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 *حابس سعد الزبون. د
     

ست ع  ص
س

البنائية  النظرية تين تدريسيتين مبنيتين علىتهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام إستراتيجي
تكونت عينةة الدراسةة . الرياضي التفكير لتدريس طالب الصف الثامن األساسي في التحصيل وتنمية

طالباً من طالب الصف الثامن األساسي، قسموا إلى ثالث مجموعات عشوائيًا، التجريبية ( 49)من 
البنةةةائي، والتجريبيةةة الثانيةةةة درسةةت خاسةةةتخدام دور  األولةةى درسةةت خاسةةةتخدام طريقةةة نمةةةو   الةةت ل  
ولقةةةد تةةة  اسةةةتخدام أداتةةةي الدراسةةةة وهةةةي ا  تبةةةار . الةةةت ل ، والطةةةاختة درسةةةت خالتريقةةةة ا عتياديةةةة

وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصةائياً . التحصيلي في ماد  الرياضيات، وا تبار التفكير الرياضي
الحسةةاخية ل المةةات طةةالب مجموعةةات الدراسةةة الةةثالث خةةين المتوسةةتات ( α=.0.0)عنةةد مسةةتو  

علةةى ا  تبةةارين التحصةةيلي والتفكيةةر الرياضةةي، وهةةذا الفةةرق ي ةةة  الةةى اسةةتراتيجية، ولصةةال  طةةالب 
 . المجموعة التجريبية األولى، ث  طالب المجموعة التجريبية الثانية
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 :املقدمة -1

مبا أنَّ عصرنا الذي نعيش فيه له ميزات متيزه عن غريه من العصور السابقة، فهو عصر االنفجاار اععار  
والتكنولوجي، والنمو السريع، والعوعة واالكتشافات العلمية، فال بد أنَّ تسعى العملية التعليمية التعلمية إىل 

من تطورات خمتلفة، هلذا مل يعد دور هذه العملية  إعداد األفراد القادرين على مواجهة ما يقدمه هذا العصر
مقتصراً علاى إكسااا الفارد اعاتعلع اععاارق والقاوانا وا قاائص، باهت أ ا تع ياتع   تعليماه وتدري اه علاى  

 (.6002جرادات، )كيفية الو ول إليها عن طريص تعليمه أساليب التفكري اعختلفة 
العقود الثالثة األخرية أنَّ هناك تطورا واضتًا قد طرأ عليها، هلذا يالحظ اعتت ع عناهج الرياضيات   

استجابة عتطل ات العصر، ويتمثهت ذلك   تغري أهداق تدريس الرياضيات، حبيث بات ال تث عن 
ووفقاً لذلك مل تعد الرياضيات تدري ات عقلية، . تط يقايا واستخدامايا الوظيفية أمراً الزماً، وضرورة ملتة

ردة، وعالقات رمزية، وإاما أ    هلا أهداق أخر  جديدة، مثهت القدرة على حهت اعشكالت، ومهارات جم
واختاذ القرارات، وحتمهت اعسؤولية، وتكوين وعي كامهت عند الطل ة باستخدامات الرياضيات وإكساا 

متيزت ، كما (6006مينا، )الطل ة األسلوا العلمي السليع   التفكري وبرهنة النظريات والتعميمات 
 الرياضيات ا ديثة بأهنا ليسع جمرد عمليات روتينية منفصلة أو مهارات بهت هي أبنية حمكمة يتصهت بعضها

 الرياضية اعفاهيع هي ال ناء هلذا والل نات األساسية متكامالً، بنياناً  النهاية   مشكلة وثيًقا اتصاالً  ب عض
 أو واستيعاهبا تكوينها   اعفاهيع على اعتماداً ك رياً  عتمدت  :الرياضية واعهارات والتعميمات أنَّ اع ادئ إذ

 (.600٢ زينة، أبو )اكتساهبا
 هذا   اليت تواجهنا التتديات ظهت   والعلمية الرياضية للمفاهيع أعطيع اليت األمهية تلك خالل ومن
 أنَّ اععلع أساس على قومتدريسية ت طرق باستخدام اعتعلما إىل اععرفة نقهت اععلع مسؤولية تعد مل العصر
 ساكناً  اعتعلع يكون حا   ومستنتج للمعرفة ومفسر وشارح ملقن فهو التعلمية التعليمية العملية حمور

 االخت ار، وقع أنَّ حيا إىل العقلي مستودعه وخزهنا   حبفظها يقوم أن إال عليه وما هلا، متلقياً  منصتاً 
 تعلع لعملية وميسرًا اععلوماتية، موجهاً  والثورة والتكنولوجي العلمي معصر التقد   اععلع دور أ    وإاما

 تص   حبيث ومعاجلتها، وبنائها والعلمية الرياضية اععرفة على ا صول كيفية وتدري هع على اعتعلما،
 روينقب ويفك ي تث فأ    اعتعلع، دور تغري ذلك ضوء و  اععرفية، شخصيته عنا ر من عنصراً رئيساً 

 ويعاجلها اععرفة ي تث عن اجتماعية، وأخر  فردية سياقات خالل من اععرفة ويستقصي األنشطة وميارس
 وقواعد مفاهيع من عنا ر اععرفة فيها ترت ط مفاهيمية منظومات أساس على تقوم معرفية بىن ليكون
 للتعلع ميهد ا ايل لتعلعوا بالتعلع ا ايل، السابص التعلع تربط ومعىن، قوة تكس ها بعالقات وقوانا
 .وحتدياته تغريات العصر ليواجه وتطويرها اععرفة بناء على قائع تعلع الالحص،
 وطرائاص إىل اعنااهج امتاد وإاماا التعلمياة، التعليمياة العملياة   واعاتعلع اععلاع دور على التغيري يقتصر ومل

 اوزوبهت اموذج مثهت متعددة وأاماط تدريسية اذجوام ومداخهت طرق فظهرت واسرتاتيجيايا، وأسالي ها التدريس
 النظرية النظريات هذه ومن بناء اععرفة لد  اعتعلما أساس على تقوم نظريات ظهرت كما وبرونر، وجانيه
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 ميكان متعاددة تدريساية اسارتاتيجيات قادمع كماا وتكاوين اععرفاة، ب نااء اهتمامااً  أولاع الايت ال نائياة،
 على تقوم اليت االسرتاتيجيات هذه ومن اعتعلما، لد  بناء اععرفة أجهت من فيالص التعليع   استخدامها

 جعهت على التعلع ودورة ال نائي التعلع اموذج ويقوم ال نائي ودورة التعلع، التعلع اموذج ال نائية، النظرية فلسفة
 أكدت العديد ولقد يرها،وتطو  اععرفة ب ناء له يسم  واجتماعي مادي مناخ   التعلع عملية اعتعلع ميارس

 الدراساي وتنمياة التتصايهت اعفااهيع اكتسااا   باارز أثار هلاا الاتعلع دورة أنَّ طريقاة علاى الدراساات مان
كاماهت، )ودراساة ( ٥٩٩١عاالم، ) دراسة الدراسات هذه ومن اعتعلما، لد  االجتاهات وتعديهت والتفكري
 .(٥٩٩٩ ،النيب ع د) ودراسة ،(٥٩٩١ الدسوقي،) ودراسة ،(٥٩٩١

 له األثر الصفي التدريس   ال نائي التعلع اموذج على أنَّ استخدام الدراسات من العديد أكدت كما  
 ومن والتفكري التتصيهت وتنمية الغلط، تصورايا وتصتي  اعفاهيع اكتساا   الواض 
، (600٥ السايد،) ودراساة ،(٥٩٩٩ سعيد،) دراسة ، و(٥٩٩١ سعودي،) الدراسات دراسة هذه -
 .(٥٩٩٩واجلندي،  شهاا) دراسة ، و(٥٩٩١ السالم، ع د) ودراسة

وتقاااوم الفلسااافة ال نائياااة علاااى افرتاضاااا أساسااايا أوهلماااا أنَّ اععرفاااة ال تبكت ساااب بطريقاااة سااال ية مااان ق اااهت 
اآلخرين، بهت يتع اكتساهبا عن طريص بنائها من خالل نشاط وتفاعهت اعتعلع ماع العاامل اراارجي مان حولاه، 

أماا االفاارتا  . فاأنَّ اععرفاة ال تنفصااهت عان اعاتعلع الااذي يساعى للتصاول عليهااا باهت مرت طاة بااه و  تاهوهباذا 
الثاااف فريكااز علااى أنَّ وظيفااة عمليااة اععرفااة هااي التكيااف مااع عااامل اراا ة وخدمتااه ولاايس اكتشاااق ا قيقااة 

      .(6006 زيتون،)اقع اعطلقة، أي أنَّ اععرفة مهمة عندما تنفع الفرد وليس عند تطابقها مع الو 
الطناااوي، )وممااا ساا ص ميكاان تلخااي  اع ااادئ الرئيسااة للااتعلع   ضااوء الفلساافة ال نائيااة علااى النتااو اآل  

 (: 600٢ ؛ ا ذيفي والعتييب، 6006
 .التعلع عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه -
 .معرفة اعتعلع الق لية شرط أساسي ل ناء التعلع ذي اععىن -
اهلدق من عملياة الاتعلع اجلاوهري إحاداي تكيفاات تتاواءم ماع الضاغوط اععرفياة اعمارساة علاى خا ة  -
 .الفرد
 .مواجهة اعتعلع مبشكلة أو مهمة حقيقية ييئ أفضهت الظروق للتعلع -

   .تتضمن عملية التعلع إعادة بناء الفرد ععرفته من خالل تفاو  اجتماعي مع اآلخرين
وذج التعلع ال نائي من منظور الفلسفة ال نائية، اليت تؤكد كما ذكر سابقاً على أنَّ اععرفة وتنطلص فكرة ام

تعااد مطل اااً سااابقاً ي ااه ماان خاللااه الفاارد خ اتااه وتفاعالتااه مااع عنا اار ومتغااريات العااامل ماان حولااه، كمااا أنااه 
ريات حولااه ياادركها ماان يصااهت إىل هااذه اععرفااة ماان خااالل بناااء منظومااة معرفيااة تاانظع وتفساار خ اتااه مااع متغاا

خااالل جهااازه اععاار  مبااا يااؤدي إىل تكااوين معااىن ذا ، ويسااتمر ذلااك مباارور اعااتعلع  اا ات متكنااه ماان ربااط 
 (. 6002السالمات، )اععلومات اجلديدة مبا لديه من معىن جديد 
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 :منوذج التعلم البنائي -1-1

