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اثر أنموذج جون زاهـوريك البنائي في تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة
الرياضيات وتنمية تفكيرهن الجانبي
انتظار عبد القادر محمد الحمداني
المديرية العامة لتربية نينوى
(قدم للنشر  2021/10/25قبل للنشر في )2022/1/16

ملخص البحث:

هدف البحث إلى التعرف على (اثر أنموذج جون زاهـوريك البنائي في تحصيل طالبات الصـف الثالـث
المتوسط في مادة الرياضيات وتنمية تفكيرهن الجانبي)؛ تكونت عينة البحث من ( )63طالبةة مةن طالبةا
الصة الثالةةث المتوسة و عوع ةوا إلةةى منمةةوعتين :تنريبيةةة بواقةة( ( )33طالبةةة و عضةةاة ة بواقةة( ( )30طالبةةة
ةعة ةةد أن كافة ة الباحة ةةث بينهمة ةةا إحصة ةةا يا فة ةةت متاية ة ار ( :العمة ةةر ال منة ةةتو اختبة ةةاذ الة ة كا و اختبة ةةاذ الت كية ةةر
النانبت).
دذسة ةت الباحثة ةة بن س ةةها م ةةادل الرياض ةةيا ل الب ةةا المنموع ةةة التنريبي ةةة عف ةةج أنم ةةويك ةةون واهوذية ة
البنةةا تو عطةةلم المنموعةةة الوةةاة ة عفةةج ال ري ةةة ااعتياديةةة؛ عأعةةد الباحث ةة اختبةةا اذ للتحصةةيو تكةةون مةةن
( )40ف رل موضوعية من نوع "اختياذ من متعدد"و عأعد اختبا اذ للت كير النانبت تكون من ( )16ف رل عباذل
عة ةةن ألاة ةةاوو عقة ةةد ت ة ة التح ة ةةج مة ةةن ة ةةدقه عثباتهمة ةةا؛ عاعة ةةد اانتهة ةةا مة ةةن التنراة ةةة عت بية ةةج ا داتة ةةين علة ةةى
المنموعتينو حللت الباحثة النتا ج عقد أظهر النتا ج :
• ع ود فةر ي دالةة إحصةا ية عنةد مسةتو الدالةة ( )0,05بةين متوسة دذ ةا طالبةا المنموعةة
التنريبية التت دذست ة نمويك ون واهوذية البنةا ت عمتوسة دذ ةا طالبةا المنموعةة الوةاة ة
التت دذست ةال ري ة ااعتيادية فت اختباذ التحصيو لصالح المنموعة التنريبية.
• ع ود فةر ي دالةة إحصةا ية عنةد مسةتو الدالةة ( )0,05بةين متوسة دذ ةا طالبةا المنموعةة
التنريبية التت دذست ة نمويك ون واهوذية البنةا ت عمتوسة دذ ةا طالبةا المنموعةة الوةاة ة
التت دذست ةال ري ة ااعتيادية فت اختباذ الت كير النانبت لصالح المنموعة التنريبية.
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The impact of the constructive John Zahrek model on the
achievement of the third -grade students in mathematics
and the development of their side thinking
Intithar Abdul Qadir Muhammad Al -Hamdani
General Directorate of Nineveh Education
Abstract:
The aim of the research is to identify (the effect of the John Zahorek model
on the achievement of third-grade intermediate students in mathematics and the
development of their lateral thinking); The research sample consisted of (63)
female students of the third intermediate grade, and they were divided into two
groups: an experimental group with (33) students, and a control group with (30)
female students after the researcher rewarded them statistically in the variables:
(chronological age, intelligence test, lateral thinking test.
The researcher herself taught mathematics to the students of the experimental
group according to John Zahorek's constructivist model, and to the students of the
control group according to the usual method; The researcher prepared an
achievement test that consisted of (40) objective paragraphs of the type of
"multiple-choice", and prepared a test of lateral thinking consisting of (16)
paragraphs that consist of puzzles, and their validity and reliability were verified;
After completing the experiment and applying the two tools to the two groups, the
researcher analyzed the results, and the results showed:
There is a statistically significant difference at the significance level (0.05)
between the average scores of the experimental group students who studied with
John Zahorek's constructivist model and the average scores of the control group
students who studied in the usual way in the achievement test in favor of the
experimental group.
• There is a statistically significant difference at the significance level (0.05)
between the average scores of the experimental group students who studied with
John Zahorek's constructivist model and the average scores of the control group
students who studied in the usual way in the lateral thinking test in favor of the
experimental group.

: التعريف بالبحث:الفصل األول
عاتناه ةةاته غي ةةر

ف ةةت م ةةادل الرياض ةةيا

التعلةي الر يسةةو إي اح ةت الباحثةة

:The Problem of the Research مشكلة البحث

انخ ةةاض تحص ةةيو ال الب ةةا

تتح ةةدد مة ةةبلة البح ةةث ف ةةت س ةةب

ااينابية نحوها فت مراحو التعلي العامو عالتت تعد مةةبلة مةن مةةبل
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م ةةن خ ةةلل خبرته ةا ف ةةت ت ةةدذيا الرياض ةةيا
طالب ةةا

الرياض ةةيا

ف ةةت الم ةةداذن الثانوي ةةة أن هن ةةان انخ اض ةةا ملحوظ ةةا ف ةةت تحص ةةيو

الثال ةةث المتوسة ة ف ةةت م ةةادل الرياض ةةيا و عق ةةد يب ةةون يلة ة ةس ةةب

الصة ة

عم اهيمه ةةا اس ةةيما أنه ةةا يا

اعتيادية عالتت تعتمد على تل ت ال البا
يةةيد الةةى ضةةع

طبيعة ةة تراكمي ةةةو فو ةةل ع ةةن إتب ةةاع أغل ة

نهةةا مةةادل متراة ةةة ا يمبةةن فهة

عتحت ةةاك م ةةن ال الب ةةة إ ة ار عملي ةةا

مدذس ةةيها ط ار ةةج ت ةةدذيا

للمعلوما و عقلة إع ا هن ا دعاذ للمةاذكة فت عملية التدذيا مما

قةةدذته علةةى توظيةةت تل ة المعلومةةا

يحبةون الرياضةةيا

قل ةةة تمبة ةنه م ةةن أساس ةةيا

فةةت مواق ة

ذياضةةياتية ديةةدل؛ كمةةا أن أغلبيةةتهن ا

ة منهةةا مةةا لة يةةت فهة ا ساسةةيا

الت كي ةةر عتنم ةةت فيه ةا ااكتة ةةاف عح ةةو المة ةةبل

الرياضةةياتية أعاو

عال ةةدذل عل ةةى التعام ةةو

المن ت م( ما حولهاو عه ه المةادل تعتمةد علةى ال هة عالت بيةج أكثةر مةن الح ة عالتة كرو لة ا ننةد اتناهةاته
لدذاستها غير اينابية.

عقةةد ع هةت الباحثةة سةيال إلةةى ( )100طالبةةة مةةن طالبةةا

مادل الرياضيا
مة ةةن ال البة ةةا

؟ فكانت النسةبة أكثةر مةن ( )%90مةن اج اةةا

ال ارسة ةةبا

الصة

الثالةةث المتوسة عهةةو :هةةو تحب ةين

كةل؛ ثة ع هةت سةياا فة هيا إلةى منموعةة

فيهة ةةا :لمة ةةايا أنة ةةت اذسة ةةبة فة ةةت الرياضة ةةيا

؟ فكانة ةةت أغلة ة

ا

عيتوح مما سبج ان مةبلة البحث الحالت تكمن فت ضع

تحصيو طالبا

الصة

الرياضيا و عا أح
فةت الرياضةيا

مدذسة المادل.

عاتناهةةاتهن غيةر ااينابيةةة نحوهةاو عهة ا مةا حةةدا ةالباحثةة إلةةى تنرية

واة ةةة أننة ةةت ا أحة ة
الثالةث المتوسة

أنمةةويك ةون واهوذية

البنةةا ت فةةت هة ه المةةادل لمعرفةةة فاعليتة فةةت تحصةةيله عاتنةةاهتهن نحوهةا؛ عمةةن هنةةا تتحةةدد مةةةبلة البحةةث مةةن
اج اةة عن السيال اآلتت:

مــا اثـــر أنمــوذج جـــون زاهـــوريك البنـــائي فــي تحصـــيل طالبــات الصـــف الثالــث المتوســـط فــي مـــادة

الرياضيات وتنمية تفكيرهن الجانبي ؟

أهمية البحث :The significance of the research

يةهد العال اليوم ت و اذ علمية عتكنولو ية فا ة ت توت فةت الةن

عقاعةةدل أساسةةية لت ةةوير المنتمةة( عوثبةةا

التراويةة أن تكةون ضةرعذل حياتيةة

ع ودهةةا عدعذهةةا ك حسةةن نتةةاك فكةةر تو ةةو إلية اجنسةةانو إي تعلةةج

الةةدعل المت دمةةة عالناميةةة مةةاا كبي ةرل علةةى ال ةن

التراويةةة إيمانةةا منهةةا ة نهةةا العنصةةر الحاس ة جحةةدات التنميةةة

ةنمي ة ة ة ةة( أةعاده ة ة ة ةةا عوي ة ة ة ةةادل ق ة ة ة ةةدذل ال ة ة ة ةةرد عل ة ة ة ةةى التة ة ة ة ة قل م ة ة ة ةة( ك ة ة ة ةةو م ة ة ة ةةا يس ة ة ة ةةتند م ة ة ة ةةن متاي ة ة ة ة ار علمي ة ة ة ةةة
عتكنولو ي ةةة(.التميمتو)15 :2018؛ عالتراي ةةة ه ةةت المس ةةيعلة ع ةةن هة ة ه الت ةةو اذ بو ة ة ها أهة ة عوام ةةو ت ةةدم

المنتمعةةا

اجنسةةانية عت وذهةةا إيا ع هتهةةا فلسة ة تراويةةة تملة الن ةرل اجسةةتراتينية الواضةةحة عالتكتية المةةرن

ال ادذ على ت وي( ن سة عف ةا للت ةو اذ الم ا ئةة عغيةر المتوقعةة سةوا حةدثت ة عةو اجنسةان أم ة عةو عوامةو
خاذ ة عن سي رت و عيت يل من خلل مناهنها الدذاسية(.ال هير عحيدذو.)21 :2018
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عالمناهج الدذاسية هت عسيلة التراية عالمدذسةو إي عن طري ها يت تر مة ا هةداف التراويةة إلةى مواقة

عخب ة ار س ةةلوكية يت اع ةةو معه ةةا المتعلم ةةون عيتعلم ةةون م ةةن نتا نه ةةاو فه ةةت ا دال الر يس ةةة ف ةةت تح ي ةةج ا ه ةةداف

المنةةةودلو عال ريةةج جعةةداد ا
ععلي ة فةةهد

يةةال ال ادمةةة عالسةةبيو إلةةى مسةت بو أسةةعد ععةةال أفوةةو(.ال هير و)8 :2015؛

المنةةاهج الد اذسةةية ت ةةو اذ ملموسةةة عتاي ة ار س ةريعة فةةت اآلعنةةة ا خي ةرل فةةت ميةة( دعل العةةال

عاس ةةيما الرياض ةةيا و إي أع ةةاد الن ةةر كثي ةةر م ةةن ال ةةدعل ف ةةت مناهنه ةةا عأس ةةالي

حا ة ةةا

عنم ةةايك تدذيس ةةهاو لتنس ةةن م ةة(

منتمعاته ة ةةاو إي يعتم ة ةةد ة ة م ة ةن نن ة ةةا المنتم ة ةة( عل ة ةةى ق ة ةةدذل أف ة ةراده عل ة ةةى النن ة ةةا فيه ة ةةا( .ةاس ة ةةبا

عتاماذاو.)145 :2013

عما وال علة الرياضةيا

يت ةوذ عيتنةدد بت ةوذ المنتمعةا

عت ةدمهاو إي إن انتةةاذ اسةتخدام الحاسةوم

عاجنترنةةت عت بي اتهم ةةا ف ةةت الصةةناعة عالتن ةةاذل عا عم ةةال كاف ةةة عةةو تعلمه ةةا ض ةةرعذل حتميةةةو كم ةةا
أل ةةى ة للة علةةى الميسسةةا

العصةر ةصةةباة ذقميةة عامةةةو ا مةةر الة
المنتم( عسد حا ات من ااختصا ا
عن ار همية الرياضيا

التعليمةةة عا ة

ةب ه ة ا

إعةةداد أ يةةال لخدمةةة

العلمية كافة ععلى قمتها الرياضيا (.سبيتانو.)13 :2017

أ بح ت وير إستراتينيا

عنمايك تدذيسها أم ار ةةال ا هميةة لت ايةد ااهتمةام

بتعليمهةةا لل لبةةة ة ري ةةة تركة علةةى المعنةةى عالكيةةت عوكسةةاة المهةةا اذ الرياضةةية ا ساسةةية عتنميةةة اتناهةةاته
ااينابية نحوها ( .الحو.)253 :2012
عيعد ااتناه نحو الرياضةيا

ي ةةو أهمي ةةة ع ةةن ة ةةاقت النوان ة

مةن ا هةداف الو دانيةة م مولةة التح يةج فةت منةال العمليةة التعليميةةو عا

– المعرفي ةةة عالمهاذي ةةة -ب ةةو ق ةةد ي وقه ةةا ف ةةت ا همي ةةةو علك ةةت تتح ةةج ا ه ةةداف

