنعتالكيؾإلطعاـأبنائيا



طعتيفكاممتيفكربص طعة.







ككذلؾنشاطمشابولنشاط()1ص()77بالرسـ



مقاـ–خطالكسر)









كعرضالبطا اتلمعددالكسرم( )1

اإلرشادكالتكجيو
كالمتابعة


منا شةكحكار:مماسبؽنستنتجممايتككفالعدد
الكسرم؟يتككفمفعددصحيحككسرحقيقيكتسجيؿ

ذلؾعمىالسبكرة.


يتـعرضعدةاشكاؿلمتعبيرعنيابعددكسرم.












كتكضحالمعممةكيفية رانةاألعدادالكسرية:مف
خبلؿعرضمجمكعةمفاألعدادالكسريةعمىخط
األعدادكيتـطرحالسؤاؿعمىالطالبات بؿالحؿكبعد
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االستماعلئلجاباتكاإلجابةالصحيح،يتـتكضيح
المثاؿ:

 1 ،3 ،2 ،1

نشاطختامي:يتـحمومفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتمي
المعدؿ.

المرحمةاألكلى:الميمة،تقكـالمعممةبإعطانالطبلب
السؤاؿاآلتي:

كـعدداألرباعفي ...3
المرحمةالثانية:تطمبمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿ

المعطىمصاإلستعانةبالرسـمفخبلؿالمنا شةبيف
أفرادالمجمكعة،كتسجيؿالمبلحظاتعمىكر ة.



المرحمةالثالثة:المشاركة:

تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة
تعمـجماعيكتقكـكؿممثمةمجمكعةبعرضما

تكصمتإليوالمجمكعاتمفحؿلمسؤاؿ.



المرحمةالرابعة:التقكيـ:

منا شةجماعيةلتقكيـماتكصمتإليوالمجمكعة؛

لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.
غمؽالدرس:ىاتيظامثمةعمىاألعدادالكسرية
كأىميتيافيحياتنا.



نشطبيتي:نشاط()3ص()77مفالكتاب
المدرسي.
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عنوان الدرس
جمع األعداد الكسرية
األىـــــــــداف:

 -1تجدجمصعدديفكسريففييماالكسريفمتجانسيفبد ةنسبة%80
 -2تجدجمصعدديفكسرييففييماالكسريفغيرمتجانسيفبد ةنسبة%80
 -3تكظؼماتعممتوفيمسائؿلفظيةمنتمية.
 -4تمارسحقيافيالحكاركالنقاش.
البند االختياري

المتطمب األساسي
نجدناتججمصكسريفمتجانسيف


نجدناتججمصكسريفغيرمتجانسيف


= +

= +


تميزالعددالكسرم

العددالكسرمفيمايمي( ) ،5 ،




الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–طباشيرممكنة–ادكاتالتقييـ.
االست ػ ػراتيػجية:منا شةكحكار–دراما–نشيد–نمكذجكيتميالمعدؿ.
الخبراتكاألنشطة

اليدؼ

التقكيـ





متابعةالنشاطالبتيالسابؽ.





اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة.

أميدلمدرسبمسرحية صيرة(دراما)بيفطالبتيفحيث






أكمتاالكلى ،1كأكمتالثانية 2رغيؼ،فما










عددمجمكعماأكمتواالثنتاف؟
كبالمنا شةكالحكاريصؿالطالباتإلىطريقةجمص
عددكسريففييماالكسكرمتجانسة(إعطانالطالبات
أمثمةأخرل).







الذميتككفمفالخطكاتالتالية:











نشاطيتـحمومفخبلؿتطبيؽنمكذجكيتميالمعدؿ
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المرحمةاألكلى:الميمة:

تقكـالمعممةبعرضالميمةأكالمشكمةعمىشكؿ






سؤاؿمفخبلؿشاشةLCD



ى ػػ1

=6 + 3










ىػ ػ2









ىػ ػ ػ3








اإلرشادكالمتابعة

=2 + 3



كالتكجيو

6=3 +2

المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة
تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطى
مفخبلؿالمنا شةكالحكاربيفالمجمكعة،مص

ضركرةاالستعانةبالرسـكتسجيؿالمبلحظاتعمى

كر ة.


المرحمةالثالثة:المشاركة
تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة
تعمـجماعي،كتقكـممثمةكؿمجمكعةبعرضما

تكصمتإليوفيحؿالسؤاؿ.


المرحمةالرابعة:التقكيـ:
منا شةجماعيةلتقييـماتكصمتإليوالمجمكعات؛

لمكصكؿإلىالحؿالصحيح.

تقكيـختامي:حؿنشاط()2ص()81

غمؽالحصة:نشيدالمسألةالمفظية


نشاطبيتي:حؿنشاط()3ص(.)82
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عنوان الدرس
طرح األعداد الكسرية
األىـــــــــداف:

 -1تجدناتجطرحعدديفكيريففييماالكسريفمتجانسيفبد ة.%80
 -2تكظؼماتعممتوفيمسائؿلفظية.

 -3تمارسسمككياتدالوعمىتبنييا يمةالد ةكالحرص.

البند االختياري

المتطمب األساسي
تجدناتجطرحكسريفمتجانسيف.

جدمناتج= - :





تجدناتجطرحكسريفغير

= -

متجانسيف.





تجدناتجطرحعدديفر مييف.

=19–25




الكسائؿالتعميمية:بطا اتكسكر–طباشيرممكنة–أدكاتالتقكيـ.
االستراتيجية:نمكذجكيتميالمعدؿ–منا شةكحكار.
الخبراتكاألنشطة

اليدؼ


متابعةالنشاطالبيتيالسابؽ.



اختبار صيرفيالمتطمباتالسابقة



كأساؿماىيالعمميةالعكسيةلعمميةالجمص؟(الطرح)



ثـعرضعنكافالدرس.







أعرضعمىالطالباتنشاط،يتـحمومفخبلؿ













أميدلمدرسبالتذكيربماتعممناهفيالحصةالسابقة،

نمكذجكيتميالمعدؿ.
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التقكيـ




المرحمةاألكلى:الميمة:



تكزيصأكراؽعمؿتحتكمعمىميماتكمشكبلتعمى


ى ػ ػ1




شكؿسؤاؿ.


مصسعاد 5دينارتبرعتلمفقرانبػ ػػ 3دينار،كـ

بقيمعيا؟




المرحمةالثانية:المجمكعاتالمتعاكنة:



مفخبلؿالمنا شةبيفأفرادالمجمكعة،كتسجؿ





تطمبالمعممةمفكؿمجمكعةحؿالسؤاؿالمعطى

المبلحظةعمىكر ة.




المرحمةالثالثة:المشاركة:



تعمـجمعي،كتقكـممثمةكؿمجمكعةبعرضما







منا شةجماعيةلتقكيـماتكصمتإليوالمجمكعات؛







ىػ ػ2

تقكـالمعممةبدمجالمجمكعاتمرةأخرلفيصكرة

تكصمتإليوالمجمكعاتلحؿالسؤاؿ.

المرحمةالرابعة:التقكيـ:
كذلؾلمكصكؿلمحؿالصحيح



تقكيـختامي2 -6 :



2 -7
2 -5


غمؽالدرس:ماذاتعممتمفالدرس؟كماأىميةذلؾ
فيالحياةاليكمية؟

نشاطبيتي:نشاط()5ص()83مفالكتابالمدرسي.
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