 أ ا   حىت النموذج وتعديهت أنَّ لوكي بتطويرسوز  وقامع ال نائية النظرية من ال نائي التعلع اموذج اشتص
 علاى منصاب فاالرتكيز اعاتعلع، هاو الاتعلع حماور عملياة يكاون النماوذج هاذا و  اآلن، اععروفاة  اورته علاى
 الفرضايات وتكاوين وال ياناات اععلوماات مجاع خاالل بنفسه مان اععرفة بناء على قادر خملوق بكونه اعتعلع

 مث اآلخارين، ماع بالتفاعاهت وتطويرهاا واعفااهيع، واألفكار ا لول ميمات ومناقشةوالتع النتائج إىل والو ول
 (. ٥٩٩١ سعودي،)جديدة  تعلمية ومواقف   ظروق إليه تو هت ما تط يص
 :البنائي التعلم منوذج خطوات -1-2

لاى الرتتياب  أشار األدا الرتبوي والنفسي إىل أنَّ اموذج التعلع ال ناائي يتكاون مان أرباع مراحاهت متتالياة ع
إمساعياهت، )كهت مرحلة مرت طة ارت اطاً وثيقاً باعرحلة اليت تليها، وميكان تقاده هاذه اعراحاهت علاى النتاو اآل  

 (:600٢؛ مكسيموس،  600٢؛ زيتون،  6000
ودعاويع للاتعلع وإثاارة دافعياتهع   بداياة  جباذا انت ااه طل تاه يقاوم اععلاع :مرحلة الددوو   -1-2-1

بطارح اعشااكلة علاايهع علاى شااكهت أساا،لة متنوعاة، وبالتااايل خلااص منااخ معاار  لااتعلع  وذلااك ياعوقاف التعليماا
 .اعوضوع، وكشف األفكار واععارق اليت تكون حبوزيع اععرفية والضرورية لتعلع اعوضوع اجلديد

وخااالل هااذه اعرحلااة يناااقش اععلااع مااع الطل ااة اععلومااات السااابقة ذات الصاالة مبوضااوع الاادرس، حيااث 
 . نتقهت اععلع من السؤال السههت إىل السؤال األ عب منه، هبدق دعويع للتفكري والتأمهتي

يقاوم اععلاع   هاذه اعرحلاة بتقسايع الطاالا إىل جمموعاات مت ايناة  :مرحلة االستكشاف -1-2-2
كاااهت جمموعاااة  وتقاااوم. وحاااثهع علاااى التعااااون والتشااااور وت اااادل األفكاااار فيماااا بيااانهع طاااالا،( ١-٢)مااان 
شطة اعكلفة هبا كجمع ال يانات واععلومات وتصنيفها ووضع الفرو  وطرح التسااالالت وال تاث عان باألن

اإلجاباااات وتقاااده التفساااريات والو اااول إىل ا لاااول ونقااادها وإ ااادار األحكاااام، وذلاااك اساااتعداداً للتاااوار 
 .االجتماعي للو ول إىل حلول للمشكلة اليت طرحع عليهع   بداية اعوقف التعليمي

يقوم كهت طالب بطرح ما تو هت إليه من نتائج وتفسريات داخهت جمموعته، وهكذا يتع ت ادل األفكار مث 
 .وإجراء اعشاورات با طل ة كهت جمموعة من اجملموعات األخر 

  هاذه اعرحلاة يقاوم الطاالا بتقاده التفساريات  :مرحلة اقرتاح احللدو  االتسريدتات   -1-2-3
ا لاول واعقارناة بينهاا مان خاالل األنشاطة اعختلفاة الايت تظهار االتصاال وطرح ا لول، واخت اار  اتة هاذه 

والتوا هت با اعتعلما واععلع وبا اعتعلماا فيماا بينهماا، إذ يقوماون ب نااء اععرفاة بعضاهع ماع بعاض علاى 
ه اعرحلااة، للمتعلمااا الوقااع الااالزم للقيااام بأنشااطة هااذ مجيااع اعسااتويات اععرفيااة اعختلفااة، وين غااي أنَّ نااوفر

 .ويقتصر دور اععلع على مساعدة وتوجيه اعتعلما وتيسري عملية التعلع واالبتعاد عن تلقا اععرفة
  هااذه اعرحلااة حتاادي عمليااة االناادماج اععاار  بااا اعفاااهيع اجلدياادة  :مرحلددة التطب دد   -1-2-4

أكثر اتساعاً وعمقاً، مما يؤدي إىل واعفاهيع السابقة، مبعىن حدوي اندماج معر  للمفاهيع وظهور مفاهيع 
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حاادوي ال ناااء اععاار  اجلديااد الااذي يسااتخدمونه   فهااع متغااريات ال ي،ااة الاايت حتاايط هبااع، ومبعااىن  خاار يقااوم 
اعتعلمون بتط يص ما تو لوا إليه من معارق وأفكار وتعميميات واستنتاجات   فهع الواقع ال ي،ي العملي، 

زمااة لتقااوه اعتعلمااا، كمااا أنَّ اعتعلمااا يقهومااون أنفسااهع حيااث يعاارق كااهت وهااذه اعرحلااة تتااي  الفر ااة الال
 .منهع نقاط القوة ونقاط الضعف لديه

 :دار  التعلم -1-3

تعااد دورة الااتعلع إحااد  النماااذج الاايت ان ثقااع ماان النظريااة ال نائيااة؛ وهااي تسااتند   تاادريس اعفاااهيع إىل 
التوظيف العقلي للمعرفة   جمال التدريس، وير  أ اتاا هاذا نظرية بياجيه   النمو اععر ، والسيما   

النموذج أنَّ هناك معياارين لتادريس اعفااهيع وفهمهاا يتعلاص أوهلهماا بال نااء اعفااهيمي للماتعلع نفساه، ويتعلاص 
د  ي على اعختلفة مبراحله وقدم هذا النموذج منظماً  .ثانيهما باالستخدام االجتماعي اعناسب لتط يص اععرفة

 من اعن ثقة التعلع دورة خالل ويتطور يتتسن أنَّ التعلع رأ  ، الذي(٥٩2٢ )عام (Karplus)اربلوسك
 (.6006اعومه، )اععرفة إىل للو ول ونشاطاً  التفكري   طريقة متثهت اليت ال نائية، النظرية

 إىل يدق اليت عرفيةاع للرتاكيب ذاتية تنظيع عملية األوىل بالدرجة هو بياجيه عند اععر  والتعلع
 اعمارسة اععرفية الضغوط مع التكيف أجهت من للتعلع يسعى أنَّ الفرد مبعىن التكيف؛ على مساعدة اعتعلع

 من حالة إىل الضغوط هذه تؤدي ما وغال اً  التجرييب، العامل معطيات مع خالل تفاعله خ ته على
 عملييت مع اعوازنة عملية خالل الفرد حياول مث نوم لديه، الرتاكيب اععرفية   التناقض أو االضطراا

 العقلية ال ىن تعديهت يتع مبوج ها اليت التفاعهت عملية وهنا حتدي اععر ، التوازن استعادة واعواءمة اعماثلة
 ,Phillips, 1975 ; Piaget)ارارجية  ال ي،ة مع مطالب الفرد يتكيف حىت السائدة اععرفية وأاماطها

1970.) 
 كيفياة علاى تركاز ألهنا الرتبية،   إبداعاً  النماذج أكثر التعلع من أنَّ دورة الرتبويا من الكثري رأ  وقد

 علاى تركاز باذلك وهاي وأحاداي، وأشاخا،، وظاواهر، أشياء، من حوله ما مع للمعرفة استخدام الطالب
 معرفته ي ه أنَّ اعتعلع هو ال نائية النظرية   الرئيس أنَّ االفرتا  إذ للمعرفة؛ ال ناء الشخصي   اعتعلع دور

 .(Walker, 2002)التعلع دورة تط يقاته  أشهر ومن بنفسه
 :التعلم دار  مرتكزات -1-4

 (:Hany & Arthur, 2002)أمهها  مرتكزات جمموعة على التعلع دورة تقوم
 اععاىن، ذي الاتعلع اءل نا أساساياً  شارطاً  تعاد الايت للماتعلع الق لياة اععرفاة علاى الاتعلع دورة تعتماد  -

 األغاالط تصاتي  هبادق الق لية معرفته تتتد  مواقف   وضعه أجهت من للمتعلع الق لية وتوظف اععرفة
 .لديه اعفاهيمية

يقوهم اععلمون وجهة نظر الطل ة إذ أنَّ معرفة ما يفكر به الطالب  صو، اعفاهيع يساعد اععلما   -
 .، وإقامة التدريس على أساس حاجات الطل ة وميوهلععلى إعداد وتنظيع اعواقف الصفية

 .وميوهلع اهتمامايع مع وتتوافص الطل ة أفكار تتتد  بطريقة الدروس اععلع يشكِّهت  -
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 يعت وهناا وال يعتمادوهنا الايت الياومي التادريس اسارتاتيجيات ساياق   الطل اة تعلاع اععلماون يقايس  -
 .التدريس عن أحداثاً منفصلة

 :التعلم دار  احلمر -1-5

 (:Renner & Bernie, 1985)اآلتية  اعراحهت من التعلع دورة تتكون
 هاذا يكاون حبياث معيناة  اورة عار  أو أسا،لة بطارح اععلاع ي ادأ :االكتشداف  مرحلدة  -1-5-1

أنَّ  إىل يادق والايت إلايهع اعوجهاة األسا،لة عان اإلجاباة إىل الطل اة اععلاع مث يوجاه الادرس، إىل مادخالً 
 واألدوات اعاواد ماع تفااعلهع خاالل مان وذلاك مفااهيع، مان أنَّ يتعلماوه مانهع يتوقاع ما الطل ة كشفيست
 هباذه قياامهع أثنااء الطل اة توجياه علاى اعرحلاة   هاذه اععلاع دور ويقتصار متعاوناة، جمموعاات شاكهت علاى

 .به يقومون مبا ك ري بشكهت أنَّ يتدخهت دون األنشطة بتلك القيام موا لة على وتشجيعهع األنشطة،
ياع :املسهدومي  اإلبددا   مرحلدة  أا املسهدو   تقددمم  مرحلدة  -1-5-2  باإلباداع اعرحلاة هاذه مسب

   اعمارسة ا سية   ايع العالقة ذات اع ادئ أو اعفاهيع إىل أنَّ يصلوا فيها حياولون ألنَّ الطل ة اعفهومي
 ويادير وتوجيهاه، اععلاع إشاراق حتاع بيانهع افيما اجلماعياة اعناقشاة خاالل مان االكتشااق؛ وذلاك مرحلاة
 مان للمفهاوم لغاة بنااء علاى الطل اة أنَّ يسااعد وحيااول الطل اة، الايت استكشافها اعفااهيع حاول نقاشااً  اععلع
 .اعفهوم  ياغة عملية تتع اعهمة هذه أنَّ يتع إجناز وبعد معلومات، من إليه تو لوا ما خالل
 اعارحلتا   تعلماوه ما الطل ة يط ص وفيها :املسهومي االتريا  أا املسهو  تطب   مرحلة -1-5-3