المعرفية عالمهاذية ابد عأن تتولد لد ال البةا
)54؛ إي أن ال ة
عالمواقة

اتناهةا

مو بةة نحةو د اذسةتها( .الكبيسةت عوخةل

و:2018

لدي ة اتنةةاه اينةةابت نحوهةةا سةةوف ي ةةوم بد اذسةةتها ةةةةا و عسةةيحاعل ت س ةير ةعةةا ال ةواهر

اا تماعيةةة ت سةةي ار ذياضةةياتياو عيبثةةر مةةن ااسةةت هام عةةن النديةةد مةةن ا فكةةاذ الرياضةةياتيةو عيحةةاعل

استنتاك ا فكاذ بن س (.الرداد و.)3 :2007
كمة ةةا مة ةةن أهة ةةداف تة ةةدذيا الرياضة ةةيا

الو دانية ةةة أن ت ة ةةدذ ال البة ةةة دعذ العة ةةاملين فة ةةت ح ة ةةول المعرفة ةةة

الرياض ة ة ة ةةياتيةو عأن ينم ة ة ة ةةت ث تهة ة ة ة ةا بن س ة ة ة ةةها م ة ة ة ةةن خ ة ة ة ةةلل مواق ة ة ة ة

الرياضياتية(.الخ ي و.)129-128 :2015

ذياض ة ة ة ةةياتية كالبره ة ة ة ةةان عح ة ة ة ةةو المسة ة ة ة ة لة

عيعد الت كير النانبت أحد أنواع الت كيرو فهو ذؤية ديدل لإلبداع من دعن ت يد ل ر ا فكاذو سوا من

حيث المها اذ

اجبداعية أع ااستراتينيا

المستعملة لتح يج المها اذ و أع أدعا

ن( ال راذ سةوف يةنعبا

تعلمة ة ة ة ة ة عل ة ة ة ة ةةى طري ة ة ة ة ةةة أدا ن ة ة ة ة ةةا للمه ة ة ة ة ةةام اليومي ة ة ة ة ةةة الت ة ة ة ة ةةت ت ة ة ة ة ةةت ةالس ة ة ة ة ةةرعة عالدقة ة ة ة ة ةة عالن ة ة ة ة ةةودل العالي ة ة ة ة ةةة.

(.)De Bono,2006,p17

عيتمي الت كير النانبت ةممي ا

كبيرل فت توسي( ذقعة الخيال عالت كيةر ةااحتمةاا

الكثيةرلو لة ل فهةو

ينمت الع و ةاتناه الت كير الموس(و عي ُّ
عد ه ا النوع من الت كيةر أساسةا فةت تنميةة مهةا اذ الة كا ةةةبو كبيةرو
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عاه ة ا يعة ُّةد عمليةةة معرفيةةة محبومةةة ةالمعلومةةا

المت ةوافرل لةةد ال ةةرد عالتةةت اكتسةةبها نتينةةة المماذسةةة عالخب ةرلو

عيمبن ااست ادل من عملية الت كير النانبت على مستو ا فرادو ععلةى مسةتو المن ومةا
.)337

عالقياديين عغيره ممن يهمه تن ي ا فكاذ المبتكرل( .السويدانو 2008و

عذ ةال الصةناعة

عتتنلةةى أهميةةة الت كيةةر النةةانبت عةةن طريةةج ليةةة عمةةو الع ةةو ن سة و أع طري تة فةةت معالنةةة المعلومةةا

عفاعليت فت أدا ه ه المهمة عالتةت ا تةت بهة ه البسةاطة أع السةهولةو عأن ليةة الع ةو فةت معالنةة المعلومةا

تن و عبر ياتها على الخصا ص ت رض علي ةعا ال يودو عه ه ال يود ت ة

انبةا إلةى نة

مة( محاسةن

ليةة عمةو الع ةوو عيمبةةن ااسةت ادل ةةالت كير النةةانبت مةن محاسةن هة ه اآلليةةة مةن دعن التعةرض لمسةةاع هاو إي

يةةوفر الت كيةةر النةةانبت عةةن طريةةج تحةةرذه مةةن ال والة

ال كريةةة عحريتة فةةت معالنةةة المعلومةةا

السيئا و أع إحدات فت من التواون بينها عاين المحاسن( .د بونوو 2006و
علتنميةةة ااتناهةةا

اجينابيةةة لل ةةلم نحةةو الرياضةةيا

مةةن تعةةديو هة ه

.)13

ن يبةةون

ابةةد مةةن سةةعت مدذسةةيها لةةيا ف ة

طلبه نا حين فت الرياضيا و بو أن يبونوا محبين لها علديه الدافعية ال اتيةة لد اذسةتها عالتمية بهةاو حيةث
تحةةدت علقةةة تبادليةةة اينابيةةة بةةين الع ةةو عالو ةةدان تعمةةو علةةى اسةةتم ارذية الةةتعل عتعميةةج ال ه ة و عذامةةا ينعةةو

منه م كرين مبدعين(.ال هير عسعادلو2018أ.)422 :
عن ة ار لتمي ة موضةةوعا

الرياضةةيا

ة بنيةةة محبمةةة يتصةةو ةعوةةها بةةبعا اتصةةاا عثي ةةا مة ةبلة فةةت

النهاية بنيانا متكاملو عتبنى ا فكاذ النديدل فيها على م اهي عتعميما
م بلةو فإيا ل تت ن ال البة التعل السابج إت انا يدا ستوا

عواا

ساة ة لتصبح مادل فكاذ ععلقا

فت فه ما تبنى عليها من موضوعا

ديدل؛ عه ا ما ترك علي الن رية البنا ية(.ال هير و2018ك.)101 :1
عيتناسة ة

الت ةةدذيا عف ةةج الن ري ةةة البنا ي ةةة م ةة( المة ةواد التعليمي ةةة اس ةةيما الرياض ةةيا و فه ةةت يا

تراكميةةة تبةةدأ مةةن البسةةي إلةةى المرك ة و عمةةن منموعةةة مةةن المسةةلما

السير ةخ وا

تةةةتج النتةةا ج عالن ريةةا

استدالية تحبمها قوانين المن ج(.الكبيست عأفاقةو.)17 :2014

عتةر الباحثةة أن البنا يةةة تتناسة

مةة( طبيعةةة مةةادل الرياضةةيا

تركيب ةةة

عةةن ال ريةةج

عكيايةةة تدذيسةةهاو إي تركة علةةى المةتعل

عنةةةاط فةةت أثنةةا عمليةةة الةةتعل د عتيكةةد علةةى الةةتعل ي المعنةةى ال ةةا علةةى ال ه ة و مةةن خةةلل الةةدعذ النة ة

عالمةاذكة ال اعلة للمتعل فةت ا نةة ة التةت ييديهةاو بهةدف بنةا م اهيمة عمعاذفة العلميةةو عقةد افةت ت منهةا
نمايك حديثة فت التدذيا اعتمد

على أفكاذها.

عمن ه ه النمايك أنمويك ون واهوذي البنا ت ال

البنا يةةة فةةت التعلةةي و عيةةر أن ة ين ة
التعامو م( المعلوما

مم

ون واهوذي معتمدا على أفكةاذ الن ريةة

علةةى المةةدذن أن ينة ة المعلومةةا

السةةاة ة لاةةرض تمبةةين طلة ة مةةن

النديدلو عأه ما يمي ه ا ا نمويك هةو تركية ه علةى ع ةوم ت ةدي المعلومةة ةصةوذتها

الكليةةة ثة ت ةةدي أ ا هةةاو إي يةةت إع ةةا ال اعةةدل العامةةةو عالتركية علةةى
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ت بي هةةاو عأن فه ة المعلومةةا
يبس

ال البا

أ يةر

يحتةةاك اكتةةةاف ال ةةرع الد ي ةةة بةةين محتةةو الةةتعل النديةةد عالةةتعل السةةابج ممةةا

ن رل ثا بة عالبد فت إعادل تن ي المعلوما

لدي (.ا سد ومحمدو.)137 :2015

ةون واهوذية أن المعرفةة ليسةةت منموعةة مةن الح ةا ج عالم ةةاهي أع ال ةوانين التةت تنت ةر مةةن

يبتة هاو بو عملية بنا للمعرفة عت دي ال البا
ا نم ةةويك فة ةةت ت ةةدذيا مة ةةادل الرياضة ةةيا

عاتناهاتهن نحو المادل.

معنى لتنةاذاه عخبةراته و ععلية أذاد

ل ةةلم الصة ة

الباحثةة تنرية

الثال ةةث المتوسة ة عمعرفة ةةة فاعليتة ة فة ةةت تحصة ةةيلهن

فول عما سبج تكمن أهمية البحث فت اآلتت:

 .1مواكبت الت و اذ

هة ا

التراوية الحديثة فت توظيت نمايك التدذيا الحديثة المنبث ة من ن ريا

الةتعل اسةيما

الن رية البنا ية عاجفادل منها فت تدذيا مادل الرياضيا .

 .2ا تو ةةد د اذسةةة سةةاة ة (علةةى حةةد علة الباحثةة) فةةت البيئةةة الع ار يةةة عالعرايةة تناعلةةت أنمةةويك ةةون واهوذية
البنا ت فت التحصيو عالت كير النانبت فت مادل الرياضيا
فت ااذت ا لتدذيا مدذن الرياضيا

 .3أهميةةة الص ة

الثالةةث المتوس ة ال ة

مما تبرو اهميتة عحا ةة ااسةت ادل مةن نتا نة

عمدذساتها عن و الخبرل الى طلبته .

يمثةةو نهايةةة المرحلةةة المتوس ة ة عأساسةةها عالتةةت تعةةد إنت الةةة حقيقيةةة

عنوعية لل البة من المرحلة المتوس ة إلى المرحلة ااعدادية .

 .4اجف ةةادل م ةةن نتا ن ة ف ةةت ا خ ة ةالنم ةةايك الحديث ةةة ف ةةت ت ةةدذيا الرياض ةةيا
البنا ت.

عاس ةةيما أنم ةةويك ةةون واهوذي ة

 .5يرفد البحث الحالت ةصوذل متواضعة المبتبة المحلية احتوا ه على موضوعا

هدف البحث

عمصادذ حديثة .

:Aim of the Research

يهدف البحث الحالت إلى التعرف على:

اثةةر أنم ةةويك ةةون واهوذي ة البن ةةا ت فةةت تحص ةةيو طالب ةةا
عتنمية ت كيرهن النانبت .

فرضيات البحث

الص ة

الثال ةةث المتوس ة فةةت م ةةادل الرياض ةةيا

:Hypotheses of the Research

من أ و تح يج هدفا البحث

يات ال رضيتين الص ريتين اآلتيتين:

 .1ا يو ةةد ف ةةر يع دال ةةة إحص ةةا ية عن ةةد مس ةةتو الدال ةةة (≥ α
المنموعة التنريبية التت تدذن مادل الرياضيا

 )0.05ب ةةين متوس ة دذ ةةا

ةة نمويك ةون واهوذية البنةا ت عمتوسة دذ ةا

المنموعة الواة ة التت تدذن المادل ن سها ةال ري ة ااعتيادية فت اختباذ التحصيو.

 .2ا يو ة ةةد فة ةةر يع دالة ةةة إحصة ةا ية عنة ةةد مسة ةةتو الدالة ةةة ( )0.05 ≥ αبة ةةين متوسة ة دذ ة ةةا
المنموعة التنريبية التت تدذن مادل الرياضيا

ةة نمويك ةون واهوذية البنةا ت عمتوسة دذ ةا

المنموعة الواة ة التت تدذن ةال ري ة ااعتيادية فت اختباذ الت كير النانبت .
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حدود البحث

:Limits of the research

ي تصر البحث الحالت على:

 .1الحدود البشرية :طالبا

الص

الثالث المتوس .

 .2الحدود الزمانية :الكوذن ا عل للعام الدذاست 2020-2019م.
 .3الحدود المكانية :مدينة المو و  /مرك محاف ة نينو .
 .4الح ـدود الموضــوةية :فصةةول كتةةام الرياضةةيا
ا عل :العلقا

عالمتباينةا

للص ة

الثالةةث المتوس ة (الن ة ا عل) عهةةت( :ال صةةو

فةت ااعةداد الحقي ةة) ع(ال صةو الثةانت :الم ةادير النبريةة) ع(ال صةو الثالةث:

المعادا )و ت ليت (د .أمير عبد المنيد اس ع خرعنو 2018و ط.)2

سادساً :تحديد المصطلحات

: Definition of the Terms

 .1أنموذج جون زاهوريك البنائي  :John Zahorik Structural modelعرف ة ن :

* (أنمويك تدذيسةت يسةتند إلةى الن ريةة البنا يةة يعمةو علةى بنةا المعرفةة عونةةا ها لةد ال ةلمو عيتكةون مةن
خما مراحو هت "تنةةي المعلومةا و اكتسةام المعلومةا و فهة المعلومةا و اسةتخدام المعلومةا و الت كيةر
فت المعلوما ")( .ياسين عوين و .)114-112 :2012

* (أنمويك تدذيست حديث يستند إلى الن رية البنا يةو ير أن المعرفة ليسةت ح ةا ج عم ةاهي عقةوانين تنت ةر
م ةةن يبتةة ة هاو ب ةةو عملي ةةة بن ةةا عونة ةةا عتن ةةي للمعرف ةةةو أ أنه ةةا محاعل ةةة ال لب ةةة لت ةةدي معن ةةى لتن ةةاذاه

عخبة ةراته و عيتكة ةةون هة ة ا ا نمة ةةويك مة ةةن خمة ةةا م ارحة ةةو تسة ةةتند إلة ةةى تنةة ةةي المعرفة ةةةو عاكتسة ةةابهاو عفهمهة ةةاو
عاستعمالهاو عالت مو فيها)( .واير ع خرعنو.)423 :2014

عرفه الباحثة إجرائياً :أنمويك تدذيست ينبثج من الن رية البنا ية استخدم فت تدذيا طالبا
وت ُّ

الثالث المتوس "المنموعة التنريبية" موضوعا

من كتام الرياضيا

الص

من خلل خ وات المتمثلة بة (تنةي

المعلوما و عاكتسام المعلوما و عفه المعلوما و عاستخدام المعلوما و عالت كير فت المعلوما ).
 .2التحصيل  : Achievementعرف ة ن :
* (نتينةةة مةةا تعلمة المةةتعل مةةن معلومةةا

عخبة ار تعليميةةة ت ةةدم إلية ةاسةةتخدام عسةةا و تعليميةةة عوسةةتراتينيا

مناسةةبة مةةن أ ةةو معرفةةة مةةد مةةا تح ةةج مةةن ا هةةداف التعليميةةة الموضةةوعة عي ةةان ةالدذ ةةة التةةت يحصةةو

عليها فت اختباذ التحصيو )(.التميمتو.)168 :2018

* (هةةو المعلومةةا

التةةت اكتسةةبها ال البةةة عالمهةةا اذ التةةت نمةةت لةةديها مةةن خةةلل تعلمه ةا موضةةوعا

د اذسةةيةو

عي ان ةالدذ ة التت تحصو عليها ال البة فت أحد اختبا اذ التحصيو أع الدذ ة التةت يوةعها المةدذن أع

كليهما معا)(.ال هير و2018ك.)218 :2
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الصة

عرفه الباحثة إجرائيـاً :هةو محصةلة مةا تعلمتة طالبةا
وت ّ
الرياضيا التت دذسوها فت مدل معينةةو عي ةان ةالدذ ةة التةت تحصةو عليهةا ال البةة مةن خةلل إ ابتهةا علةى
ف ار ااختباذ التحصيلت ال

الثالةث المتوسة مةن موضةوعا

مةادل

أعدت الباحثة.

عرفه:
 .3التفكير الجانبي ّ :Lateral thinking

* (الكبيسي :)2013،ت كير يتمي ةالبحث عاان ل ةحرية فت اتناها

متعددل بةدا مةن السةير فةت اتنةاه

عاحةةدو عيركة علةةى توليةةد ال ار ةةج النديةةدل لرؤيةةة ا فةةيا و عويا كةةان اجبةةداع طري ةةة اسةةتخدام ع ولنةةا فيبةةون

الت كيةةر النةةانبت خيةةر عسةةيلة اسةةتخدام ع ولنةةاو فهةةو أدال اجبةةداعو عمةةن الممبةةن تنميةةة مها اذت ة ةالمماذسةةة
عالتدذي )(.الكبيستو2013و

.)108

* (الزهيري2017 ،ب) :طري ة مبدعة تخيلية فةت حةو المةةبل
عن مةبلة ما(.ال هير و2017مو

.)251

تةيد إلةى تايةر تصةو اذ ال ةرد عم اهيمة

يحتاك إلى نوع من الت مو عالخرعك عن ال ري ة

عرفه الباحثة إجرائياً :هو نوع من أنواع الت كير ال
وت ّ
الرعتينية ةالت كيرو عي ان ةالدذ ة التت تحصو عليهةا ال البةة مةن خةلل إ ابتهةا علةى ف ة ار اختبةاذ الت كيةر
النانبت ال

أعدت الباحثة.

الفصل الثاني :إطــار نظري ودراسات سابقة:

 .1أنموذج جون زاهوريك البنائي :John Zahorik Structural model

أقتر ه ا ا نمويك ( ةون واهوذية ) أسةتاي المنةاهج عط ار ةج التةدذيا فةت امعةة عيسبونسةن ميلةوعكتو

من خلل ت ديم لعدد من البحوت فت التدذيا علةى عفةج الن ريةة البنا يةة عقةدم عةدل افت ارضةا

حةول الن ةرل

للمعرف ةةة عال ةةتعل و إي ي ةةر أن المعرف ةةة ليس ةةت منموع ةةة م ةةن الح ةةا ج عالم ةةاهي و أع ال ة ةوانين الت ةةت تنت ةةر م ةةن
يبتة هاو بو هت عملية بنةا عونةةا للمعرفةةو أ  :أنهةا محاعلةة مةن ال لبةة لت ةدي معنةى لتنةاذاه و عيعةد هة ا

ا نمويك من النمايك التدذيسية التت تستند إلى الن رية البنا ية(.ياسين عوين و.)112 :2012

افتراضات جون زاهوريك حول المعرفة:

يكر كاط( ( )2016أن واهوذي قدم منموعة من اافتراضا

حول المعرفة هت:

 .1المعرفة ليست مست لة فت ع ودها عن ال ال .
 .2يعتمد ال ال

على خبرات الساة ة فت بنا المعلوما .

 .3كو فت نريد أن نعرف نب ل هدا للو ول إلي .
 .4المعرفة ليست ثابتةو فالمعلوما

تبنى دا ما عتكتس

 .5تنمو المعرفة فت أثنا ت ديمها ععرضها.

256
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 .6ةالمناقةة يت وذ ال ه عيبون أكثر عم ا( .كاط(و .)284 :2016

خطوات أنموذج جون زاهوريك:

قدم واهوذي أنموي ا بنا يا يتكون من خما خ وا و هت:

 .1تنشــيط المعلومــات :ت خة المعرفةةة السةةاة ة لل ةةلم بن ةةر ااعتبةةاذ عنةةد الةةةرعع فةةت علة موضةةوع ديةةد؛
نه ةةا تع ةةد من ل ةةا للمعلوم ةةا

المعرفة النديدل.

الندي ةةدلو عاب ةةد للم ةةدذن م ةةن استة ةةاذل الخبة ة ار الس ةةاة ة لل ةةلم قب ةةو ت ةةدي

 .2اكتساب المعلومات :تع ى المعرفة ةصوذل كلية ث ا
 .3فهم المعلومات :تكتة

ا نة ة عوداذل المناقةا

ال رع الد ي ة للم اهي النديدل ةصوذل كليةو عيساعد المدذن ال البةا

بينه .

 .4استخدام المعلومات :تص و المعلوما
معرفته فت مواق

ا و فمثل يت إع ا ال اعدل العامة ث مبوناتها.

تعليمية أع حواذ

عالتراكي

المعرفية البنا يةو عتمنح فر ة كافية لل لم لتوظيةت

ت أع نةاط تعليمت.

 .5التفكير في المعلومات :توظيت المعلومةا
ايرو أع يامه ةمناقةا

المعرفيةة مةن خةلل ت كيةر ال البةا
ة ت خةرو أع ا

اية أع أ نةاط معرفت

تعلم فت معرفة(.واير ع خرعنو .)424 :2014

فةت كتاةةة مةةرعع ةحثةت

ة ت مةن أ ةو ت بيةج مةا تة

 .2التفكير الجانبي :Lateral thinking

يعةةد الت كيةةر النةةانبت أحةةد أنمةةاط الت كيةةرو عهةةو ي ةرتب ةالعةةال " ادعاذد د بونةةو" ال ة

الت كير النانبت فهو البحث لحو المةاكو ة سالي

المن ج أع ما ي ل اجنسان عيعتاد علي ( .د بونوو2005و
المةاكو ة سالي

ابتةةدع مص ة لح

غير ت ليدية أع غير من قية ةةبو عاضحو عقةد سةماه د

بونةةو (الت كيةةر النةةانبت) ليمي ة ه عةةن نةةوع خةةر م ةن الت كيةةر أسةةماه الت كيةةر العمةةود ال ة
عيعنت ( )Lateralا

بت ديمة

ينس ة

أساسةةا إلةةى

.)90

الة أع اجبداع أع الحداثةو فةت حةين تعنةت ( )Lateral thinkingمحاعلةة حةو

غير ت ليديةو عقد أدخو ه ا المص لح قةامون أكسة وذد فةت طباعتة ا خيةرلو عيعة ُّد الت كيةر

النةةانبت نم ة مةةن أنمةةاط الت كيةةر الحديثةةة ال ة
المص لح حديثا( .حسينو2008و

.)10

اذتةةب ةةةالم كر العلمةةت "ادعاذد د بونةةو" ال ة

اسةةتعمو ه ة ا

عيعتمةةد الت كيةةر النةةانبت علةةى ابتكةةاذ اكبةةر عةةدد ممبةةن مةةن الحلةةول عالبةةدا وو عيمبةةن الن ةةر مةةن خللة

على أكثر من هة فت المةبلة أع الموق

عال

ةخ وا

لحو المةبلة(.محمدو2006و

.)189

عيس ةةتند الت كية ةةر النة ةةانبت علة ةةى ن رية ةةة (النةة ةتالت) فة ةةت فكة ةرل اجدذان الكلة ةةتو ععضة ةة( أ ة ة ا الموقة ة

عتن يم بهدف إدذاك ةصوذل متكاملة ضمن سيا يصبح ل معنىو عي ُّ
عد الرعاد ا عا و له ه الن رية":ماكا

فريتهي و كةوهلرو كوفكةا"و ميسسةين ا فكةاذ ا علةى التةت اعتمةدها عطوذهةا د بونةوو إي تةر هة ه المدذسةة أن
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ال ب ة الر يسة فت المدذن الحست ليست هت العنا ر أع ا
البنا العام(.أبو ادعو2004و

ا التةت يتكةون منهةا المةدذنو عونمةا الةةبو أع

.)191-190

عير د بونو أن الت كير النانبت فةديد االتصةا ةاجبةداعو عاجبةداع غالبةا مةايبون ع ة ا لنتينةة ف ة

بينما الت كير النانبت لعملية فكرية م لواة (.د بونوو2006و

.)4

عقد س ل د بونو هو الت كير النانبت هو ن س الت كير اجبداعت ف ام عن ب ة (كل) علةى الةرغ مةن

أن الت كيةةر النةةانبت هةةو عمليةةة إبداعيةةة علكن ة ايعنةةت الت كيةةر اجبةةداعت بةةو إنة مو ة نحةةو استكةةةاف أفكةةاذ
ديدل.)De Bono,1998,p2(.

العوامل المؤثرة في التفكير الجانبي:

يكةةر الصةةامد ( )2010أن لكةةو فةةخص أسةةلوا الم وةةو فةةت الت كيةةر عتو ه ة الخةةا
عح ةةو المة ةةبل ؛ لة ة ا ف ة ن
ةإن هن ةةان العدي ةةد م ةةن العوام ةةو يا

المواقة ة

استعماله للت كير النانبتو عمن ه ه العوامو:
فت استعمال التكنيبا

 .1مهاذل ال ال

عا دعا

فةةت معالنةةة

الص ةةلة ة ةةا فراد عالت ةةت ية ةيثر ف ةةت كياي ةةة

الخا ة ةالت كير النانبت.

 .2ال ه الدقيج للمراحو العلمية اجبداعيةو عمها اذ الت كير النانبت.
 .3دعاف ةة( ال ةةرد نح ةةو موا ه ةةة المواق ة
المعرفية.

 .4اجطاذ اا تماعت عالث افت ال

الندي ةةدل عالمركب ةةة عالت ةت تة ةةمو مس ةةتو م ةةن التح ةةد الم ب ةةول ل د اذت ة

نة في ال رد عيعيش في .

 .5تمتةة( ال ةةرد بةةرع المث ةةابرل عالتحةةد و عع ةةدم تالاةةو الي ة ن إل ةةى ن س ة و عه ة ا يحتةةاك إل ةةى مسةةتو ع ةةال م ةةن
الدافعية لد ال رد.

 .6الةخصيا

المو ودل فت بيئة ال رد عالتت لها ت ثير علي (ال دعلو أع المثو ا على).