 خالل من ذلك ويتع جديدة، مواقف على السابقة خ ايع بتعميع ويقومون إضافية، أمثلة السابقتا على
 درسوها اليت اععلومات تلخي  الطل ة من الطلب أو أس،لة، طرح أو عالقة باعوضوع، هلا مشكالت طرح

 انتقال على تعينهع حبيث هلا خيطط أنشطة من الطل ة به يقوم عا االتساع نتيجة هذا ويأ  خمتصر، بشكهت
 يط اص لكاي كافيااً  وقتااً  اععلاع يعطاي وفيهاا جديادة، مواقاف السابقة علاى خ ايع تعميع وعلى التعلع، أثر

 مان الاتخل  علاى الطل اة دةمبسااع اععلاع يقوم اعرحلة أيضاً  هذه و  إضافية ، أمثلة   على تعلموه ما الطل ة
 .العملية حيايع   وتط يص ذلك اعدرسة داخهت يتعلمونه ما با الربط وكيفية الصعوبات،

 الاذي بالادور وإميانًاا اع ذولاة مان القاائما علاى اعنااهج الرتبوياة وطرائاص تدريساها، للجهاود واساتكماالً 
 ا ديثاة التادريس لطرائاص اساتخدامه خاالل مان ل ةالط قدرات تطوير   اععلع مستق الً  به أنَّ يقوم يفرت 

اععلماا، ظهار  كلياات   اإلعاداد مرحلاة أثنااء بنفساه وميارساها عليهاا أنَّ يتادرا يفارت  واعتنوعاة، والايت
أهداق  أحد اموذج التعلع ال نائي ودورة التعلع على استخدام أثر ععرفة جتري ية دراسة إجراء ضرورة لل احثا

 يزيد حيث التعليمية، العملية   اهلامة التفكري الرياضي باعت اره من أنواع التفكري وهو ات، أالتعلع الرياضي
 الايت الساليمة التفكاري أسااليب اكتسااا علاى ويسااعده ماادة الرياضايات   الفهاع علاى اعاتعلع قادرة مان

 ،(يعاد فارد كاهت)نَّ بعناوأ األمريكاي القاومي ال تاث جملاس أ ادره تقريار ويؤكاد ذلاك حياتاه، طاوال تالزماه
على  وتشتمهت وقوية متغرية بأهنا تتميز واليت التفكري من حمددة أشكال عر  بأهنا يصف الرياضيات والذي

 بأسااليب أنَّ ارا ة علاى والتأكياد الرماوز، واستخدام واالستدالل، اعنطقي، والتتليهت والتجريد، النمذجة،
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 متكان التكنولوجياا، والايت   عصار التقاوه علاى العقاهت درةقا وتزياد الرياضاية، القوة تؤسس الرياضي التفكري
 (.600٢ زينة، أبو)اعتنوعة  األخطاء، واقرتاح ال دائهت إىل التتليلية، والتعرق الناقدة القراءة من الفرد

 ا ديثاة مناهج الرياضيات تضمنع فقد الرياضيات جمال   للمتعلما الرياضي التفكري وإدراكاً ألمهية
   للتعليع العام ال نامج الرياضي، فأهداق التفكري من معينة جوانب تتناول فقرات األهداق قائمة ضمن

 هارفاارد جلناة تقريار   وردت كماا  Fraivilligفاريفيليج  نظار وجهاة مان األمريكياة اعتتادة الوالياات
عناساا ة التفكااري الفعااال، وتو اايهت األفكااار، وإعطاااء األحكااام ا   للطااالا مساااعدة للرياضاايات، هااي

 الطالا إكساا على أنَّ يعمهت جيب الرياضيات أنَّ برنامج ير  فهو ذلك ضوء ، و (6002اعالكي، )
 :للتعليع، من خالل إعداد الطالا فيما يلي األهداق األساسية هذه
 .العقلي االستطالع حب الناقد، التتليلي، التفكري التفكري :مثهت الفعال التفكري عادات -
 .ال يانية والرسومات ، الرموز باستخدام األفكار تو يهت تطوير -
 .تطوير القدرة على إ دار األحكام اعناس ة -
 .اعناس ة وغري اعناس ة ال يانات با التمييز على القدرة تطوير  -

 مان العدياد والتعلايع   الرتبياة وزارات ق اهت مان احملاددة الرياضايات تادريس أهاداق مراجعاة خاالل ومان
أنَّ  اتضا  (اجملار النمساا، عماان، الوالياات اعتتادة، سالطنة األردن، الساعودية،)واألجن ياة  ةالعربيا الادول
 و اي  تعاابري إيل اعواقاف هاذه بتتوياهت اليومياة مواقف ا يااة   الرياضيات وتط يص الرياضي التفكري تنمية

 .الدول هذه كهت   رئيسًيا هدفًا ميثهت حلها مث رياضية
 : وهي الرياضيات،   التنور   الثالثة احملاور أ حد ياضيالر  التفكري يعت  كما
 . الرياضيات   األساسية واعهارات واع ادئ اعفاهيع -
 . الرياضي التفكري -
 . تطورها وتاريخ الرياضيات ط يعة -
 عان جياب ال تاث لاذلك العقاهت، مان اع ادع اجلازء وهاو الرياضاي التفكاري علاى تقاوم أنَّ الرياضايات أي
 (.6002اعالكي،)الرياضي  التفكري تنمية   الستخدامها التدريسية واعداخهت األساليب أفضهت

 انطالق يدعو إىل بأسلوا تصمع أن جيب الرياضي، التفكري تنمية   الرياضيات مناهج تسهع ولكي
 قائماة يببأساال وتنفاذ التجدياد واالبتكاار، حنو دوافعهع وإثارة اإلبداعية، قدرايع وحتدي الطالا، أفكار
 بعض تو يات إليه دعع ما وهو إبداعايع، الفر ة أمام وتتي  الطالا، أفكار حترتم علمية، أسس على

 ارلايج دول   اعتوساطة اعرحلاة طاالا لاد  اعنهجاي مهاارات التفكاري تنمياة عماهت ورشاة)مثهت  اللقاءات
 يوليو -التفكري وتنمية التعليع هجمنا ومؤمتر ،(6000 عام مارس ١-١عمأنَّ من  بدولة واعنعقدة العريب،
وقاع    للطل اة بإكساابه االهتماام نإفا بالقااهرة، وبالتاايل مشاس عاا جامعاة بكلياة الرتبياة  – م 6000
 الساليع أثنااء الرياضي للتفكري جيداً  اموذجاً  يكونوا أن على يساعد أن مراحلهع الدراسية، ميكن من م كر

 ا الية الدراسة إجراء إىل دفع ال احث ما وقع ا ايل ومستق اًل، وهوالتعلع   ال موضوع للمادة معاجلتهع



 الزبون. د. ….............................أثر استخدام إستراتيجيتين تدريسيتين مبنيتين على النظرية البنائية لتدريس
 

 

 941 

إسرتاتيجيتا تدريسيتا م نيتا علاى النظرياة ال نائياة لتادريس طل اة الصاف الثاامن  استخدام أثر إىل للتعرق
 .الرياضي التفكري األساسي   التتصيهت وتنمية

 :مشكلة الدراسة اأسئلتها -2

مااا أثاار اسااتخدام إساارتاتيجيتا تدريساايتا : "كلة الدراسااة علااى النتااو اآل ممااا ساا ص ميكاان  ااياغة مشاا
 "الرياضي؟ التفكري م نيتا على النظرية ال نائية لتدريس طالا الصف الثامن األساسي   التتصيهت وتنمية

 :ومن خالل السؤال الرئيس السابص ميكن  ياغة سؤايل الدراسة الفرعيا اآلتيا
هت طالا الصف الثاامن األساساي   ماادة الرياضايات بااختالق إسارتاتيجية ههت خيتلف حتصي -2-1

 ؟(اموذج التعلع ال نائي، دورة التعلع، الطريقة االعتيادية)التدريس 
هااااهت ختتلااااف تنميااااة التفكااااري الرياضااااي لطااااالا الصااااف الثااااامن األساسااااي   مااااادة الرياضاااايات  -2-2

 ؟(ي، دورة التعلع، الطريقة االعتياديةاموذج التعلع ال نائ)باختالق إسرتاتيجية التدريس 
 :فرض ات الدراسة -3

 :   ضوء سؤايل الدراسة السابقا  يغع فرضيتيها على النتو اآل 
باا اعتوساطات ا ساابية  لعالماات ( α =000١)ال توجد فروق دالة إحصاائياً عناد مساتو   -3-1

اماااوذج الاااتعلع ) اسااارتاتيجية التااادريس طاااالا الصاااف الثاااامن األساساااي علاااى االخت اااار التتصااايلي تعاااز  إىل
 (.ال نائي، دورة التعلع، الطريقة االعتيادية

باا اعتوساطات ا ساابية  لعالماات ( α =000١)ال توجد فروق دالة إحصاائياً عناد مساتو   -3-2
اماوذج الاتعلع )طالا الصف الثامن األساسي على اخت ار التفكاري الرياضاي تعاز  إىل اسارتاتيجية التادريس 

 (.ال نائي، دورة التعلع، الطريقة االعتيادية
 :مصطلحات الدراسة اتعرمساتها اإلجرائ ة -4

اماوذج تعليماي قاائع علاى النظرياة ال نائياة الايت تؤكاد علاى أمهياة أنَّ  :منوذج الدتعلم البندائي   -4-1
قة اعوجودة   بنيته يكون التعلع ذا معىن، وللو ول إىل ذلك فأنَّ اعتعلع يستخدم كهت معارفه وجتاربه الساب

اععرفيااة، ليااتمكن ماان فهااع اععااارق اجلدياادة، ويااتع   هااذا النمااوذج مساااعدة الطل ااة علااى بناااء مفاااهيمهع 
 .   ا لول، التط يص واقرتاح الدعوة، االستكشاق، التفسريات: ومعارفهع العلمية وفص مراحهت متتالية هي

احااهت،  ااممها مااايرون  تكاان وروباارت كاااربلس  إساارتاتيجية تاادريس ثالثيااة اعر  :دار  الددتعلم -4-2
الطراونة، )االستكشاق، واستخال، اعفهوم، تط يص اعفهوم : كطريقة لتنظيع التدريس وفص ارطوات اآلتية