 .7ا سلوم الم وو فت الت كير عاجبداع عاتخاي ال ار اذ عحو المةبل ( .الصماد و2010و

مهارات التفكير الجانبي:

ييكد د بونو ( )2005أن الت كير مهاذل يمبن أن تتحسن ةالتدذي

ا تختلة

.)35

عالةتعل و إي يةر أن مهةاذل الت كيةر

عةةن أ مهةةاذل أخةةر و إي يةةةب الت كيةةر ةمهةةاذل يةةادل السةةياذلو ععةةن طري ة يعمةةو الة كا عيةةيثر فةةت

خبر اجنسان( .د بونوو2005و
ا

.)12

فالعلقة بين الت كير عمها اذ الت كير كالعلقة بين لعبةة كةرل الموةرم عمةا يتصةو ةاللعبةة مةن مهةا اذ

مثو :ذمية البداية عذمية ااس اطية...الخو عيسه كو منها فةت تحديةد مسةتو اللعبةة ع ودتة و عالت كيةر كة ل
من مها اذ

عمواه

متعددل تسه فت إ ادل كو منها فت قابليةة الت كيةر؛ ععلية فةإن مماذسةة ال الة

الت كي ةةر الن ةةانبت تعم ةةو عل ةةى علة ة ي ك ةةر خ ةةاذك ح ةةدعد الت كي ةةر الت لي ةةد و عيو ة ة المةة ةبل
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للحصول على نتا ج فوذية عيولةد فكةرل مةا عةن طريةج أفكةاذ أخةر و عيصةم طرقةا لحةو المةةبل
عي وذ أفكا اذ ديدلو عيعمو على ت وير عادا

عمماذسا

إبداعيةو فول عن تحويو المةبل

لإلبداعو عاه ا يعت د (د بونو) أن للت كير النانبت مها اذ يمبن التدذي

الم رعحةة
إلى فر

عليهاو عه ه المها اذ هت:

 .1توليد ادراكات جديدة (:)Generation of new perception
ي صةةد ةةةاجدذان الةةوعت أع ال ه ة و ةمعنةةى :أن يصةةبح ال ال ة

ةمعنى خر اجدذان هو الت كيةر ال رضةت الهةادف لمةا ي ةوم ةة ال الة
اتخاي ال راذ أع حةو المةةبل
تو

ال ال

مةةدذكا لألفةةيا عةةن طريةةج الت كيةةر فيهةةاو
مةن عمليةا

(ع ليةة) ةاةرض ال هة أع

أع الحبة علةى ا فةيا أع القيةام ةعمةو مةاو فةاجدذان نةوع مةن الرؤيةة الداخليةة

نحو ال كرل بهدف فهمها.

 .2توليد مفاهيم جديدة (:)Generation of new concept

أع ط ار ةةج عامةةة لعمةةو ا فةيا عتو ةةد ثلثةةة أنةواع مةةن

أفةةاذ (د بونةةو) إلةةى أن الم ةةاهي هةةت أسةةالي

الم اهي و هت:
* مفاهيم غرضيه :أع يا
* مفاهيم آلية :تص

تتعلج ةما يحاعل ال ال

م داذ ا ثر ال

أن يح .

سينتج عن عمو ما.

* مفاهيم القيمة :تةير إلى الكياية التت يبتس

العمو عن طري ها يمت .

م ةةن المحتم ةةو أن تك ةةون ال ةةدذل عل ةةى تك ةةون الم ةةاهي المن ةةردل ه ةةت أس ةةان ال ةةدذل عل ةةى التعلي ةةوو إي إنن ةةا

نستعمو الم اهي طوال الوقت فت التعاموو لكن ةعةا النةان ا يةةعرعن ةااذتيةا فةت التعامةو مة( الم ةاهي
عاسيما الم اهي التت تتص

ةالاموض أع الم اهي يا

الصباة ا كاديميةو فت حين يبون ااذتيا عاضحا

عندما يتعامو ةعا المتعلمين ةالم اهي المحسوسة(.الح امو 2012و

.)86

 .3توليد األفكار الجديدة (:)Generation of new Ideas

ال كرل هت فت يتصوذ (ي ه ) عن طريةج الع ةوو عا فكةاذ هةت ط ار ةج ماديةة لت بيةج الم ةاهي عال كةرل

ين

أن تكون محةددلو عينة

أن توضة( موضة( المماذسةةو عمةن أ ةو توليةد أفكةاذ ديةدل يحة ذ (د بونةو)

من الرفا السري( عال وذ لألفكاذو عيةير إلى أن الرفا السري( لألفكاذ ي تت من ال يود التت ذفوت على

الع وو فإيا كانت ال كرل ا تتوافج م( ه ه ال يود فإنها تتن نحو الرفاو عه ا هو ااستعمال المببةر للت كيةر
المتةا و لكن ا مر يت ل

الت كير فت ه ه الحالة ة ري ة تةير إلى الت اؤلو بو قد يت لة

الحالة اجبداع عيل للحصول على م يد من ا فكاذ اجبداعية( .فاهينو 2011و

 .4توليد بدائل جديدة (:)Generation of new Alternatives
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من مها اذ الت كير النانبت أن طري ة خا ة لت مو الحلول من بةين منموعةة ممبنةة عمتاحةةو إي يهةت
طر ج أخر و جعادل عتن ي المعلومةا
ةاكتةاف أع توليد ا
خ مستقي و عال

ي ود عند إلى ت وير نمة عاحةدو إن البحةث عةن ط ار ةج بديلةة أمةر طبيعةت لةد ال لبةة

الة ين يةةعرعن أنهة ي ومةةون بة ل و عهة ا أمةةر
ية ه

المتاحةةو عتوليةد حلةول ديةدل بةدا مةن السةير فةت

ةةحيح إلةةى حةةد مةةاو لكةةن البحةةث عةةن طريةةج الت كيةةر النةةانبت

إلةةى مةةا هةةو أةعةةد مةةن البحةةث ال بيعةةتو ف ةةت البحةةث ال بيعةةت عةةن البةةدا و يبح ةث ال لبةةة عةةن أفوةةو

البدا و الممبنةو لكن البحث من خلل توظيت الت كير النانبت يتيح لل لبة توليد بدا و كثيةرل ةحسة

قةدذاته

الع ليةو عا يبحث الت كير النانبت عن أفوو البدا وو علكن عن البةدا و المتعةددلو ف ةت البحةث ال بيعةت عةن
الب ةةدا و يه ةةت ال الة ة

ةالب ةةدا و المن قي ةةةو بينم ةةا ف ةةت الت كي ةةر الن ةةانبت ل ةةيا م ةةن الو ةةرعذ أن تك ةةون الب ةةدا و

خاضعة للمن جو عقد يةةبو أحةد البةدا و ن ةة بدايةة م يةدلو كمةا يعمةو علةى حةو ةعةا المةةبل

عنا ( .الصماد و 2010و

.)35

مةن دعن

 .5توليد اإلبداعات (تجديدات) جديدة (:)innovations Generation of new
ييكد (د بونو) أن اجبداع هو العمو على إنةةا فةت

أع التندي ةةدا
اجبداعا

ا

ديةد بةدا مةن تحيةو حةدت قةدي و عتةةمو اجبةداعا

نم ةةا م ةةن الت كي ةةر الن ةةانبتو عغالب ةةا م ةةا يب ةةون تولي ةةد اجب ةةداعا

الم لوف ةةة سة ةريعاو بينم ةةا إنت ةةاك

ةلية يحةدت بةب و إي يبةون مةن السةهو اسةتبعاد اجنتةاك ا كثةر فةيوعا عةن طريةج ال لة

المتعلمةين ااقتصةاذ علةى إنتةاك ا فكةةاذ ا

مةن

ةلية اجبداعيةةو عفةت العةادل يميةةو ا فةراد إلةى إنتةاك ااسةةتناةا

ا كثةةر أ ةةالة مةةن خةةلل ااس ةتمراذ فةةت العمةةو علةةى المهمةةة التعليميةةة أع المةةةبلة التةةت ت ةوا هه و إن نتةةا ج
النهةد المركة فةت المهمةة يعمةو علةى ويةةادل إنتةاك ا فكةاذ اجبداعيةة أع التنديةدا

إبداعا

ديدل أن يتص

ال رد ةمستو عال من الة كا ف ة و فالة كا عحةدل غيةر كةاف لإلبةداعو إنمةا يحتةاك

اجبداع إلى دذ ة معينة من ال كا ( .الح امو 2012و

ثانياً :دراسات سابقة:

النديةدلو عا يةةترط لتوليةةد

ستعرض الدذاسا

.)87

الساة ة فت محوذين:

المحور األول :دراسات تناولت أنموذج جون زاهوريك البنائي:
 .1دراســة (الجنــابي وآخـران :)2016،أ ريةت الد اذسةةة فةةت العة ار و عهةةدفت إلةى التعةةرف علةةى (فاعليــة
أنمـــوذج جـــون زاهوريـــك فـــي تحصـــيل مـ ـادة تـــاريل الحاـــارات القدىمـــة لـــد طالبـــات الصـــف األول

المتوســـط)؛ تكون ةةت العين ةةة م ةةن ( )75طالب ةةة و مث ةو ( )38طالب ةةة المنموع ةةة التنريبي ةةةو ع( )37طالب ةةة
المنموعة الواة ةو كاف الباحثون بين المنموعتين إحصةا يا فةت ةعةا المتاية ار و عاعةد انتهةا ت بيةج

التنراةة طبةج اختبةةاذ التحصةةيو علةى المنمةةوعتينو عأظهةةر النتةةا ج ت ةو طالبةةا
على طالبا

المنموعة الواة ة(.الننابت ع خرانو.)114-98 :2016
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 .2دراسة (عبد الحمزة وآمنة :)2017،أ ريت الدذاسة فت الع ار و عهدفت إلةى التعةرف علةى (فاعليـة
أنموذج جون زاهوريك فـي تحصـيل طالبـات الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة الفيزيـال وعمليـات العلـم

لــديهم)؛ تكونةةت العينةة مةةن ( )70طالبةةة و عوعةوا ةالتسةةاع إلةى منمةةوعتين تنريبيةةة عضةةاة ة بواقةة( ()35
طالبةةة فةةت كةةو منموعةةةو كاف ة

الباحثتةةان بينهمةةا إحصةةا يا فةةت ةعةةا المتاي ة ار و عاع ةد انتهةةا التنراةةة

عت بيةةج اختبةةاذ التحصةةيو ععمليةا

التنريبية على طالبا

العلة علةةى المنمةةوعتينو أظهةةر النتةةا ج ت ةةو طالبةةا

المنموعةةة

المنموعة الواة ة فت ااختباذين(.عبد الحم ل ع منةو.)779-765 :2017

 .3دراسة (مظلوم ومحمد :)2017،أ ريت الدذاسة فت الع ار و عهدفت إلى التعرف علةى (أثر أنموذج

زاهوريــك البنــائي فــي تحصــيل مــادة التــاريل والتفاــيل المعرفــي عنــد طالبــات الصــف الرابــد األدبــي)؛
تكونت العينة مةن ( )60طالبةة و عوعةوا ةالتسةاع بواقة(( )30طالبةة فةت كةو مةن المنمةوعتين التنريبيةة

عالواة ةو كاف الباحثان بين المنموعتين إحصةا يا فةت ةعةا المتاية ار و عاعةد انتهةا التنراةة عت بيةج
اختب ة ةةاذ التحص ة ةةيو عمقي ة ةةان الت و ة ةةيو المعرف ة ةةت عل ة ةةى المنم ة ةةوعتينو أظه ة ةةر النت ة ةةا ج ت ة ةةو طالب ة ةةا
المنموعة التنريبية على طالبا

المنموعة الواة ة(.م لوم ومحمدو.)21-1 :2017

المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير الجانبي:

 .1دراسة (الكبيسي:)2009،

أ ريت الدذاسة فت الع ار و عهدفت إلةى التعةرف علةى (أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية العصـف الـنهني فـي

تدريس الرياضيات على التحصيل والتفكير الجانبي لد طالب الصف الثاني متوسط)؛ تكونت عينة البحةث

من ( )52طالبة و عوعوا ةالتساع إلةى منمةوعتين (تنريبيةة عضةاة ة)و أعةد الباحةث اختبةا اذ للت كيةر النةانبت
تكةون مةن ( )30ف ةرل عبةاذل عةةن ألاةاو عمواقة

تت لة

حةةوو عقةد تة التح ةج مةةن

ةدق عثباتة و عقةد أظهةةر

نت ة ةةا ج البح ة ةةث :ت ة ةةو المنموع ة ةةة التنريبي ة ةةة عل ة ةةى المنموع ة ةةة الو ة ةةاة ة ف ة ةةت اختب ة ةةاذ التحص ة ةةيو عالت كي ة ةةر
.)270-243

النانبت(.الكبيستو2009و

 .2دراسة (صالح وقصي)2014،

أ ريت الدذاسة فت الع ار و عهدفت إلى التعرف علةى ( التفكير الجـانبي لـد طلبـة الجامعـة)و تكونةت

عينةةة الد اذسةةة مةةن ( )442طالبةةة عطالبةةةو بواقةة( ( )241طالبةةة و ع( )201طالبةةة مةةن طلبةةة كليةةا

امعةةة

دالةةة إحصةا ية تعة

لمتايةةر

ةاةدادو عأعةةد الباحثةةان اختبةا اذ للت كيةةر النةةانبت تكةون مةةن ( )25ف ةرل عبةاذل عةةن أسةةئلة عالاةاوو عأظهةةر نتةةا ج

البحةث :تةدنت دذ ةة الت كيةةر النةانبت لةد طلبةةة النامعةةو عا تو ةد فةرع يا
النناو عتو د فرع يا
عقصتو2014و

دالة إحصا ية تبعا لمتاير ااختصا

.)62-32

 .3دراسة (دريب:)2015،
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أ ريت الدذاسة فت الع ار و عهدفت إلى التعرف علةى (التفكيـر الجـانبي ومهـارات حـل المشـكالت لـد

طلبــة مــدارم المتميــزين والعــاديين)؛ تكونةةت العينةةة مةةن ( )240طالبةةة عطالبةةة مةةن طلبةةة الصة

الخةةاما

العلمةةتو بواقةة( ( )110طالبةةة عطالبةةة مةةن مةةداذن المتمي ة ينو ع( )130طالبةةة عطالبةةة مةةن طلبةةة المةةداذن

العاديينو أعد الباحث اختبةا اذ للت كيةر النةانبت تكةون مةن ( )40ف ةرل عبةاذل عةن أسةئلة عألاةاوو تة التح ةج مةن

دق عثبات و عقد أظهر نتا ج البحث :أن مستو الت كيةر النةانبت لةد عينةة البحةث ةةةبو عةام كةان دعن