6002 .) 
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هاو ماا يتعلماه الطالاب   اعدرساة مان معلوماات خاالل دراساته ماادة معيناة، ومااا : التحصد ل  -4-3
ذه اععلومات وماا يساتن طه منهاا مان حقاائص تانعكس   أداء اعاتعلع علاى يدركه اعتعلع من العالقات با ه

 .اخت ار يوضع وفص قواعد معينة متكن من أداء اعتعلع بشكهت كمي مبا يسمى بعالمات التتصيهت
و  هااذه الدراساااة يعاارق التتصااايهت إجرائياااً بالعالماااة الكليااة الااايت حيصااهت عليهاااا الطالااب علاااى االخت اااار 

 . غرا  هذه الدراسةالتتصيلي اععد أل
هو ذلك النمط من أاماط التفكري، الذي يقوم به اإلنسأنَّ اعاتعلع عنادما : التسكت الرماضي -4-4

االسااااتقراء، االسااااتنتاج، التع ااااري بااااالرموز، : يتعاااار  عوقااااف رياضااااي، والااااذي يتمثااااهت   أحااااد اعظاااااهر التاليااااة
ويقاس بالعالمة اليت حيصهت . الس  ية، النقد، والتن ؤال هان، التفكري اعنطقي، التخما، النمذجة، التعليهت و 

 (.6002)عليها الطالب على اخت ار التفكري الرياضي الذي أعده ارطيب 
 :أهم ة الدراسة -5

 : تستمد الدراسة أمهيتها من جمالا، مها
      :األهم ة النظرمة للدراسة -5-1

حديثاة قائماة علاى النظرياة ال نائياة، ودراساة تأثريهاا  تتمثهت أمهية الدراسة   ت نيها اسارتاتيجيات تدريساية
تسهع هذه الدراسة إسهاماً متواضعاً   مالً أن. نمية التفكري الرياضي  حتصيهت الطل ة   مادة الرياضيات وت

 .   ميادين األدا الرتبوي، وموجهة وحمفزة لدراسات وأحباي أخر  مماثلة
 :األهم ة التطب ق ة -5-2

مااان االسااارتاتيجيات اعن ثقاااة عااان ( اماااوذج الاااتعلع ال ناااائي، دورة الاااتعلع)اساااة إسااارتاتيجي  تقااادم هاااذه الدر 
 ناحيااااث تركااااز هاتاااا. النظريااااة ال نائيااااة ك ااااديهت للتاااادريس بااااالطرائص االعتياديااااة اعت عااااة   تاااادريس الرياضاااايات

العقهت إلنتاج  على الدور النشط واإلجيايب للطالب و تشجعه على استخدام عقله وحفز هذا نااإلسرتاتيجيت
أفكار جديدة ومتنوعة واستخدام مصادر غري تقليدية   ا صول على اععرفة، وقد تفيد الدراسة ا الية   

كماا أنَّ . ختطيط وتطوير اعناهج و طرائص تدريس الرتبية اإلسالمية مان خاالل تط ياص هااتا اإلسارتاتيجيتا
اضيات على التخطيط لدروسهع الصفية بشكهت يضمن هذه الدراسة ستكون مبثابة دليهت يساعد معلمي الري

 .حتقيص األهداق اعرجوة من هذه الدروس
وتقادم هاذه الدراسااة إىل اعختصاا   تطاوير وتااأليف الكتاب واعنااهج الدراسااية   وزارة الرتبياة والتعلاايع 

ج قاائع علاى حتفياز   األردن اموذجاً لتدريس ماادة الرتبياة اإلساالمية للصاف العاشار األساساي وهاذا النماوذ 
 .وإثارة العقهت هبدق مساعدة الطل ة على تنمية التفكري اإلبداعي وزيادة حتصيلهع

 :حمدداتهاا حداد الدراسة -6

وحااادة اهلندساااة مااان كتااااا الرياضااايات اعقااارر اقتصااارت هاااذه الدراساااة علاااى اعوضاااوعات الااايت وردت   
، وهاذه اعوضاوعات 600١/600٩للعاام الدراساي للصف الثامن األساسي كما أقرته وزارة الرتبياة والتعلايع 
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الاادائرة، اعثلااث ، الزاويااة ارارجااة للمثلااث، اعثلااث القااائع الزاويااة، تنصاايف الزاويااة، إقامااة عمااود علااى : )هااي
 (. مستقيع من نقطة مفروضة عليه، إنزال عمود على مستقيع من نقطة خارجه، تنصيف قطعة مستقيمة

من األساساااي   مدرساااة وادي الساااري األساساااية لل ناااا التابعاااة الصاااف الثاااا طاااالاكماااا اقتصااارت علاااى 
، و يتتاادد تعماايع نتااائج الدراسااة مبااد  متثيااهت هااذه العينااة لنظاارائهع عديريااة الرتبيااة والتعلاايع عنطقااة  ارامسااة

 .طالا الصف الثامن األساسي   اعدارس األردنية
د  الصاادق والث ااات الاااذي تتمتااع هبماااا كمااا تتتاادد نتاااائج هااذه الدراسااة بااااألدوات الاايت اعتمااديا ومااا  

وقدريا على التمايز با الطل ة   قياس األهداق اليت ببني ع من أجلها، كما تتتدد أيضاً باإلجراءات اليت 
 .ات عها ال احث واععلع   تنفيذ وتط يص هذه الدراسة

 :الدراسات الريابقة -7

 :الدراسات العرب ة -7-1

ة ال نائياة مان ناواحي خمتلفاة عاا هلاا مان أمهياة   العملياة التعليمياة التعلمياة، اهتع ال ااحثون بدراساة النظريا
 :وفيما يلي جمموعة من الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة ا الية

دراسااة ياادق إىل استقصاااء أثاار اسااتخدام إساارتاتيجية تعليميااة قائمااة علااى ( 600٩)أجاارت خااوري  -
التتصاايهت الفااوري واعؤجااهت لااد  طل ااة كليااة التمااريض   جامعااة  اعنتااى ال نااائي   تاادريس التمااريض علااى
طال اااً وطال ااة ماان طل ااة كليااة التمااريض   جامعااة عمااان ( ٥١٥)عمااان األهليااة، تكونااع عينااة الدراسااة ماان 

تكوناااع أدوات الدراساااة مااان اخت اااار اععرفاااة . األهلياااة مقساااما علاااى شاااع تا جتاااري يتا وشاااع تا ضاااابطتا
وبينااع نتااائج الدراسااة وجااود أثاار دال  إحصااائياً   نتااائج الطل ااة علااى االخت ااار . صاايليالق ليااة، واخت ااار حت

التتصيلي الفاوري واعؤجاهت يعاز  إىل طريقاة التادريس ولصاا  طل اة اجملموعاة التجري ياة، ومل يظهار هنااك أثار 
 .    إىل متغري اجلنس

وم الط يعياااة باساااتخدام دورة دراساااة يااادق إىل استقصااااء أثااار تااادريس العلااا( 600١)وأجاار  إباااراهيع  -
  تنميااة مهاااارات االقتصاااد اععااار  األساسااية لااد  طل اااة كليااة العلاااوم الرتبويااة اجلامعياااة   ( 5E's)الااتعلع 
طال اً وطال ة من طل ة مستو  السنة الثانية اختصا، معلع  ف ( 20)تكونع عينة الدراسة من . األردن

لغاوي الدولياة، ماوزعا علاى جمماوعتا درساتا مسااق العلاوم الط يعياة من كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالاة ا
واألخار  ضاابطة درساع باساتخدام ( 5E's)دورة الاتعلع لتمثهت إحدامها جمموعة جتري ية درسع باستخدام 

بينااع النتااائج تفااوق . اسااتخدمع الدراسااة اخت ااار مهااارات االقتصاااد اععاار  األساسااية. الطريقااة االعتياديااة
 .  وعة التجري ية على طل ة اجملموعة الضابطة   أدائهع على أداة الدراسةطل ة اجملم

دراسااااة ياااادق إىل قياااااس أثاااار اسااااتخدام النمااااوذج ال نااااائي   تاااادريس ( 6002)وأجاااار  أبااااو عااااودة  -
. الرياضيات على تنمية مهارات التفكري اعنظومي واالحتفاظ هبا لد  طالا الصف السابع األساسي بغزة

طال ااً مان طل اة الصاف الساابع األساساي   مدرساة دار األرقاع األساساية ( 22)لدراساة مان تكونع عينة ا
لل نااااا، قسااااموا إىل جممااااوعتا جتري يااااة درسااااع باسااااتخدام النمااااوذج ال نااااائي، وضااااابطة باسااااتخدام الطريقااااة 
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اجملموعاة وقد بينع النتائج تفوق طاالا . االعتيادية، استخدمع الدراسة اخت ار مهارات التفكري اعنظومي
التجري ية بشكهت عام   اخت ار التفكري اعنظومي، كما بينع أيضاً تفوق طالا اجملموعة التجري ياة مرتفعاي 
التتصيهت ومتوسطي التتصيهت ومنخفضي التتصيهت على نظرائهع من طالا اجملموعة الضاابطة   أدائهاع 

باا اعتوساطا ا ساابيا للمجماوعتا على اخت ار التفكري اعنظومي، ومل تظهار هنااك فاروق دالاة إحصاائياً 
 .التجري ية والضابطة على اخت ار التفكري اعنظومي ال عدي اعؤجهت

اععدلاة : دراساة يادق إىل قيااس أثار التادريس باساتخدام دور  الاتعلع( 6002)كما أجر  الطراونة   -
ة العليااا للمفاااهيع العلميااة وتنميااة بتوكيااد التعليااهت الفرضااي التن ااؤي واالعتياديااة   فهااع طل ااة اعرحلااة األساسااي

طال اااة مااان ( ٥١2)وقاااد تكوناااع عيناااة الدراساااة مااان . مهاااارات التفكاااري الناقاااد   ماااادة الفيزيااااء   األردن
عمااان الرابعااة، قسااموا إىل ثااالي / طال ااات الصااف العاشاار األساسااي   مدرسااة باااا الااواد الثانويااة لل نااات

باساااتخدام دورة الاااتعلع اععدلاااة واألخااار  باساااتخدام دورة  جمموعاااات، جمماااوعتا جتاااري يتا إحااادامها درساااع
اساتخدمع الدراساة اخت اار فهاع . التعلع االعتيادية، وجمموعة ضابطة درسع باساتخدام الطريقاة االعتيادياة

أظهارت النتاائج تفاوق . اعفاهيع العلمية، واخت ار كاليفورنيا عهارات التفكري الناقد لتتقيص أهاداق الدراساة
اللاااوا  درسااان باساااتخدام دورة الاااتعلع اععدلاااة   اخت اااار فهاااع اعفااااهيع العلمياااة واخت اااار التفكاااري الطال اااات 

الناقااد، مث الطال ااات اللااوا  درساان باسااتخدام دورة الااتعلع االعتياديااة، مث اللااوا  درساان باسااتخدام الطريقااة 
 .االعتيادية

ة ياادق إىل استقصاااء أثاار دورة دراساا( 6002الطراوناة، )الااوارد   (  Ali, 2004)وأجار  علااي  -
  طل اة الصاف الراباع   دولاة الكوياع   ماادة العلاوم واجتاهاايع ( 4E's)التعلع اعكونة من أرباع مراحاهت 
طال ااً وطال اة، قساموا إىل جممااوعتا، ( ٥٥٥)تكوناع عيناة الدراساة ماان . حنوهاا مقارناة بالطريقاة االعتياديااة

، وضابطة درسع باستخدام الطريقة (4E's)اعكونة من أربع مراحهت جتري ية درسع باستخدام دورة التعلع 
أظهرت النتائج تفوق طل ة . استخدمع الدراسة اخت ار حتصيلي، ومقياس االجتاهات حنو العلوم. االعتيادية

 .اجملموعة التجري ية على طل ة اجملموعة الضابطة   أدائهع على أدا  الدراسة
النظرياة ال نائياة مكونااً مان هبدق قياس أثر برنامج قاائع علاى ( 600١)ا و  دراسة أجراها أبو عطاي -

جاان ا، اجلاناب األول النمااوذج ال ناائي، واآلخاار اماوذج دورة الاتعلع   تنميااة اجلواناب اععرفيااة لاد  طااالا 
طال ااً مان طل اة الصاف الثاامن األساساي ( ٥٢٩)تكونع عينة الدراسة مان . الصف الثامن األساسي  بغزة

ا إىل ثااالي جمموعااات، جممااوعتا جتااري يتا درسااع إحاادامها التااابعا عاادارس وكالااة الغااوي الدوليااة، قساامو 
باساتخدام النمااوذج ال نااائي، واألخاار  باسااتخدام دورة الاتعلع، وجمموعااة ضااابطة درسااع باسااتخدام الطريقااة 

اخت ااار اععرفااة اعفاهيميااة واخت ااار للمعرفااة اإلجرائيااة : اسااتخدمع الدراسااة ثالثااة اخت ااارات هااي. االعتياديااة
أظهاارت النتااائج وجااود أثاار لل نااامج القااائع علااى النظريااة .شااكالت لتتقيااص أهااداق الدراسااةواخت ااار حااهت اع

 .  ال نائية   تنمية اجلوانب اععرفية   الرياضيات
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إىل قياس أثر استخدام اموذج التعلع ال نائي   تدريس العلوم على ( ٥٩٩١)ويدق دراسة سعودي  -
طال ااً، ( ٥٥٢)تكونع عينة الدراسة مان . ارامس األساسي تنمية التفكري اإلبتكاري لد  طالا الصف

درساع باساتخدام اماوذج الاتعلع ال ناائي، واألخار  ضاابطة درساع باساتخدام  قسموا إىل جمموعتا، جتري ية
لقياااااس القاااادرة علااااى التفكااااري االبتكاااااري، و خاااار لقياااااس  اً اسااااتخدمع الدراسااااة اخت ااااار . الطريقااااة االعتياديااااة
نع النتائج تفوق طالا اجملموعة التجري ية على طالا اجملموعاة الضاابطة   أدائهاع وبي. التتصيهت العلمي

 .  على اخت ار التفكري االبتكاري واالخت ار التتصيلي
 :الدراسات األجنب ة -7-2

إىل قياس أثر اساتخدام دورة الاتعلع ( Campell, 2006)وقد يدق الدراسة اليت قام هبا كام هت  -
طال اااً ( ١0)تكونااع عينااة الدراسااة ماان . هيمي لااد  طل ااة الصااف ارااامس االبتاادائي  إحااداي تغيااري مفااا

. وطال ة، قسموا إىل جمموعتا جتري ية درسع باستخدام دورة الاتعلع وضاابطة باساتخدام الطريقاة االعتيادياة
ة وقاااد بيناااع النتاااائج تفاااوق طل ااا. اساااتخدمع الدراساااة اخت اااار التغياااري اعفااااهيمي لتتقياااص أهاااداق الدراساااة
 .  اجملموعة التجري ية على طل ة اجملموعة الضابطة   أدائهع على أداة الدراسة

 الاتعلع ال ناائي اماوذج فاعلياة مد  عن الكشف يدق إىل( Chang, 2000)وقد أجر  شان   -
 الثالث، الصف لد  طالا وحقائقها الضرا عملية لتعلع الرياضية الروابط وتكوين الدراسي التتصيهت  
 واجملموعاة ال ناائي، الاتعلع باساتخدام اماوذج درساع الايت التجري ياة اجملموعاة مان الدراساة عيناة ناعتكو  لاذا

 دالة إحصائياً  فروق وجود عدم عن الدراسة وأسفرت نتائج العادية، الطريقة باستخدام درسع اليت الضابطة
  .الضرا حقائص وفهع اضيةالري الروابط وتكوين التتصيهت   واجملموعة الضابطة التجري ية اجملموعة با

 التعلع ال ناائي اموذج استخدام فاعلية عن الكشف على( Keer, 1999)بينما ركزت دراسة كري  -
 عيناة تكوناع داخلياة، ولاذا مدرساة   الثالاث الصاف طالا لد  الرياضي التتصيهت لتطوير التدريس  

 اجملموعاة درساع حاا   عملياة التادريس   ال ناائي الاتعلع اماوذج عليهاا ط اص جتري ياة جمموعاة من الدراسة
تفاوق  عان النتاائج وأسافرت. استخدمع الدراسة اخت اار حتصايلي   الرياضايات العادية، بالطريقة الضابطة

  .الضابطة بطل ة اجملموعة مقارنة الرياضي، التتصيهت   التجري ية طل ة اجملموعة
 :الطرمقة ااإلجراءات -8

 :و نة الدراسة -8-1

الصاااف الثاااامن األساساااي   مدرساااة وادي الساااري  طاااالاطال ااااً مااان ( ٩١)ة الدراساااة مااان تكوناااع عينااا
، وقد مت التعاون مع مدير اعدرسة ومعلع الرياضيات (شعب)األساسية لل نا، وزعوا على ثالي جمموعات 
 .ي ا توزيع أفراد عينة الدراسة( ٥)  توزيع أفراد الدراسة عشوائياً، واجلدول رقع 
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 (1)رق   الجدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة على مجموعات الدراسة الثالث

 اإلسرتاتيجية العدد اجملموعة
 االعتيادية ٢٥ اجملموعة الضابطة

 اموذج التعلع ال نائي ٢6 اجملموعة التجري ية األوىل
 دورة التعلع ٢٥ اجملموعة التجري ية الثانية

وللتأكااد ماان تكااافؤ جمموعااات . لطريقااة العشااوائية أيضاااً واختااريت اساارتاتيجية التاادريس لكااهت جمموعااة با
الدراساااة الاااثالي ق اااهت ال ااادء باععاجلاااة مت تط ياااص االخت اااار التتصااايلي واخت اااار التفكاااري الرياضاااي علاااى عيناااة 
الدراسااة بشااكهت ق لااي وحبسااب اعتوسااط ا سااايب واالحنااراق اععياااري لعالمااات كااهت جمموعااة ماان جمموعااات 

 (.6)ما تظهر   اجلدول رقع الدراسة، وكانع النتائج ك
 (2)الجدول رق  

المتوستات الحساخية وا نحرافات الم يارية ل المات طالب المجموعتين التجريبية والطاختة وا  تبار التحصيلي 
 القبلي وا تبار التفكير الرياضي القبلي

 االحنراق اععياري اعتوسط ا سايب العدد اجملموعة االخت ار

 التتصيلي
 602٩ 20١١ ٢٥ وعة الضابطةاجملم

 60١١ 20١١ ٢6 اجملموعة التجري ية األوىل
 60١١ 20٢١ ٢٥ اجملموعة التجري ية الثانية

 التفكري الرياضي
 2002 620٩٢ ٢٥ اجملموعة الضابطة

 ١066 6١0١١ ٢6 اجملموعة التجري ية األوىل
 200٢ 6202١ ٢٥ اجملموعة التجري ية الثانية

وجود فروق ظاهرية با اعتوسطات ا سابية لعالمات جمموعات الدراساة ( ٥)ل رقع يالحظ من اجلدو 
ولتتدياد داللاة هاذه الفاروق مت اساتخدام .   االخت ار التتصيلي الق لي واخت اار التفكاري الرياضاي ال عادي

 (.٢)وكانع النتائج كما   اجلدول رقع ( ANOVA)حتليهت الت اين األحادي 
 (3)الجدول رق  

لمتوسط عالمات طالب مجموعات الدراسة على ا  تبار التحصيلي ( ANOVA)ج تحليل التباين األحادي نتائ
 القبلي وا تبار التفكير الرياضي في ماد  الرياضيات

 وجه اعقارنة     
قيمة  متوسط اعربعات درجات ا رية جمموع اعربعات مصدر الت اين االخت ار

 (ق)
مستو  
 الداللة

 20١٢ ٩٥ 2١١0٩٩ داخهت اجملموعات 002١0 00١١ ٢0٢2 6 202١  اجملموعاتبا التتصيلي

 ٢٢0١2 ٩٥ ٢0١١0١2 داخهت اجملموعات 00٢٢٢ ٥0٥٥6 ٢2060 6 2١0١٥ با اجملموعات التفكري الرياضي
، وهاااي غاااري دالاااة (٥0٥٥6)، (00١١)احملساااوبة تسااااوي ( ق)أنَّ قااايع ( ٢)يالحاااظ مااان اجلااادول رقاااع 

، وهاااذا يشاااري إىل عااادم وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائياً باااا اعتوساااطات (α=000١)د مساااتو  إحصاااائياً عنااا
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ممااا يعااه تكااافؤ جمموعااات . ا سااابية لعالمااات طااالا اجملمااوعتا التجري يااة والضااابطة ق ااهت ال اادء باععاجلااة
 .الدراسة الثالي ق هت ال دء بتط يص اسرتاتيجيات التدريس اعختلفة

 :أداات الدراسة -8-2

 :ابة عن سؤايل الدراسة استخدم األداتا اآلتيتالإلج
 :اختبار التحص ل -8-2-1

مت حتليهت اعادة الدراساية، و امع جادول موا افات اعتماد فياه علاى عادد ا صا  الصافية اعقاررة لكاهت 
، وأعاد االخت اار علاى (استيعاا وفهع، وتط يص، وحتليهت، وتركيب)درس، واختريت مستويات بلوم ارمسة 