المتوس و علل لبة العاديين دعن المتوس و علل لبة المتمية ين متوسة ؛ عتو ةد فةرع يا
الت كير النانبت فت ضو متاير النوع (ال كوذو اجنات) فت عينة المتمي ين

العادين ف ن تو د فرع كبيرل لصالح اجنات(.دذي و2015و

.)381-308

دالةة إحصةا ية فةت

ايرل داو أما فت عينة ال لبة

الفصل الثالث :منهجية البحث وإجرالاته:

منهجية البحث :Research Methodology

اتب ةة( البح ةةث الح ةةالت م ةةنهج البح ةةث التنريب ةةت ن ة م ةةنهج البح ةةث الوحي ةةد ال ة

اختباذ ال رضةيا

الخا ةة ةالعلقةا

مةن نةوع سةب

يمب ةةن أن يس ةةتخدم ةح ةةج

عنتينةةو إي يةتحب الباحةث فةت الد اذسةا

عاحد أع أكثر من المتاي ار المست لةو عيعمو على ضب ت ثير المتاي ار ا خر يا

التنريبيةة فةت

الصلة لير ت ثير كو

يل على المتاير التاة((.عدنو.)184 :2013
التصميم التجريبي : Experimental Design

هةةو تاييةةر متعمةةد عموةةبوط للةةةرعط المحةةددل لواقعةةة "ظةةاهرل" معينةةةو عملح ةةة التايي ة ار الناتنةةة فةةت

هة ة ه الواقعة ةةة "ال ة ةةاهرل" عت سة ةةيرها (.قنة ةةدلينتو)108 :2014؛ ععلية ة اعتمة ةةد

الن ت لكون أكثر مل مة ل رعف البحثو عالةبو ( )1يوضح يل .
المجموعة

تكافؤ المجموعتين

التجريبية

العمر الزمني
* ُ
* اختبار النكال

الاابطة

* التفكير الجانبي

الباحثة ةة التصة ةةمي يا الوة ةةب

المتغير المستقل

المتغير التابد

أنموج جون زاهوريك البنائي

* التحصيل

الطريقة االعتيادىة
الشكل ( )1التصميم التجريبي للبحث

مجتمد البحث وعينته :Research Population and its Sample
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 .1مجتمد البحث :Research population

مي ةة( ا فة ةراد أع ا فة ةيا أع العنا ةةر الة ة ين لهة ة خص ةةا ص عاح ةةدل يمب ةةن ملح ته ةةا(.أبو

ي ص ةةد ةة ة

علمو)154 :2014؛ عقد تحدد منتم( البحث الحالت ةنمي( طالبا

المتوسة ة عالثانويةةة للبنةةا

الدذاست 2020-2019م.

الحبوميةةة للد اذسةةا

الص

الصةةباحية فةةت مدينةةة المو ةةو  /مرك ة محاف ةةة نينةةو للعةةام

 .2عينة البحث :Research Sample

هت ة مةن المنتمة( يةت اختياذهةا لتمثيةو المنتمة( الة

ابةةد أن تكةةون العينةةة ممثلةةة للمنتمةة( (أ

الثالث المتوس فةت المةداذن

ميةة( الم ةةردا

المةراد ةحثهةةا) تمثةةيل

نتةةا ج تلة العينةةة علةةى المنتمةة( ة كملة ععمةةو اسةةتداا

عقد اختاذ الباحثةة عةةوا يا متوسة ة الةةيما للبنةا

نةرعم د اذسةت عالتعةرف علةى خصا صة و لة ا
ةةحيحا ةحيةةث يمبةةن تعمةةي

حةةول معةةال المنتمةة( (ال هيةةر و2017م)139 :؛

و عقةد معةت ةعةا المعلومةا

ج ة ار

عةن ال البةا

التكافي فةت ةعةا المتاية ار الدخيلةةو عاختيةر فةعبة (أ) لتمثةو المنموعةة التنريبيةة التةت سةتدذن (ةة نمويك

ةةون واهوذي ة البن ةةا ت) عال ة ع ةةددها ( )34طالب ةةو عالة ةةعبة (م) لتمث ةةو المنموع ةةة الو ةةاة ة الت ةةت س ةةتدذن

(ةال ري ة ااعتيادية) عال عددها ( )32طالبةو عاعد استبعاد ال البا

الراسبا

()3و أ بح منموع عينة البحث ( )63طالبةو عالندعل ( )1يوضح يل .

إحصا يا ف

البال عددهن

جدول ( )1عدد طالبات مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالبات بعد

المجموعة

الشعبة

عدد الطالبات قبل االستبعاد

عدد الطالبات الراسبين

التجريبية

أ

34

1

33

الاابطة

ب

32

2

30

66

3

63

المجموع

تكــافؤ مجمــوعتي البحــث :كافة

الباحثةة بةةين طالبةا

االستبعاد

منمةةوعتت البحةث إحصةةا يا فةت ةعةةا المتاية ار

عهت( :العمر الزمني محسوباً باألشـهر ،ودرجـة الـنكال خاختبـار رافـنخ ،واختبـار التفكيـر الجـانبي) ،عالنةدعل

( )2يوضح يل :

جدول ( )2نتائج االختبار التائي للمتغيرات الثالثة لطالبات مجموعتي البحث
المجموعة

المتغي ارت
العمر الزمني
ُ

المجموعة التجريبية
( )33طالبة

المتوسط
الحسابي
145,43

التباين
34,15

المجموعة الاابطة
( )30طالبة

المتوسط
الحسابي
144,21

التباين
44,13
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درجة

الحرية
61

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

0,20

2,00

مستو الداللة
0,05

غير دالة
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درجة النكال

21,86

70,90

22,04

83,17

0,12

غير دالة

التفكير الجانبي

53,42

100,6

52,81

98,60

0,35

غير دالة

تحديــد المــادة العلميــة :حةةدد

المةةادل العلميةةة التةةت سةةتدذن ل البةةا

ضة ةةمت (ال صة ةةو ا عل :العلقة ةةا

عالمتباينة ةةا

منمةةوعتت البحةةث أثنةةا التنراةةةو عقةةد

فة ةةت ااعة ةةداد الحقي ة ةةة) ع(ال صة ةو الثة ةةانت :الم ة ةةادير النبرية ةةة)
الرياضةةيا

ع(ال صةةو الثالةةث :المعةةادا )و مةةن سلسةةلة كت ة

الثالةةث المتوس ة /

للمرحلةةة المتوس ة ة (الص ة

الن ا عل) الم رذ تدذيس فت الكةوذن ا عل للعةام الد اذسةت 2020-2019و تة ليت (د .أميةر عبةد المنيةد
اس ع خرعنو2018و ط.)2

صـــياغة األهـــداف الســـلوكية:

ةةاغت الباحثة ةة ا ه ةةداف الس ةةلوكية عل ةةى عف ةةج تص ةةنيت بل ةةوم ()Bloom

لألهةةداف المعرفيةةة ةمس ةةتويات الثلثةةة ا علةةى عه ةةت( :الت ة كرو عال ه ة و عالت بيةةج)و عقةةد عرض ةتها مةة( محت ةةو
المادل العلمية على منموعة محبمين لبيان اذ ه فت مد سلمة
إعــداد الخطــط التدريســية :أعةةد

ياغتها عمل متها للمستويا

المعرفية.

الباحث ةة نةةوعين مةةن الخ ة  :ا علةةى للمنموعةةة التنريبيةةة التةةت سةةتدذن

ة نمويك ون واهوذي البنا تو عالثانية للمنموعة الواة ة التت ستدذن ةال ري ة ااعتياديةو عقد عرضةتهما
عط ار ةةج تدذيسةها لإلفةةادل مةةن اذ هة عم ترحةةاته لت ويرهةةا

علةةى منموعةةة محبمةةين مختصةةين فةةت الرياضةةيا
ةةبو سلي ععاضح.

أداتا البحث :تمثلةت أداتةا البحةث ةاختبةاذ التحصةيو عاختبةاذ الت كيةر النةانبت عفيمةا ية تت عةرض اا ة ار ا
الت صيلية التت اتبعتها الباحثة فت اعدادهما:

 .1اختبار التحصيل :Achievement Test
إن اختبة ةةاذ التحصة ةةيو هة ةةو إ ة ة ار مة ةةن

عداعدو2015و

كتام الرياضيا

)395و عقةةد أعةةد

(الن ا عل) للص

لتحدية ةةد م ة ةداذ مة ةةا تعلم ة ة ال ال ة ة

الباحثةة ةةدعا للموا ة ا

فة ةةت أ منال(.ا سة ةةد

تمثلةةت فية موضةةوعا

ال صةول الثلثةةة مةةن

الثالث المتوس التت ستدذن فت الكوذن الدذاست ا علو عمستويا

ا هداف السلوكية فةت ضةمن المنةال المعرفةت لتصةنيت بلةومو عقةد بلة عةدد ف ة ار ااختبةاذ ةصةوذت ا عليةة

( )40ف رل موضوعية اختباذيةة مةن نةوع اختيةاذ مةن متعةدد ي أذاعةة بةدا و ف ة بةديو عاحةد
عةةلم ( )2011أن ه ة ه ااختبةةا اذ تمتةةاو ةقيةةان معلومةةا

(.علمو2011و

)143؛ ث عض( تعليما

ال البةةة المتنوعةةة فةةت مسةةتويا

ةحيح؛ إي يكةر

معرفيةةة مختل ةةة

ااختباذ عاج اةة علي عمثال يوضح يل .

صدق االختبار :تح ت الباحثة من " د المحتو " من خلل ااعتماد علةى ةدعل الموا ة ا
مةةن ميف ة ار

الة

يعةد

ةةد محتةةو ااختبةةاذ؛ عمةةن "الصةةد ال ةةاهر " مةةن خةةلل عرض ة علةةى منموعةةة محبمةةين

مختصين فت الرياضيا

عط ار ج تدذيسهاو عت ااعتماد على نسبة ات ا  %80ف كثر بين المحبمينو عقد ت

اات ا على مي( ال ار دعن ح ف أع تعديو.
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التطبيــا االســتطالعي الختبــار التحصــيل :للت كةةد مةةن عضةةو تعليمةةا

اج اةةةة عةةن ااختبةةاذ عفهة ف ارتة

عتحديد الوقةت المسةتار فةت اج اةةة علية و طب ةت الباحثةة ااختبةاذ علةى عينةة اسةت لعية أعليةة ميل ةة مةن

( )20طالبة من طالبا

الثالث المتوس فت متوس ة الحريةر للبنةا و ةالتعةاعن مة( إداذل المدذسةة

الص

عمدذن مادل الرياضيا و عتبين أن مي( ف ار ااختباذ عتعليما

اج اةة عن كانت عاضةحةو عأن متوسة
مي( ال البا .

الوقت المستار لإل اةة علي كان ( )40د ي ة عت حساة ةعد انتها إ اةا

عج ار التحليو اجحصةا ت ل ة ار ااختبةاذ طب ةت الباحثةة علةى (عينةة اسةت لعية ثانيةة) تكونةت مةن

( )100طالبة من طالبا
ةعةةدها

الثالث المتوس ةعد أن ت تبلياه قبو أسبوعا عاحدا من موعد ااختبةاذ؛

الص

ة نححت إ اةةةاته ثة ذتبةةت الةةدذ ا

تناوليةةا؛ ععوعةةت العينةةة إلةةى منمةةوعتين عليةةا عةةدد أفرادهةةا ()50

طالبةةة و عدنيةةا عةةدد أفرادهةةا ( )50طالبةةة و إي مةةن ا فوةةو ت سةةي الةةدذ ا

ن سةةها إلةةى ( )%50عليةةا ع()%50

دني ة ة ة ةةا عاس ة ة ة ةةيما ف ة ة ة ةةت ااختب ة ة ة ةةا اذ الص ة ة ة ةةايةو إي أن التووي ة ة ة ةة( المتس ة ة ة ةةاع يع ة ة ة ةةت أعل ة ة ة ةةى تميية ة ة ة ة ا لل ة ة ة ة ةرل.

(ع ةةودلو2011و

اآلتت:

)122؛ ث ة حس ة

* معامل الصــعوبة للفقــرة :حسة

مس ةةتو الص ةةعواة عق ةةول التميي ة عفعالي ةةة الب ةةدا و لك ةةو ف ةرل عل ةةى النح ةةو
معامةو الصةعواة لكةو ف ةرل مةن ف ة ار

ااختبةاذ عقةد تةراع بةين (-0,32

)0,71و عه ا يعنت أن ال ار تعد م بولةة عمرغةوم فيهةاو إي يةر ملحة ( )2017أن ف ة ار ااختبةاذ تعةد

م بولة عمرغوم فيها إيا تراع مد
* معامل تمييز الفقرة :حس

عواتها بين (( .)0,75-0,20ملح و2017و

.)282

معامو ال ةول التميي يةة لكةو ف ةرل مةن ف ة ار ااختبةاذ عقةد تةراع بةين (-0,41

 )0,69عه ة ا يعنةةت أن ميةة( ال ة ار

يةةدل مةةن حيةةث قةةدذتها التميي يةةةو إي أفةةاذ كةةو مةةن ال تلةةت ()2016

عالمني ة ة ة ة ل ععة ة ة ةةدنان ( )2019إلة ة ة ةةى أن معامة ة ة ةةو تميي ة ة ة ة ال ة ة ة ةرل يعة ة ة ةةد ية ة ة ةةدا إيا كة ة ة ةةان ( )%40أع أكثة ة ة ةةر.