. ت من نوع اختيار من متعادد لكاهت فقارة أربعاة بادائهت أحاد هاذه ال ادائهت هاو اإلجاباة الصاتيتةشكهت فقرا
فقرة، عار  علاى جمموعاة مان احملكماا ذوي االختصاا،   ( 62)وتكون االخت ار    ورته األولية من 

ساا ة اعناااهج وأساااليب تاادريس الرياضاايات، وطلااب إلاايهع النظاار   مااد  مالءمااة الفقاارات للمتتااو ، ومنا
ال دائهت لكهت فقرة من الفقرات، ومد  وضوح الفقرات ودقة  ياغتها اللغوياة، وأياة مالحظاات أخار ، ومت 

 .تعديهت وحذق بعض الفقرات وفقاً هلذه اعالحظات
طالااااب، ( 6١)طب ااااص االخت ااااار علااااى عينااااة اسااااتطالعية ماااان طااااالا الصااااف الثااااامن األساسااااي عااااددها 

لفقاارات االخت ااار، وأبقااي علاى الفقاارات الاايت تراوحااع درجااة وحسا ع درجااات الصااعوبة ومعااامالت التميياز 
وأ ا   االخت اار    اورته النهائياة (. 002١-006١)ومعامهت متييزها باا ( 00١0-006١) عوبتها با 
وزع االخت ااار بصااورته النهائيااة (.  اافر- 60)فقاارة وتراوحااع العالمااة علااى االخت ااار بااا ( 60)مكوناااً ماان 

فوجاد أناه   (KR-20)ريتشاردساون-معاماهت الث اات باساتخدام معادلاة كاودرعلى العينة نفساها وحساب 
 .ويعد هذا اععامهت مق واًل ألغرا  الدراسة( 002١)يساوي 
 اختبار التسكت الرماضي -8-2-2

  دراسااااته، حيااااث تكااااون هااااذا ( 6002ارطيااااب، )مت اسااااتخدام التفكااااري الرياضااااي الااااذي اسااااتخدمه 
وقد تضمن االخت اار عشار (. ١0 -0)العالمة على هذا االخت ار با فقرة، وتراوحع ( ١0)االخت ار من 
االستقراء، واالستنتاج، والتع ري بالرموز، وال هان، والتفكاري واعنطقاي، والتخماا، والنمذجاة، : مهارات هي

ه بالتأكاد مان  ادق االخت اار وث اتاه بتط يقا( 6002)وقد قاام ارطياب . والتعليهت والس  ية، والنقد، والتن ؤ
طال ااً مان طاالا الصاف الساابع األساساي، لاذلك مل يقاع ال احاث باإجراءات ( ١0)على عينة مكونة من 

 . الصدق والث ات
 :إجراءات الدراسة -8-3

 :أت ع   تنفيذ هذه الدراسة اإلجراءات اآلتية
 لاصتتع الايت الساابقة والدراساات الرتباوي األدا علاى االطاالع خاالل مان النظاري اإلطاار مت حتدياد -

 .اعختلفة وإسرتاتيجيتها ال نائية بالنظرية
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 . األساسي الثامن للصف اعقررة من كتاا الرياضياتاهلندسة  اختيار وحدة -
 .أدا  الدراسة بناء - 
 .أدا  الدراسة على جمموعة حمكما عر  -
 . أخذ اعوافقات الرمسية لتط يص الدراسة -
 .ستطالعيةتط يص أدا  الدراسة على أفراد عينة ا -
اختيار عينة الدراسة، وتقسيمها إىل ثالي جمموعات، جمموعة ضابطة يتع تدريسها باإىل اسارتاتيجية  -

االعتيادية، وجمموعتا جتري يتا يتع تادريس إحادامها باساتخدام النماوذج ال ناائي، واألخار  باساتخدام دورة 
 .التعلع
 .ؤ جمموعات الدراسةتط يص أدا  الدراسة ق لياً وذلك للتأكد من تكاف -
 .تدريب اععلع اعتعاون على اسرتاتيجيات التدريس -
 .تط يص اإىل اسرتاتيجية لكهت جمموعة -
 تط يص أدا  الدراسة بعدياً  -
 .مجع النتائج، وإجراء التتليهت اإلحصائي -
 :تصم م الدراسة -8-4

ساااة الاايت ط قاااع هااذه الدراساااة تعتاا  هااذه الدراساااة ماان الدراساااات شاا ه التجري ياااة، وذلااك الختيااار اعدر 
 :وتكونع الدراسة من اإىل متغريات اآلتية. بشكهت قصدي

 :إسرتاتيجية التدريس وهلا ثالثة مستويات هي :املتغت املريتقل -8-4-1
 .اسرتاتيجية االعتيادية -
 .اموذج التعلع ال نائي -
 .دورة التعلع -
 :املتغتات التابعة -8-4-2

 .التتصيهت -
 .تنمية التفكري -
 :نتائج الدراسة اتسريتها -9

 :النتائج املتعلقة بريؤا  الدراسة األا  الختبار السرض ة األاىل امناقشتها -9-1

ههت خيتلف حتصيهت طالا الصف الثامن األساسي   مادة " لإلجابة عن هذا السؤال والذي ن َّ على
مت إجياد " ؟(التعلع، الطريقة االعتيادية اموذج التعلع ال نائي، دورة)الرياضيات باختالق إسرتاتيجية التدريس 

جمموعااااات الدراسااااة الااااثالي علااااى االخت ااااار  طااااالااعتوسااااطات ا سااااابية واالحنرافااااات اععياريااااة لعالمااااات 
 (.١)التتصيلي ال عدي ، وكانع النتائج كما   اجلدول رقع 
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 (9)الجدول رق  
موعات الدراسة الثالث على ا  تبار التحصيلي المتوستات الحساخية وا نحرافات الم يارية ل المات طالب مج

 الب دي
 االحنراق اععياري اعتوسط ا سايب العدد اجملموعة

 60٢٥ ٥60٢١ ٢٥ اجملموعة الضابطة
 60١6 ٥20١٢ ٢6 اجملموعة التجري ية األوىل
 ٢0٥٥ ٥١02١ ٢٥ اجملموعة التجري ية الثانية

 طااالاروق ظاهريااة بااا اعتوسااطات ا سااابية لعالمااات وجااود فاا( ١)يت ااا ماان النتااائج   اجلاادول رقااع 
 .جمموعات الدراسة الثالي على االخت ار التتصيلي ال عدي

وععرفاااة فيماااا إذا كاناااع الفاااروق باااا اعتوساااطات ا ساااابية دالاااة إحصاااائياً فقاااد اساااتخدم حتلياااهت الت ااااين 
اعتماااد العالمااات الاايت ي ااا هااذه النتااائج، علماااً أنااه مت ( ١)واجلاادول رقااع ، (ANCOVA)اعصاااحب 

 . حصهت عليها طالا جمموعات الدراسة الثالي على االخت ار التتصيلي الق لي متغرياً مصاح اً 
 (0)الجدول رق  

للمقارنة خين متوستات عالمات طالب مجموعات ( ANCOVA)نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب 
 الدراسة الثالث على ا  تبار التحصيلي الب دي

 مستو  الداللة اإلحصائية (ق)قيمة  متوسط اعربعات درجات ا رية جمموع اعربعات الت اينمصدر 
 000١٢ ٢0١١ 62002 ٥ 62002 (اعتغري اعصاحب)

 00000 600٥2 ٥٢20١٢ 6 6260١20 اإلسرتاتيجية
   2022 ٩0 20٩0٥٥ الغلط

    ٩٢ ١٩١0٢٢ اجملموع اععدل
  نتااائج الطااالا ( α=000١)ق دالااة إحصااائياً عنااد مسااتو  وجااود فاارو ( ١)يتضاا  ماان اجلاادول رقااع 

ومسااتو  ( 600٥2)علااى االخت ااار التتصاايلي ال عاادي بااا جمموعااات الدراسااة، وبلغااع قيمااة ق احملسااوبة 
، أي أنَّ هناك فروقاً دالة إحصائياً با اعتوسطات ا سابية لعالمات (00000)الداللة اإلحصائية يساوي 

الااثالي علااى االخت ااار التتصاايلي ال عاادي يعااز  إىل أثاار إساارتاتيجية التاادريس،  جمموعااات الدراسااة طااالا
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستو  ": وعليه فقد مت رفض الفرضية الصفرية األوىل واليت تن  على أنه

(α =000١ ) با اعتوسطات ا سابية لعالمات طالا الصف الثامن األساسي على االخت ار التتصيلي
 (".اموذج التعلع ال نائي، دورة التعلع، الطريقة االعتيادية)عز  إىل اسرتاتيجية التدريس ت

ولتتديد إجتاه هاذه الفاروق   اعتوساطات ا ساابية، أجرياع اعقارناات الثنائياة ال عدياة باا اعتوساطات 
ساتخدام أقاهت فارق ا سابية لعالمات طالا جمموعات الدراسة الثالي على االخت ار التتصيلي ال عدي با

 (.2)، وكانع النتائج كما تظهر   اجلدول رقع  LSDدال 
 
 
 



 3102 –العدد الرايع  –لمجلد الحادي عشر ا. ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 911 

 (6)الجدول رق  رق  
نتائج المقارنات الثنائية الب دية خين المتوستات الحساخية ل المات طالب مجموعات الدراسة الثالث على ا  تبار 

 التحصيلي الب دي
 مستو  الداللة  اعتوسطات ا سابية الفرق با إسرتاتيجية التدريس إسرتاتيجية التدريس

 00000 *١00١- النموذج ال نائي االعتيادية
 0000٥ *60٢١- دورة التعلع

 00000 *١00١ االعتيادية النموذج ال نائي
 000٥٢ *٥02٩ دورة التعلع

 0000٥ *60٢١ االعتيادية دورة التعلع
 000٥٢ *٥02٩- النموذج ال نائي

وجود فارق دال  إحصاائياً باا اعتوساط ا ساايب لعالماات الطاالا الاذين درساوا ( 2)يظهر اجلدول رقع 
باستخدام النماوذج ال ناائي واعتوساط ا ساايب لعالماات الطاالا الاذين درساوا باساتخدام دورة الاتعلع وهاذا 

وسااط ووجااود فاارق دال  إحصااائياً بااا اعت. الفاارق لصااا  الطااالا الااذين درسااوا باسااتخدام النمااوذج ال نااائي
ا سااايب لعالمااات الطااالا الااذين درسااوا باسااتخدام النمااوذج ال نااائي واعتوسااط ا سااايب لعالمااات الطااالا 
الاااذين درساااوا باساااتخدام اإىل اسااارتاتيجية االعتيادياااة وهاااذا الفااارق لصاااا  الطاااالا الاااذين درساااوا باساااتخدام 