(ال تلتو2016و

)118و (المني ل ععدنانو2019و

.)156

* فعاليــة البــدائل الخاط ــة :ةعةةد أن طب ةت الباحث ةة معادلةةة فعاليةةة البةةدا و الخاطئةةة كانةةت النتةةا ج ميعهةةا
س ةةالبةو أ أن الب ةةدا و الخاطئ ةةة ق ةةد موه ةةت ع ةةددا م ةةن ال الب ةةا
فعاليتهاو ععلي ت اجة ا على مي( ال ار دعن تايير.

ثبات االختبار :ت حسام معامو ثبا

يع المس ةةتويا

الو ةةعي ة مم ةةا ي ةةدل عل ةةى

اختباذ التحصيو ة ري تين هما:

أ :التجزئة النصفية :قسمت الباحثة ف ار اختباذ التحصيو إلى نص ينو (ف ار وع ية عف ار فردية)و ثة
حس

يمة ااذتباط بين النص ين ةاستخدام معامو اذتباط بيرسون عقةد بلاةت ()0,74و ثة

القيم ةةة ةاس ةةتخدام معادل ةةة س ةةبيرمان – بة ةراعن فبلا ةةت ()0,81و عه ةةو معام ةةو ثب ةةا

المتخصصين.

ب :ألفا كرونبــا  :بلة معامةو ثبةا

ةححت هة ه

ي ةةد م ةةن ع ه ةةة ن ةةر

اختبةاذ التحصةيو المسةتخرك بهة ه ال ري ةة ()0,78و عاعةد هة ا اج ة ار

أ بح ااختباذ اه ا للت بيج النها ت على عينة البحث.
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اختبار التحصيل بصورته النهائية :تكون اختباذ التحصيو ةصوذت النها ية من ( )40ف رل موضوعية من
منمةةوعتت البحةةث ةع ةد أن أبلا ةتهن

نةةوع (اختيةةاذ مةةن متعةةدد) ي ا ذاعةةة بةةدا وو عت ة ت بي ة علةةى طالبةةا

الباحث ةة قبةةو أسةةبوع مةةن موعةةدهو عقةةد ت ة إع ةةا دذ ةةة عاحةةد لإل اةةةة الصةةحيحةو ع ة ر لإل اةةةة الخاطئةةة أع
المترعكة أع التت تحمو أكثر من إ اةة.

 .2اختبار التفكير الجانبي :Lateral thinking
ةعد إطلع الباحثة على أدبيا

الت كير النانبت عم اييا الدذاسا

ف ة ار تقةةيا الت كيةةر النةةانبت المو ةةودل فةةت كتةةام (الت كيةةر النانبت"تةةدذيبا
الواح ةةد الكبيس ةةتو2013و

 )187-169أع ةةد

عت بي ةةا

عمليةةة") تة ليت (عبةةد

اختب ةةا اذ ةص ةةوذت ا علي ةةة تك ةةون م ةةن ( )16ف ةةرل عب ةةاذل ع ةةن

ألا ةةاوو عتة ة اختياذه ةةا ةحي ةةث تك ةةون عاض ةةحة عمن قي ةةة عمناسة ةبة لل اة ةةا
(دذ تين) لإل اةة الصحيحة ع(

السةاة ةو فوةل عةن اطلعهةا علةى

ف ةةت هة ة ه المرحل ةةةو عق ةةد تة ة إع ةةا

ر) لإل اةة الخاطئة.

صدق االختبار  :Test Validityقامت الباحثة ةإيناد ميف ار

د ااختباذ على النحو اآلتت:

 .1الصدق الظاهري  :Face Validityت التح ج من الصد ال ةاهر مةن خةلل عةرض ف ة ار ااختبةاذ

علةةى منموعةةة مةةن المحبمةةين فةةت العلةةوم التراويةةة عالن سةةيةو للتح ةةج مةةن مةةد مل مةةة ال ة ار لقيةةان الت كيةةر

النانبتو عقد ات ج مي( المحبمين على

لحية ال ار .

 .2صدق البنال أو(المفهوم) :Construct Validity
للتح ج من

د بنا اختبةاذ الت كيةر النةانبتو تة إينةاد علقةة اذتبةاط بةين دذ ةة كةو ف ةرل مةن ف ة ار

المقيان عالدذ ة الكلية للختباذو تعةد هة ه ال ري ةة مةن أكثةر ال ار ةج اسةتعماا فةت تحليةو ف ة ار ااختبةا اذ
عالم ةاييا الن سةةيةو لمةةا تتصة

ةر الم ةةاييا فةةت يةةان ال ةةاهرل
ةة هة ه ال ري ةةة مةةن تحديةد مةةد تنةةانا ف ة ا

السلوكيةو عيستعمو معامو اذتباط بيرسون استخراك العلقة بين دذ ةة كةو ف ةرل مةن ف ة ار المقيةان عالدذ ةة

الكليةو عكلما واد معامو اذتباط ال رل ةالدذ ة الكلية كان احتمال تومينها فت المقيان أكبةرو عكلمةا انخ ةا

اذتبةةاط ال ةرل مةة( الدذ ةةة الكليةةة للمقيةةان يةةت اسةةتبعادها؛ نهةةا غالبةةا مةةا تقةةيا عظي ةةة تختلة
تقيسها ةقية ف ار المقيان( .منيدو2010و

.)53

عحسة ةةبت علقة ةةة ااذتبة ةةاط ةاسة ةةتخدام معامة ةةو اذتبة ةةاط بيرسة ةةونو عتراعحة ةةت ة ةةي معة ةةامل

عةةن تلة التةةت
ااذتبة ةةاط بة ةةين

( )0,76 -0,34عكانت مي( ال ار دالة إحصا يا عند مستو ()0,05و عند م اذنتها ةالقيمة الندعلية.
التطبيــا االســتطالعي الختبــار التفكيــر الجــانبي :للت كةد مةن عضةو تعليمةا

اج اةةة عةن ااختبةاذ عفهة

ف رات عتحديد الوقت المستار فت اج اةة علي و طب ت الباحثة ااختباذ على عينةة اسةت لعية أعليةة ميل ةة
من ( )20طالبة من طالبا

الص

الثالث المتوسة و عقةد تبةين أن مية( ف ة ار ااختبةاذ عتعليمةا

اج اةةة

عنة كانةةت عاضةةحةو علوةةب الوقةةت المسةةتار لإل اةةةة عةةن ف ة ار ااختبةةاذو تة ذ ةةد عقةةت انتهةةا إ اةةةا
مي( ال البا و عكان متوس الوقت ( )20د ي ة.
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ث طب ت الباحثة ااختباذ على عينة است لعية ثانية (عينة التحليو اجحصا ت) تكونت من ()160
طالبةةة ج ة ار التحليةةو اجحصةةا ت ل ة ار ااختبةةاذ؛ ةعةةدها

الدذ ا

العينةةة ااسةةت لعية ث ة ذتبةةت

ة نححت إ اةةةا

تناوليا؛ ععوعت العينة إلى منموعتين :منموعة عليا عدد أفرادها ( )80طالبة عمنموعة دنيةا عةدد

أفرادها ( )80طالبة و ث حس

مستو الصعواة عقول التميي لكو ف رل على النحو اآلتت:

* معامــل الصــعوبة للفقــرة :طب ةت الباحثةة معادلةةة معامةةو الصةةعواة لكةةو ف ةرل مةةن ف ة ار ااختبةةاذ عع ةةدها
تت ة ة ةراع ب ة ة ةةين ()0,70 –0,31و عتع ة ة ةةد ال ة ة ة ار م بول ة ة ةةة إيا ت ة ة ةراع م ة ة ةةد

(ملح و2015أو

ة ة ةةعواتها ب ة ة ةةين (.)0,75 -0,20

)269؛ ععلي تعد ف ار اختباذ الت كير النانبت م بولة عمعامو

عواتها مناسبا.

* معامل تمييز الفقرة :طب ت الباحثة معادلة تميية ال ةرل ع ةدتها تتةراع بةين ()0,73-0,47و عتعةد مية(

ال ة ار دالةةة إحصةةا يا عنةةد م اذنتهةةا ةالقيمةةة التا يةةة الندعليةةةو لة ا تعةةد ميةة( ف ة ار ااختبةةاذ يةةدل مةةن حيةةث

قدذتها التميي يةو عاه ا ت إة ا ها ميعا دعن ح ف أع تعديو.
ثبات االختبار : Test Reliability

ي صد ة دذ ةة ااتسةا فةت يةان السةمة موضةوع القيةان مةن مةرل خةر فيمةا لةو أعةدنا ت بيةج ا دال

عددا من الم ار ( .الةاي و2012و

)102؛ عقد ت حسام معامو ثبا

اختباذ الت كير النانبت ة ري ة:

طريقــة ألفــا كرونبــا  :Alpha–Cronbach Methodللتح ةةج مةةن ثبةةا
ت بيةةج معامةةو (أل ةةا كرعنبةةاي) حيةةث بلة معامةةو الثبةةا

البحث الحالت.

( )0,74عهةةو معامةةو ثبةةا

اختبةةاذ الت كيةةر النةةانبت ت ة
يمبةةن ااعتمةةاد علية فةةت

اختبار التفكير الجانبي بصورته النهائية :تكون ااختباذ من ( )16ف ةرل عبةاذل عةن ألاةاو عأسةئلةو عقةد

ت ة إع ةةا اج اةةةة الصةةحيحة (2دذ ةةة)و علإل اةةةة الخاطئةةة ( ة ر)و أ أعلةةى دذ ةةة للختبةةاذ ()32و عأقةةو
دذ ة (

ر) ةمتوس فرضت (.)16

الوسائل اإلحصائية :Statistical Means
اعتمد

الباحثة فت التحليو اجحصا ت لنتا ج ةحثها على الوسا و اجحصا ية اآلتية:

 .1االختبـــــار التـــــائي ( )T-testلعينتـــــين مســـــتقلتين :لمعرف ة ةةة داا

ال ة ةةرع اجحص ة ةةا ية ب ة ةةين طالب ة ةةا

منموعتت البحث عند التكافي اجحصا ت فت متاي ار العمةر ال منةت ةا فةهرو عاختبةاذ الة كا و عالت كيةر

النانبت و ععند حسام ال رع بين المنموعتين فت اختباذ التحصيو عاختباذ الت كير النانبت .

 .2معامل ارتباط بيرسون :استخراك ثبا

اختباذ التحصيو عالت كير النانبت.

 .3معامل الصعوبة والسهولة :ل ار اختباذ التحصيو.
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 .4معامل التمييز ل ار اختباذ التحصيو عالت كير النانبت.

 .5معادلة فعالية البدائل الخاطئة لبدا و ف ار اختباذ التحصيو.
 .6ألفا كرونبا استخراك ثبا

اختباذ التحصيو عالت كير النانبت.

 .7معادلة مربد إيتا (  :)²ηلمعرفة مد حن أثر المتاير المست و فت المتايرين التاةعيين.

الفصل الرابد :عرض نتائج البحث ومناقشتها:

أوالً :عرض نتائج البحث:

 .1عرض نتااا ا التحلااي  :النتةا ج التةت تتعلةج بالفرضـية الصـفرية األولـى التةت تةنص :ا يو ةد فةر يع
دالة إحصا ية عند مستو الدالة ( )0.05 ≥ αبةين متوسة دذ ةا

تدذن مادل الرياضيا

ة نمويك ون واهوذي البنا ت عمتوس دذ ا

تدذن المادل ن سها ةال ري ة ااعتيادية فت اختباذ التحصيو.

للكة ة

طالبةا

طالبا

المنموعةة التنريبيةة التةت
المنموعة الواة ة التةت

عللتح ةةج مةةن ال رضةةية الص ة رية ا علةةى طب ةت الباحث ةة ااختبةةاذ التةةا ت لعينتةةين مسةةت لتين ()T-testو
عةةن دالةةة ال ةةر اجحصةةا ت بةةين متوس ة ت دذ ةةا

المنموعةةة التنريبيةةة عدذ ةا

طالبةةا

طالبةةا

المنموعة الواة ة على اختباذ التحصيوو عالندعل ( )4يوضح يل :
جدول ( )4نتائج اختبار التحصيل البعدي لمجموعتي البحث
عدد

المتوسط

الطالبات

الحسابي

التجريبية

33

32,78

21,25

الاابطة

30

21,25

19,18

المجموعة

التباين

درجة
الحرية
61

القيمة التائية
المحسوبة
2,52

مستو الداللة

الجدولية
2,00

0,05
دالة

يتوح من النةدعل أن القيمةة التا يةة المحسةواة بلاةت ()2,52و عهةت أكبةر مةن القيمةة التا يةة الندعليةة
( )2,00عند مسةتو دالةة ( )0,05عادذ ةة حريةة ()61و عهة ا يعنةت أنة يو ةد فةر يع دالةة إحصةا ية بةين
متوس ت دذ ا

طالبا

المنموعتين على اختباذ التحصيو علصالح طالبةا

المنموعةة التنريبيةةو ععلية

ترفا ال رضية الص رية ا على عت بو ال رضية البديلة.

المتغير التابد خالتحصيلخ:
المتغير المستقل خ أنموذج جون زاهوريك البنائيخ في ُ
مقدار حجم أثر ُ

إن حن ا ثر  Effect Sizeهو منموعة من الم اييا اجحصا ية التت تستخدمها الباحثة فت البحوت

التراويةةة عالن سةةية لمعرفةةة أهميةةة مةةا أسة ر عنة ةحثهةاو عيلة مةةن خةةلل يةةان م ةةداذ حنة ا ثةةر الة

تحدثة

المتاية ار المسةت لة فةت المتاية ار التاةعةة فةت ةحثهةا؛ عتتمية هة ه الم ةاييا ةعةدم اعتمادهةا علةى حنة العينةةة
المستخدمة فت البحث ن ار لغيام كثير من فرعط المعاينة النيدل فةت ةحةوت العلةوم التراويةةو عهة ا مةا يةيثر
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على م اييا الدالة اجحصا ية الت ليديةو عييد إلى نتا ج ةحثية خاطئة إحصا يا تولو الباحثة عتةيد بهةا
.)42

إلى اتخاي ق ار اذ غير مناسبة(.ع انةو2000و

عم ةةن ط ار ةةج حس ةةام حن ة ا ث ةةر للمتاي ةةر المس ةةت و عل ةةى المتاي ةةر الت ةةاة( "مرا ةة( إيت ةةا  "²ηعتس ةةتخدم ف ةةت

حة ة ة ة ةةالتين :عنة ة ة ة ةةد معرفة ة ة ة ةةة القيمة ة ة ة ةةة التا ية ة ة ة ةةة المحسة ة ة ة ةةواة ( )و ععة ة ة ة ةةدم تسة ة ة ة ةةاع عة ة ة ة ةةدد أف ة ة ة ة ةراد منمة ة ة ة ةةوعتت
البحث.)Kiess,1989,p513(.

عتعد النتا ج المستخر ة من خلل "مرا( إيتا  "²ηالدليو ال و على ا ثر ال علت للمتايةر المسةت و علةى
ع مالو2010و

نتا ج البحث (المتاير التاة())Winer.et.al,1991,p51(.و (أبو ح

.)442

عام ةةا أن القيم ةةة التا ي ةةة المحس ةةواة بلا ةةت ( )2,52بدذ ةةة حري ةةة ()61و عأن ع ةةدد طالب ةةا

منم ةةوعتت

البحث غير متساع و طب ت الباحثة معادلة "مرا( إيتا  "²ηللتعرف علةى حنة ا ثةر عم ةداذه للمتايةر المسةت و
فت المتاير التاة(و عقد بل ( )0,09عهو يع حن تة ثير متوسة حسة
عالندعل ( )5يوضح يل :

معيةاذ ع انةة ( )2000لحنة ا ثةرو

جدول ( )5قيم حجم األثر ومقداره حسب قيمة مربد إيتا ²η
نوع الوسيلة اإلحصائية
مرا( إيتا

قيم حجم األثر ومقداره

²η

0,06 - 0,01

0,14 - 0,06

 0,14فأكثر

صغير

متوسط

كبير

(ع انةو.)43 :2000

 .2عرض نتائج التفكير الجانبي:

أ :النتا ج التت تتعلةج بالفرضـية الصـفرية الثانيـة التةت تةنص :ا يو ةد فةر يع دالةة إحصةا ية عنةد مسةتو
الدالةةة ( )0.05 ≥ αب ةةين متوس ة دذ ةةا
ة نمويك الت كير النة عمتوسة دذ ةا

ااعتيادية فت الت كير النانبت.
للكة ة

طالبةةا

طالبةا

المنموع ةةة التنريبي ةةة الت ةةت ت ةةدذن م ةةادل الرياض ةةيا

المنموعةة الوةاة ة التةت تةدذن المةادل ن سةها ةال ري ةة

عللتح ةةج م ةةن ال رض ةةية الص ة رية الثاني ةةو طب ةت الباحث ةة ااختب ةةاذ الت ةةا ت لعينت ةةين مس ةةت لتين ()T-test
عةةن دالةةة ال ةةر اجحصةةا ت بةةين متوس ة ت دذ ةةا

طالبةةا

المنموعةةة التنريبيةةة عدذ ةةا

المنموعة الواة ة على اختباذ الت كير النانبت و عالندعل ( )6يوضح يل :

طالبةةا

جدول ( )6نتائج اختبار التفكير الجانبي لمجموعتي البحث
المجموعة

عدد

المتوسط

التباين

درجة
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الحرية

الطالبات

الحسابي

التجريبية

33

69,47

101,14

الاابطة

30

55,92

99,45

المحسوبة
7.47

61

الجدولية

0,05

2,00

دالة

يتوةح مةةن النةةدعل أن القيمةةة التا يةة المحسةةواة بلاةةت ()7,47و عهةةت أكبةر مةةن القيمةةة التا يةةة الندعليةةة
( )2,00عند مسةتو دالةة ( )0,05عادذ ةة حريةة ()61و عهة ا يعنةت أنة يو ةد فةر يع دالةة إحصةا ية بةين
متوس ت دذ ا

طالبةا

المنمةوعتين التنريبيةة علةى اختبةاذ الت كيةر النةانبت علصةالح طالبةا

المنموعةة

التنريبيةو ععلي ترفا ال رضية الص رية الثانية عت بو ال رضية البديلة.
المتغير التابد خ اختبار التفكير الجانبي خ:
المتغير المستقل خ أنموذج جون زاهوريك البنائيخ في ُ
مقدار حجم أثر ُ

طب ةت الباحث ةة معادلةةة "مراةة( إيتةةا  "²ηللتعةةرف علةةى حن ة ا ثةةر عم ةةداذه للمتايةةر المسةةت و فةةت المتايةةر

التاة(و عقد بل ( )0,47عهو يع حن ت ثير كبير حس

معياذ ع انة ( )2000لحن ا ثر.

ثانياً :مناقشة نتائج البحث:

المحــور األول :مناقشــة نتــائج التحصــيل :أظهةةر نتةةا ج البحةةث ت ةةو طالبةةا

دذست ة نمويك ون واهوذي البنا ت على طالبا

اختباذ التحصيوو عيع ع الباحث ه ه النتينة إلى:

 .1تت ةةج إ ة ار ا

المنموعةةة التنريبيةةة التةةت

المنموعة الواة ة التت دذست ةال ري ة ااعتيادية فةت

التةةدذيا عفةةج أنمةةويك ةةون واهوذي ة البنةةا ت مةة( مةةا ترك ة علي ة ااتناهةةا

الحديثةةة فةةت

التدذيا ةنعو ال البة محو اذ لعملية التدذيا.

 .2يساعد التدذيا عفج خ وا
ال البا

أنمويك وان واهوذي البنا ت على تنةي المعرفة الرياضياتية الساة ة لةد

عذا ها ةالنديدل فت بنية ال البة المعرفية (أ التعل يع المعنى).

 .3أض ى التدذيا ة نمويك ون واهوذي البنا ت على مادل الرياضيا
أكثر فهما عاستيعاةا عت بي ا للح ا ج عالم اهي عالمعلوما

 .4إن ا سةةئلة أع الموضةةوعا

التراة ال كةر لةد ال الة و ع علة

الرياضية المنردل.

الرياضةةية التةةت ي رحهةةا المةةدذن فةةت بدايةةة الةةدذعن التةةت تتوةةمنها إ ة ار ا

التةةدذيا ة ة نمويك ةةون واهوذي ة البنةةا ت تحتةةاك مةةن ال البةةا
عالمعاذف النديدل عمن ث ت بي ها فت المواق

المةةةاذكة النة ة ة للتو ةةو إلةةى المعلومةةا

التعليمية الرياضية النديدل.

 .5يسةةمح أنمةةويك ةةون واهوذي ة البنةةا ت لل ةةلم ةةةالتعبير عةةن ع هةةة ن ةةره ةبةةو حريةةة عا ري ةةة من مةةةو
فوةةل عةةن الت كي ةةر ة ري ةةة تنعله ة ي همةةون الواق ةة( ةةةةبو أفوةةو عيل ة عنةةد تب ةةادل ا فكةةاذ عالمعلوم ةةا

الرياضياتية بين ةعوه ةعوا.
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 .6سةةاعد التةةدذيا عفةةج خ ةوا

أنمةةويك ةةون واهوذية البنةةا ت علةةى ة ةةا المعلومةةا

الرياضةةياتية فةةت ياكةرل

ال الب ةةة م ةةدل أط ةةولو ن ة تو ةةو إل ةةى تك ةةوين بنا ه ةا المعرف ةةت الرياض ةةت بن س ةةها عه ة ا م ةةا أض ةةع
النسيان ن ما ت اكتساة من معلوما

عخب ار

عام ةةو

ذياضياتية هت ناتنة عن دها عا تهادهةا فةت ع ةولها

للمعلومة بن سها ل ا تترسخ المعلومة لديها مدل أطول.

 .7إن تدذيا الرياضيا

ةة نمويك ةون واهوذية البنةا ت كةان لة أثةر متوسة فةت تحصةيو طالبةا

الصة

الثالةث المتوسة و عهة ا مةا أظهرتة نتةا ج البحةثو عقةد ات ةت هة ه النتينةة ةصةوذل عامةة (أثةر أنمةويك ةون
واهوذي فت التحصيو) م( دذاسة (الننابت ع خرانو)2016و عدذاسة (عبد الحمة ل ع منةةو)2017و عد اذسةة

(م لوم ومحمدو.)2017

المحور الثاني :مناقشة نتائج اختبار التفكير الجانبي  :أظهر نتةا ج البحةث ت ةو طالبةا

التنريبية التت دذست ة نمويك ون واهوذي البنا ت على طالبا

المنموعةة

المنموعة الواة ة التت دذست ةال ري ة

ااعتيادية فت اختباذ الت كير النانبت و عتع ع الباحث ه ه النتينة إلى اآلتت:
 .1أكد أنمويك ون واهوذي البنا ت على

ة و المعلومةا

ةةبو ي معنى ما أد إلى فهمه للمادل عتكوين اتناها

 .2أتا التدذيا ة نمويك ون واهوذي البنا ت فر

الرياضةياتية لةد ال البةا
اينابية نحوها.

مةاذكة ال البا

عاسةتخدامه المعرفةة

عتبادل اذ هن عسهو عليهن تعل ما

يوكةةو له ةن ةمسةةاعدل ومل ه ةن ممةةا يمبةةنهن مةةن تكةةوين علقةةا

طيبةةة مةة( ةعوةةهن الةةبعا عمةة( مدذس ةة

 .3ساعد أنمويك ون واهوذي البنةا ت علةى ويةادل ت اعةو ال البةا

ع ليةا ععاطايةاو عهة ا مةا سةاذ بهةن نحةو

الرياضيا

مما أد إلى ويادل ت كيرهن ااينابت نحو مدذسته عمن ث ويادل ت كيرهن النانبت.

عيعبةا

الننا المع و ةالث ة ةالن ا عا دذاتهن ممةا واد مةن اهتمةامهن عاسةتماعهن بةتعل مةادل الرياضةيا

مةةةاعر السةةعادل لةةديهن عت وةةيلهن للمةةادل عتنعةةو ن ةرتهن لهةةا ن ةرل عاقعيةةة عا ة ل أ ةةبحوا أكثةةر إد اذكةةا
لقيمتها عأهميتها.

االستنتاجات

:Conclusionsفت ضو نتا ج البحث الحالت يمبن أن نخلص إلى ااستنتا ا

 .1سةةاعد التةةدذيا ةة نمويك ةةون واهوذية البنةةا ت علةةى ويةةادل انتبةةاه ال البةةا
الرياضيا

عاج بال على دذاستها.

اآلتية:

خةةلل الةةدذن عااهتمةةام ةمةةادل

 .2أن التدذيا ة نمويك ون واهوذي البنا ت ساعد على تنةي المعلوما

الرياضياتية السةاة ة ععلةد اجثةاذل

مةةةاذكة ال البةةا

عتبةةادل اآل اذ عا فكةةاذ الرياضةةية

عالتةويج للدذن عالتعاعن ااينابت عقلو من ملو ال البا

 .3أتةةا التةةدذيا ة ة نمويك ةةون واهوذي ة البنةةا ت فةةر

فيما بينه عاين مدذسته مما مبنه من تكوين علقا
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من المادل.

طيبة م( ةعوهن البعا عم( مدذسته .
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 .4ات ت إ ار ا

تدذيا الرياضيا

ة نمويك ةون واهوذية البنةا ت مة( مةا تركة علية ااتناهةا

المعا رل فت عو ال البة محو اذ لعملية التدذيا؛ كما ترك على المعلوما
ةالمعلوما

عطبيعة الرياضيا

النديدل عه ا ما يتناس

التراكمية.

التراويةة

الرياضياتية السةاة ة عذا هةا

 .5أن م ةةداذ حنة فاعليةةة أنمةةويك ةةون واهوذية البنةةا ت فةةت متايةةر التحصةةيو كةةان متوسة و فةةت حةةين كةةان
كبير فت متاير الت كير النانبت.

التوصيات  :Recommendationsتو ت الباحثة ةا موذ اآلتية:
 .1توظيت أنمويك ون واهوذي البنةا ت فةت تةدذيا الرياضةيا
التحصيو عالت كير النانبت.

 .2إ داذ دليو لمدذسةت الرياضةيا

عمدذسةاتها يتوةمن اتناهةا

ون واهوذي البنا ت للستعانة ة فت تدذيا مادل الرياضيا

 .3ت ةدذي

مدذسةةت الرياضةةيا

كافة.