ماااات الطااااالا الاااذين درسااااوا وقااااد وجاااد فاااارق دال  إحصاااائياً بااااا اعتوساااط ا سااااايب لعال. النماااوذج ال ناااائي
باسااااتخدام دورة الاااااتعلع واعتوساااااط ا سااااايب لعالماااااات الطاااااالا الااااذين درساااااوا باساااااتخدام اإىل اسااااارتاتيجية 

 .االعتيادية وهذا الفرق لصا  الطالا الذين درسوا باستخدام دورة التعلع
الاتعلع، أنَّ  ناائي ودورةالنماوذج ال  وفاص درساتا اللتاا وميكان تفساري تفاوق أفاراد اجملماوعتا التجاري يتا

هاااااتا االساااارتاتيجيتا تقومااااأنَّ علااااى م اااادأ يااااتع ماااان خاللااااه تقااااده األنشااااطة واراااا ات واعفاااااهيع واععااااارق 
الرياضية، بصورة منظمة، األمر الذي يؤدي إىل ربط ار ات السابقة   ات التعلع اجلديد، كما أنَّ اعتعلع 

رًا لعملياة الاتعلع فهاو الاذي ي تاث وجيارا ويكتشاف حبياث يصاهت إىل يكون ط ًقا هلاتا االسرتاتيجيتا حماو 
النتائج بنفسه، كما يتاح له الفر ة عمارسة اعالحظة واالستنتاج وفر  الفرو ، وأنَّ هذه األنشطة حتدي 
مااان خاااالل بي،اااة اجتماعياااة رياضاااية ياااتع مااان خالهلاااا ا اااوار والنقااااه، األمااار الاااذي ياااؤدي إىل رالياااة اعفااااهيع 

ة وما بينها من عالقات، مما يؤدي إىل تكون  ور عقلية لتلك اعفاهيع على شكهت منظومات لد  الرياضي
اعتعلماااااا، كماااااا أنَّ ت اااااادل اععرفاااااة الرياضاااااية باااااا اعتعلماااااا أثنااااااء ممارساااااة األنشاااااطة الصااااافية اعختلفاااااة مااااان 

والو اول إىل النتاائج  استفسارات اعتعلما وجتمياع معلوماات وبياناات وتصانيفها و اياغة القارارات ونقادها
 .أد  ذلك إىل رالية اعواقف الرياضية بصور كلية وما تتضمنه من مفاهيع وعالقات

بشكهت تسلسلي ومنطقي، وتقادميها وفاص رغ اة [ اععرفة الرياضية]ويعود ذلك إىل عر  النموذج ال نائي 
ل ناائي بأفضاهت األسااليب مكناه الطالب، وتزويده بتغذية راجعة فورية، كما أنَّ تفاعهت الطالب ماع النماوذج ا

 . من بناء معرفته بطريقة نظامية بنفسه من خالل قيامه بعدد من األنشطة
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 :النتائج املتعلقة بريؤا  الدراسة الثاني الختبار السرض ة الثان ة امناقشتها -9-2

ثاامن ههت ختتلف تنمية التفكري الرياضي لطاالا الصاف ال"  لإلجابة على هذا السؤال والذي ن َّ على
امااوذج الااتعلع ال نااائي، دورة الااتعلع، الطريقااة )األساسااي   مااادة الرياضاايات باااختالق إساارتاتيجية التاادريس 

مت إجياد اعتوسطات ا سابية واالحنرافات اععيارية لعالمات طالا جمموعات الدراسة الثالي " ؟(االعتيادية
 (.2) اجلدول رقع على اخت ار التفكري الرياضي ال عدي، وكانع النتائج كما  
 (7)الجدول رق  

المتوستات الحساخية وا نحرافات الم يارية ل المات طالب مجموعات الدراسة الثالث على ا تبار التفكير 
 الرياضي الب دي

 االحنراق اععياري اعتوسط ا سايب العدد اجملموعة
 ١0١١ 6١02١ ٢٥ اجملموعة الضابطة

 ١062 ٢٢02٩ ٢6 اجملموعة التجري ية األوىل
 ٢0٩١ ٢٥00٩ ٢٥ اجملموعة التجري ية الثانية

وجااود فااروق ظاهريااة بااا اعتوسااطات ا سااابية لعالمااات طااالا ( 2)يت ااا ماان النتااائج   اجلاادول رقااع 
 .جمموعات الدراسة الثالي على اخت ار التفكري الرياضي ال عدي

إحصاااائياً فقاااد اساااتخدم حتلياااهت الت ااااين وععرفاااة فيماااا إذا كاناااع الفاااروق باااا اعتوساااطات ا ساااابية دالاااة 
ي ااا هااذه النتااائج، علماااً أنااه مت اعتماااد العالمااات الاايت ( ١)واجلاادول رقااع ، (ANCOVA)اعصاااحب 

 . حصهت عليها طالا جمموعات الدراسة الثالي على اخت ار التفكري الرياضي الق لي متغرياً مصاح اً 
 (8)الجدول رق  

للمقارنة خين متوستات عالمات طالب مجموعات ( ANCOVA)صاحب نتائج تحليل التباين األحادي الم
 الدراسةالثالث على ا تبار التفكير الرياضي الب دي

درجات  جمموع اعربعات مصدر الت اين
 ا رية

مستو  الداللة  (ق)قيمة  متوسط اعربعات
 اإلحصائية

 00000 2٢0٢١ ٩6٢0٢2 ٥ ٩6٢0٢2 (اعتغري اعصاحب)
 00000 ٥٢062 ٥220٩١ 6 ٢٢٢0١١ اإلسرتاتيجية

   ٥60١٩ ٩0 ٥٥٢60٩٩ الغلط
    ٩٢ 6١١٥0٩6 اجملموع اععدل

  نتااائج الطااالا ( α=000١)وجااود فااروق دالااة إحصااائياً عنااد مسااتو  ( ١)يتضاا  ماان اجلاادول رقااع 
( ٥٢062)علااااى اخت ااااار التفكااااري الرياضااااي ال عاااادي بااااا جمموعااااات الدراسااااة، وبلغااااع قيمااااة ق احملسااااوبة 

، أي أنَّ هناك فروقاً دالة إحصائياً با اعتوسطات ا سابية (00000)الداللة اإلحصائية يساوي ومستو  
لعالمات طالا جمموعات الدراسة الثالي على اخت ار التفكري الرياضي ال عادي يعاز  إىل أثار إسارتاتيجية 

توجاد فاروق دالاة إحصاائياً  ال" :التدريس، وعليه فقد مت رفض الفرضية الصفرية الثانية واليت نصع علاى أناه
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با اعتوسطات ا سابية  لعالمات طالا الصف الثامن األساسي على اخت ار ( α=000١)عند مستو  
 (."اموذج التعلع ال نائي، دورة التعلع، الطريقة االعتيادية)التفكري الرياضي تعز  إىل اسرتاتيجية التدريس 

ابية، أجرياع اعقارناات الثنائياة ال عدياة باا اعتوساطات ولتتديد اجتاه هاذه الفاروق   اعتوساطات ا سا
ا سابية لعالمات طالا جمموعات الدراسة الثالي علاى اخت اار التفكاري الرياضاي ال عادي باساتخدام أقاهت 

 (.٩)، وكانع النتائج كما تظهر   اجلدول رقع  LSDفرق دال 
 (4)الجدول رق  

توستات الحساخية ل المات طالب مجموعات الدراسة الثالث على ا تبار نتائج المقارنات الثنائية الب دية خين الم
 التفكير الرياضي الب دي

 مستو  الداللة الفرق با اعتوسطات ا سابية  إسرتاتيجية التدريس إسرتاتيجية التدريس

 00000 *١00٥- النموذج ال نائي االعتيادية
 000١١ *60١6- دورة التعلع

 00000 *١00٥ عتياديةاال النموذج ال نائي
 000٢٢ *60١٩ دورة التعلع

 000١١ *60١6 االعتيادية دورة التعلع
 000٢٢ *60١٩- النموذج ال نائي

الاذين درساوا  الطاالاوجود فارق دال  إحصاائياً باا اعتوساط ا ساايب لعالماات ( ٩)يظهر اجلدول رقع 
الاذين درساوا باساتخدام دورة الاتعلع وهاذا  طاالاالباستخدام النماوذج ال ناائي واعتوساط ا ساايب لعالماات 

ووجااود فاارق دال  إحصااائياً بااا اعتوسااط . الااذين درسااوا باسااتخدام النمااوذج ال نااائي الطااالاالفاارق لصااا  
 الطااالاا سااايب لعالمااات الطااالا الااذين درسااوا باسااتخدام النمااوذج ال نااائي واعتوسااط ا سااايب لعالمااات 

رتاتيجية االعتيادياااة وهاااذا الفااارق لصاااا  الطاااالا الاااذين درساااوا باساااتخدام الاااذين درساااوا باساااتخدام اإىل اسااا
ووجود فرق دال  إحصائياً با اعتوسط ا سايب لعالمات الطالا الذين درسوا باستخدام . النموذج ال نائي

ذا دورة الااتعلع واعتوسااط ا سااايب لعالمااات الطااالا الااذين درسااوا باسااتخدام اإىل اساارتاتيجية االعتياديااة وهاا
 .الفرق لصا  الطالا الذين درسوا باستخدام دورة التعلع

ويعود تفوق الطالا الذين درسوا باستخدام النموذج ال نائي إىل أنَّ ط يعة هذا النموذج وطريقاة عرضاه 
واألنشطة اعتنوعة اعوجودة اعثرية للتفكري مما أسهمع بشاكهت فعاال   جاذا انت ااه الطاالا ورفاع مساتو  

علع ورفااع الطمااوح لااديهع ممااا كااأنَّ لااه أثاار   زيااادة تفكااريهع، كمااا أوجااد هااذا النمااوذج الااتعلع التتصاايهت للاات
مناخاً فيه تطوير للفهع مراقب من ق هت اععلع مما ساعد الطالا على حتماهت اعساؤولية والتفكاري   عملهاع،  

  (.6002أبو عودة، )ع من زمالئهع  كما ساعدهع   االكتشاق وبناء اععرفة الرياضية من خالل تعلمه
كما أنَّ استخدام دورة التعلع عمهت على جذا انت اه الطالا من خالل عار  اعوقاف اعثاري، وسااعد   

  تركيز النظر والتدقيص باعوقف الكتشاق مكوناته واإلحساس بعنا ره، مما أد  إىل إثارة دافعية الطالا 
 (. 600١إبراهيع، )وابتكار حلول إبداعية  وإثارة اهتمامهع وزيادة قدريع على توليد أفكار جديدة
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 :املقرتحات -11