 .4الت كيةةد علةةى يةةام مدذسةةت الرياضةةيا
تعليم ةةت ا تم ةةاعت ينم ةةت العلق ةةا

ال البا

حديثةة فةت التةدذيا عمةن ضةمنها أنمةويك
عتوويع على المداذن.

عمدذسةةاتها علةةى كيايةةة توظيةةت أنمةةويك ةةون واهوذي ة البنةةا ت فةةت تدذيسةةه

للمادل من خلل عذش العمو عالبرامج التدذيبية ال
للتراية فت المحاف ا

ل البةا

الصة

ااينابية نحو المادل.

ي وم بها قس ا عداد عالتةدذي

فةت المةديريا

اجنس ةةانية المتبادلة ةةةو عالتة ةةني( عل ةةى وي ةةادل التحص ةةيو عتنمي ةةة افكة ةةاذ

 .1إ ة ار د اذسةةة أثةةر أنمةةويك ةةون واهوذية البنةةا ت فةةت تحصةةيو طالبةةا
عميله نحوها.

الصة

الثالةةث المتوسة فةةت مةةادل

 .2إ ار دذاسة أثر أنمويك ون واهوذي البنا ت فت تنمية الت كير ااسةتدالت لةد طالبةا
المتوس فت مادل الرياضيا .

 .3إ ار دذاسة أثر أنمةويك ةون واهوذية البنةا ت فةت التحصةيو لةد طالبةا
مادل الرياضيا

العامةة

بتهيئةةة النةةو الةةديم راطت داخةةو الص ة و عالعمةةو علةةى خلةةج منةةاي

المقترحات  :Suggestionsاستكماا للبحث الحالت ت تر الباحثة ما ي تت:
الرياضيا

الثالةث المتوسة

ثةره فةت

عت كيره فو المعرفت.
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الصة

الصة

الثةانت

الخةاما العلمةت فةت
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 .1أبو ةادعو

المصادر

ةالح محمةد ()2004و تطبيقـات عمليـة فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي باسـتخدام نظريـة

الحل االبتكاريو داذ الةرع للنةرو عمان.
ّ
 .2أب ةةو ح ة ة و فة ةياد عب ةةد الل ي ةةت ع م ةةال أحم ةةد

ةةاد ()2010و منــــاهج البحــــث وطــــرق التحليــــل

اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماةيةو مبتبة ا ننلو المصرية للنةرو ال اهرل .

 .3أب ةةو ع ةةلمو ذ ةةا محم ةةود ()2014و منــــاهج البحـــث فـــي العلــــوم النفســـية والتربويـــةو داذ النة ةةر
للنامعا و ال اهرل.

 .4ا سد و سعيد اس عداعد عبد السلم
والنفسيةو ط1و داذ

ا للنةرو عمان.

بر ()2015و فلسفة التقويم التربوي في العلوم التربوية

 .5ةاسباو ويا فانتا عتاما اذ ستامبيث ()2013و المنهاج الشامل للطلبة الموهوبينو تر مة (أميمةة
عموذ ع خرعن)و ط1و داذ ال كر للنةر عالتووي(و عمان.

 .6التميم ةةتو أس ةةما ف ةةوو ()2018و الرياضـــيات العقليـــة والدافعيـــة العقليـــةو داذ اجعص ةةاذ للنة ةةرو
عمان.

 .7النن ةةابتو ةةيا حة ةةات ع خة ةران ()2016و فاعلي ةةة أنمة ةةويك ةةون واهوذية ة فة ةةت تحص ةةيو م ةةادل تة ةةاذيخ
الحو ةةا اذ ال ديم ةةة ل ةةد طالب ةةا

الص ة

ا عل المتوس ة و مجلـــة كليـــة التربيـــة األساســـية للعلـــوم

التربوية واإلنسانيةو امعة ةابوو العدد ()26و

.114-98

 .8حسينو ثا ر غاو ()2008و تجربة مركز ديبونو لتعليم التفكيرو عذقة م دمة للميتمر العلمت الراة(
للموهواين عالمت وقينو م بوعا

مرك د بونوو عمان.

 .9الح امو أمينة منصوذ ()2012و تعل الت كير اجبداعت النادو صحيفة الرأيو  8أبريوو ا حد.

 .10الخ ية و خالةةد محمةةد ()2015و الرياضــيات المدرســية (مناهجهــا ،تدريســها ،والتفكيــر الرياضــي)و
ط2و مبتبة المنتم( العرات للنةرو عمان.

 .11د بونةوو إدعاذد ()2005و اإلبداع الجاد استخدام قوة التفكير الجانبي لخلا أفكـار جديـدةو تعرية
"ةاسمة الدعذ "و مبتبة العبيبانو الرياض.

 .12ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ()2006و مافوق المنافسةو تعري

"ياسر العتيبت"و مبتبة العبيبانو الرياض.

 .13الرداد و حنين ()2007و اثر التعلي اجلكترعنت على التحصيو الرياضت عااتناها
الرياضيا

لد طالبا

الص

نحو

الثالث المتوس ةالمدينة المنوذلو رسالة ماجستير (غير منشورة)و

كلية الترايةو امعة طيبةو المملكة العراية السعودية.

 .14اويةةرد سةةعد علةةت ع خةةرعن ()2014و الموســـوعة التعليميــة المعاصــرة (الجـــزل الثــاني) ،مبتبةةة ن ةةوذ
الحسينو ةاداد.
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 .15ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة عسعادل حمد سويدان ( 2018أ)و اتجاهات حديثة في التـدريس فـي ضـول
التطور العلمي والتكنولوجيو داذ اابتكاذ للنةرو عمان.

 .16ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة (2018أ)و اتجاهــــات حديثــــة فــــي تعلــــيم الرياضــــيات (ج)1و ط1و مبتبة ةةة
المنتم( العرات للنةرو عمان.

 .17ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة (2018م)و اتجاهـــات حديثـــة فـــي تعلـــيم الرياضـــيات (ج)2و ط1و مبتب ةةة
المنتم( العرات للنةرو عمان.

 .18ال هيةةر و حيةةدذ عبةةد الك ةري محسةةن ()2017و مبــادع علــم الــنفس التربــويو ط1و مبتبةةة المنتمةة(
العراتو عمان.

 .19ال هي ة ة ةةر و عب ة ة ةةد الكة ة ة ةري محس ة ة ةةن عحي ة ة ةةدذ عب ة ة ةةد الكة ة ة ةري ال هي ة ة ةةر ()2017و المنـــــ ـاهج التربويـــــــة
الحديثةخمفهومها ،نظرياتها ،أُسسها ،مكوناتها ،أنواعها ،تخطيطها وفا نظرية التعلم المستند إلـى
الدماغ ،تقويمها وفا معايير الجودة الشاملة ،تطويرهاو ط1و مبتبة المنتم( العرات للنةرو عمان.

 .20سبيتانو فتحت ييام ()2017و أساليب وطرائا تدريس الرياضيات للمرحلة األساسيةو داذ الخليج
للنةرو عمان.

 .21السويدانو طاذ ()2008و صناعة اإلبداعو فركة اجبداع ال كر و الكويت.

 .22فةةاهينو عبةةد الحميةةد حسةةن عبةةد الحميةةد ()2010و إســتراتيجيات التــدريس المتقدمــة وإســتراتيجيات
التعلم وأنماط التعلمو ط1و كلية الترايةو امعة اجسبندذيةو مصر.

 .23الةاي و عبد الحاف ()2012و أسس البحث التربويو ط2و داذ عا و للنةرو عمان.
.24

ةةالحو ما ةةدل محم ةةود ()2012و االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تعلـــيم الرياضـــياتو داذ ال ك ةةر للنة ةةر و

عمان.

 .25الصماد و محاذم علت محمد ()2010و الحو اجبداعت للمةبل و داذ قنديو للنةرو عمان.

 .26عبةةد الحم ة لو غةةادل ف ةريت ع منةةة كةةاظ م ةراد ()2017و فاعليةةة أنمةةويك ةةون واهوذي ة فةةت تحصةةيو
طالب ةةا

الصة ة

الث ةةانت المتوسة ة ف ةةت م ةةادل ال ي ي ةةا ععملي ةةا

األساسية للعلوم التربوية واإلنسانيةو امعة ةابوو العدد ()36و

العلة ة ل ةةديه و مجلـــة كليــــة التربيــــة
.779-765

 .27عدنو عبد الرحمن ()2013و أساسيات البحث التربويو داذ ال رقان للنةرو عمان.

 .28ع انةةةو ع ة ع إسةةماعيو ()2000و حن ة الت ة ثير عاسةةتخدامات فةةت الكة ة

عةةن مصةةدا ية النتةةا ج فةةت

البحث التراوية عالن سيةو مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةو العدد ()3و

 .29علمو

.58-29

ل الدين محمةود ()2011و القيـام والتقـويم التربـوي فـي العمليـة التدريسـيةو ط4و داذ

المسيرل للنةرو عمان.

 .30عودلد أحمد سليمان ()2011و القيام والتقويم في العملية التدريسيةد داذ ا مو للنةرد عمان.
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 .31ال تلتو حسين هافة هنةدعل ()2016و المبـادع األساسـية فـي القيـام والتقـويم التربـوي والنفسـيو
ط1و داذ الوضا للنةرو عمان.

 .32قنة ةةديلنتو ع ة ةامر إب ة ةراهي ()2014و البحـــــث العلمـــــي واســـــتخدام مصـــــادر المعلومـــــات التقليدىـــــة
اته)و ط3و داذ المسيرل للنةرو عمان.
أساليبه،
ُسسه،
مفاهيمه ،أدو ُ
ُ
ُ
واإل لكترونية (أ ُ
 .33ك ةةاط(و عم ةةاد عب ةةد الواح ةةد ()2016و أث ةةر أنم ةةويك واهوذية ة " "Zahorikف ةةت تنمي ةةة مه ةةا اذ الت كي ةةر
ااسةةتدالت لةةد طالبةةا

الثةةانت المتوسة فةةت مةةادل التةةاذيخو مجلــة أورل للعلــوم اإلنســانيةو

الصة

امعة المثنىو المنلد ()9و العدد ()4و

.311-272

 .34الكبيسة ةةتو عب ة ةةد الواح ة ةةد حمي ة ةةد ()2009و أث ة ةةر اسة ةةتخدام إس ة ةةتراتينية العص ة ة
الرياض ةةيا

عل ةةى التحص ةةيو عالت كي ةةر الن ةةانبت ل ةةد ط ةةلم الص ة

البصرة (العلوم اإلنسانية)و المنلد ()34و العدد ()1و

 .35ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة عوخةل

ال ة ة هنت ف ة ةةت ت ة ةةدذيا

الث ةةانت المتوس ة  ،مجلـــة أبحـــاث

.214-186

ةةبا الةةمر ()2018و تــدريس الرياضــيات مــن الناحيــة الوجدانيــةو

ط1و مبتبة المنتم( العراتو عمان.

 .36الكبيستو عبد الواحد حميد عوفاقة حنيو حسون ()2014و تدريس الرياضيات وفا النظرية البنائيـة
المعرفية وما فوق المعرفيةو ط1و مبتبة المنتم( العرات للنةرو عمان.

 .37مني ةةدو سوس ةةن ف ةةاكر ()2010و االختبـــارات النفســـية (نمـــاذج)و ط1و داذ
عمان.

ة ة ا للنة ةةر عالتووي ةة(و

 .38ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ()2013و التفكيـــر الجـــانبي (تـــدريبات وتطبيقـــات عمليـــة)و ط1و مركة ة ديبون ةةو
لتعلي الت كيرو عمان.

 .39محمةةدو

ةةل الةةدين عرفةةة ()2006و تفكيــر بــال حــدود خرو تربويــة معاصــرة فــي تعلــيم التفكيــر

وتعلمهخو عال الكت و ال اهرل.

 .40م لومو حسين دعع ومحمد هاف محمةد ()2017و أثةر أنمةويك واهوذية فةت تحصةيو مةادل التةاذيخ
عالت وةةيو المعرفةةت عنةةد طالبةةا

الص ة

االجتماةيةو امعة عاس و العدد ()26و

ال ارةةة( ا دبةةتو مجلــة الرل للفلســفة واللســانيات والعلــوم
.21-1

 .41ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة()2017و القيــام والتقـــويم فــي التربيـــة وعلــم الـــنفسو ط8و داذ المسةةيرل للنة ةةرو
عمان.

 .42ملح و سامت محمد (2015أ)و القيام والتقويم في التربية وعلم النفسو ط7و داذ المسيرلو عمان.
 .43المني لو عبد هللا فلح ععدنان يوس
ط1و داذ المسيرل للنةرو عمان.

العتةوم ()2019و مناهج البحث في العلـوم التربويـة والنفسـيةو

275

2022  لسنة،)3(  العدد،18  اجمللد، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022)

)و المــدخل البنــائي نمــاذج واســتراتيجيات فــي2012( حم ة ل اذ ةةت

 ياسةةينو عاثةةج عب ةد الك ةري عوينة.44

.و مبتبة نوذ الحسنو ةاداد1تدريس المفاهيم العلميةو ط
45. De Bono, Edward (1998), Lateral thinking concepts .
46.Kiess.H.O.(1989) Statically concepts for the Behavioral Science, canads
Sydney Toronto Allyn & Bacon .
47.Winer, B. J., Brown, D. r. & Michel's, K. m. (1991),Statistical principles in
experimental design (3rded.) N. y. :Me Grow Hill.
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