إعادة  ياغة اعواد العلمية للمرحلة األساسية مبا يتماشى مع إجراءات اسرتاتيجيات النظرياة  -1-.1
 .ال نائية، وتضما هذه االسرتاتيجيات   أدلة اععلما

نائيااة   أثناااء تدريسااهع للمفاااهيع تشااجيع اععلمااا علااى اسااتخدام اساارتاتيجيات النظريااة ال  -2-.1
 .واعسائهت الرياضية   الصفوق اعختلفة

 .تدريب اععلما أثناء اردمة على استخدام اسرتاتيجيات النظرية ال نائية   التدريس -3-.1
إجااااراء دراسااااات مشاااااهبة هلااااذه الدراسااااة علااااى  اااافوق ومااااواد دراسااااية أخاااار  ودراسااااة تااااأثري  -9-.1

ال نائية على متغريات تابعة إضافة إىل اليت وردت   هذه الدراسة مثهت مهارات التفكري اسرتاتيجيات النظرية 
 .اإلبداعي والتفكري العلمي والتفكري الناقد ومعاجلة اعفاهيع ال ديلة وغريها من اعتغريات
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 املراجع

 : املراجع العرب ة

  تنمياااة ( 5E's)ورة الاااتعلع أثااار تااادريس العلاااوم الط يعياااة باساااتخدام د(. 600١. )إباااراهيع، بساااام -
، جملاة جامعاة النجااح. مهارات االقتصاد اععر  األساسية لد  طل ة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية   األردن

66(١) ،٥٢١٥ -٥٢٢٥. 
   اععرفياة لتنمياة اجلواناب ال نائياة النظرياة علاى قاائع مقارتح برناامج (.600١( . أشرق عطايا، أبو -

 جامعاة الرتبياة، كلياة منشاورة، غاري رساالة دكتاوراة .بغازة األساساي الثاامن الصاف طاالا لاد  الرياضايات
 .غزة  .األقصى
أثر استخدام النموذج ال نائي   تدريس الرياضيات على تنمية مهارات (. 6002. )أبو عودة، سليع -

ساتري غاري منشاورة، رساالة ماج .التفكري اعنظومي واالحتفاظ هبا لد  طالا الصف السابع األساساي بغازة
 .اجلامعة اإلسالمية، غزة

: األردن عماان، ،(6ط) وتدريساها اعدرساية الرياضايات منااهج. (600٢. )كاماهت فرياد زيناة، أباو -
 .الفالح مكت ة
 علاى الرياضاية تادريس اعفااهيع   ال ناائي الاتعلع اماوذج اساتخدام أثار(. 6000) .حمماد إمساعياهت، -

 جملاة . اإلعادادي األول الصاف تالمياذ الرياضايات لاد    اإلباداعي لتفكاريوا الاتعلع أثار وبقاء التتصيهت
 .(٢)جامعة اعنيا،  ،النفس وعلع الرتبية   ال تث
أثاار برنااامج علماااي إثرائااي قااائع علاااى اعشااكالت   تنمياااة (. 6002. )جاارادات، ع ااد اط مصاااطفى -

أطروحاة دكتاوراة غاري . عراكاز الريادياة   األردنمهاارات التفكاري اإلباداعي والناقاد لاد  الطل اة اعتفاوقا   ا
 .عمهان، األردن: منشورة، جامعة عمهأنَّ العربية للدراسات العليا

فاعليااة اساارتاتيجية التعلاايع اعرتكااز علااى (. 600٢. )ا ااذيفي، خالااد والعتياايب، مشاااعهت بنااع كاايمخ -
دراساات   .   تلميذات اعرحلاة اعتوساطةاعشكلة   تنمية التتصيهت الدراسي واالجتاه حنو مادة العلوم لد

 .٥2٩-٥6٥،(٩٥. )اعناهج وطرق التدريس
استقصاء أثر استخدام إسرتاتيجية تعليمياة قائماة علاى اعنتاى ال ناائي   (. 600٩. )خوري، روضة -

تاادريس التماااريض   التتصااايهت الفاااوري واعؤجاااهت   موضاااوع  داا مهناااة التماااريض لاااد  طاااالا وطال اااات 
 .٥١٩-٥2٩، (6)٢2، دراسات، العلوم الرتبوية.  جامعة عمأنَّ األهليةالتمريض  

 الاتعلع والتفكاري أثار وبقااء التتصايهت علاى الاتعلع دورة اساتخدام أثار (.٥٩٩١(. عياد الدساوقي، -
 .٥٩١-٥2٩، (6١)، وطرق التدريس اعناهج   دراسات .بال ترين ارامس الصف تالميذ لد  العلمي
  ،(٥ط) .التعلايع والاتعلع لطارق معا ارة رالياة التادريس اسارتاتيجيات(. 6006) .حسان زيتاون، -
 .الكتب عامل مكت ة: القاهرة
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جامعاااة طنطاااا، . تعلاايع التفكاااري، رالياااة تط يقيااة   تنمياااة العقاااول اعفكاارة(. 600٢. )زيتااون، حساااا -
  .مصر
توكياااد التعلياااهت الفرضاااي اععدلاااة ب: أثااار التااادريس باساااتخدام دور  الاااتعلع(. 6002. )الطراونااة، حمماااد -

التن ؤي واالعتيادية   فهع طل ة اعرحلة األساسية العليا للمفاهيع العلمية وتنمية مهاارات التفكاري الناقاد   
 .أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان. مادة الفيزياء   األردن

. التعلاااايع والااااتعلع وتط يقايااااا   ال تااااوي الرتبويااااة أساااااليب(. 6006. )الطناااااوي، عفااااع مصااااطفى -
 .مكت ة األجنلو اعصرية: القاهرة
 علاى العلاوم   تدريس ال نائي التعلع اموذج استخدام فاعلية(. ٥٩٩١. )اهلادي ع د مىن سعودي، -
 العلاوم معلاع إعاداد الثااف، العلماي اعاؤمتر. االبتادائي ارامس الصف تالميذ لد  االبتكاري التفكري تنمية
 .أغسطس مشس، عا جامعة العلمية، اعصرية للرتبية اجلمعية والعشرين، ا ادي للقرن
 العلماي تنمياة التفكاري علاى اعتناقضاات اسارتاتيجية اساتخدام أثار. (٥٩٩٩) ح ياب أميان ساعيد، -
 الثالث، لعلميا اعؤمتر .العلوم خالل مادة من االبتدائي ارامس الصف تالميذ لد  العلع عمليات وبعض
 .مشس عا جامعة األول، اجمللد والعشرين، ا ادي للقرن العلوم مناهج
أثر اساتخدام اسارتاتيجية م نياة علاى اماوذج ماارزانو ألبعااد الاتعلع (. 6002. )السالمات، حممد خري -

اقاد واجتاهاايع حناو لطل ة اعرحلة األساسية العليا   حتصيلهع للمفاهيع الفيزيائية وتنمية مهارات التفكاري الن
 .أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمأنَّ العربية للدراسات العليا، عمان. مادة الفيزياء

اسااتخدام برنااامج قااائع علااى امااوذج الااتعلع ال نااائي االجتماااعي وأثااره علااى . (600٥. )أمحااد الساايد، -
جملاة دراساات   اعنااهج  .بتادائيالتتصيهت وتنمية بعض اعهاارات ا ياتياة لاد  تالمياذ الصاف اراامس اال

 (.2٢)، وطرق التدريس
 العلمياة اعفااهيع لا عض التصاورات ال ديلاة تصاتي (. ٥٩٩٩. )ةأمينا واجلنادي، ماىن شاهاا، -

 واجتاهاايع الفيزيااء ماادة   الثانوي األول الصف لطالا( V)والشكهت  ال نائي التعلع اموذجي باستخدام
 .الثالث اجمللد مشس، عا جامعة للرتبية العلمية، اعصرية اجلمعية ،الثالث العلمي اعؤمتر .حنوها
 رالياة ععلماي العلاوم اعهاه والتطاوير العلاوم تادريس معاايري. (٥٩٩١). الساالم ع اد الساالم، ع اد -

، والعشارين ا اادي للقارن العلاوم معلع إعداد العلمية للرتبية اعصرية للجمعية الثاف العلمي اعؤمتر. مستق لية
 .أغسطس ١-6

 وبقااء اعفاهيع العلمياة اكتساا على التعلع دائرة استخدام أثر(. ٥٩٩٩ . )حسن النيب، رزق ع د -
 مشاس، عاا جامعاة ،الرتبياة العلمياة جملاة .اإلعادادي األول الصاف تالمياذ لاد  واالجتاهاات الاتعلع أثار
6(6) ،٥٩-٥. 
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 الصاف من طالا لعينة الن ات مقرر دريست   التعلع دورة فاعلية(. ٥٩٩١) .سعيد مجال عالم، -
 منشاورة، غاري ماجساتري رساالة. عمليات العلع األساسية وتنمية بالتتصيهت وعالقتها الزراعي الثانوي الثاف
 .طنطا جامعة الرتبية، كلية
 العلمياة واععتاادة والطرائاص الاتعلع دور مان كاهت اساتخدام فاعلياة ماد  (.٥٩٩١ . )رشادي كاماهت،  -
 التعلايع مان األوىل ا لقاة لاد  تالمياذ العلمياة واعيول العلع وعمليات الفسيولوجية اعفاهيع اكتساا على

 .اعنيا جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة .األساسي
أثر استخدام اعدخهت اعنظومي   تدريس اهلندسة اعستوية على التفكري (. 6002. )اعالكي، عو  -

رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة أم القر ، اعملكة  .اععلما بالطائفالرياضي لطالا الرياضيات بكلية 
 .العربية السعودية

 اعاؤمتر العاريب. الرياضايات وتعلاع تعلايع عمليايت   ال نائياة(. 600٢ . )ودياع داالود مكسايموس، -
 جاره جامعاة مع بالتعاون العلوم، تدريس تطوير مركز ،والتعلع التدريس   اعنظومي اعدخهت حول الثالث
 .إبريهت2-١باألردن،  األهلية
 الثالث للصف العلوم تدريس   بنائي اموذج تط يص   اععلما فاعلية (.6006. )اعومه، إبراهيع -

 .٢٢ -6٢ ،(٥)6٩ اجلامعة األردنية دراسات، جملة األردن،   األساسي
اعااؤمتر العلماااي . علااايع الرياضااياتخلفيااة نظرياااة مقرتحااة لل تااث الرتبااوي   ت(. 6006. )مينااا، فااايز -

 .66-٥١جامعة عا مشس،  .السنوي الثاف جلمعية ال تث   تربويات الرياضيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الزبون. د. ….............................أثر استخدام إستراتيجيتين تدريسيتين مبنيتين على النظرية البنائية لتدريس
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