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في تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة  البنائي اثر أنموذج جون زاهـوريك 
 وتنمية تفكيرهن الجانبي  الرياضيات

   
 انتظار عبد القادر محمد الحمداني  

 نينوىالمديرية العامة لتربية 
   (16/1/2022 نشر فيقبل لل 10/2021/ 25 )قدم للنشر

 
 ملخص البحث:
في تحصيل طالبات الصـف الثالـث البنائي اثر أنموذج جون زاهـوريك )على  فر  تعالإلى    هدف البحث 

طالبةا    مةن طالبةة ( 63من ) عينة البحث تكونت ؛ (المتوسط في مادة الرياضيات وتنمية تفكيرهن الجانبي
  طالبةةة( 30بواقةة) ) عضةةاة ةو طالبةةة ( 33بواقةة) )تنريبيةةة  :المتوسةة و عوعةةوا إلةةى منمةةوعتينالثالةةث الصةة  

اختبةةةةاذ الت كيةةةةر و و اختبةةةةاذ الةةةة كا مةةةةر ال منةةةةتإحصةةةةا يا  فةةةةت متايةةةةرا : )الع   همةةةةاالباحةةةةث بين   كافةةةة  أن ةعةةةةد 
  .(النانبت

المنموعةةةة التنريبيةةةة عفةةةج أنمةةةويك  ةةةون واهوذيةةة  ل البةةةا  مةةةادل الرياضةةةيا   ابن سةةةه ةالباحثةةة ت دذ سةةة
ن مةةن  ةثةةباحال   أعةةد  ع عتياديةةة؛ البنةةا تو عطةةلم المنموعةةة الوةةاة ة عفةةج ال ري ةةة اا اختبةةاذا  للتحصةةيو تكةةو 

عباذل ( ف رل 16اختباذا للت كير النانبت تكون من )   من نوع "اختياذ من متعدد"و عأعد   ( ف رل موضوعية40)
عثباتهمةةةةا؛ عاعةةةةد اانتهةةةةا  مةةةةن التنراةةةةة عت بيةةةةج ا داتةةةةين علةةةةى  عقةةةةد تةةةة  التح ةةةةج مةةةةن  ةةةةدقه و عةةةةن ألاةةةةاو

  :النتا ج  هر  ظأ د قالنتا ج ع  ةالباحث ت المنموعتينو حل ل
المنموعةة طالبةا   ( بةين متوسة  دذ ةا  0,05الةة )ع ود فةر  ي  دالةة إحصةا ية عنةد مسةتو  الد  •

ة الوةاة ة المنموعةطالبةا    عمتوسة  دذ ةا    ون واهوذية  البنةا تالتنريبية التت دذست ة نمويك 
 ة. يبير الح المنموعة التنلص فت اختباذ التحصيوعتيادية التت دذست ةال ري ة اا

المنموعةة ( بةين متوسة  دذ ةا  طالبةا  0,05الةة )ع ود فةر  ي  دالةة إحصةا ية عنةد مسةتو  الد  •
ة الوةاة ة المنموعةطالبةا    عمتوسة  دذ ةا    ون واهوذية  البنةا تالتنريبية التت دذست ة نمويك 

 .ةالمنموعة التنريبيلصالح الت كير النانبت فت اختباذ عتيادية التت دذست ةال ري ة اا
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and the development of their side thinking 
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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. 

 
 الفصل األول: التعريف بالبحث:

 :The Problem of the Research  مشكلة البحث

غيةةةر فةةةت مةةةادل الرياضةةةيا  عاتناهةةةاته  ال البةةةا  تحصةةةيو  ض انخ ةةةاتتحةةةدد مةةةةبلة البحةةةث فةةةت سةةةب  
 ةالباحثة ت مةن مةةبل  التعلةي  الر يسةةو إي اح ةمةةبلة د تع و عالتتي  العامنحوها فت مراحو التعل  ااينابية
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 أن هنةةةان انخ اضةةةا  ملحوظةةةا  فةةةت تحصةةةيوفةةةت المةةةداذن الثانويةةةة  فةةةت تةةةدذيا الرياضةةةيا   ال خبرتهةةةمةةةن خةةةل
ن يلةةة  عقةةةد يبةةةون  وفةةةت مةةةادل الرياضةةةيا  الصةةة  الثالةةةث المتوسةةة  طالبةةةا   مةةةن أساسةةةيا   ه ةسةةةب  قلةةةة تمبةةة 

ذيا إتبةةةاع أغلةةة  م دذسةةةيها طرا ةةةج تةةةد  فوةةةل عةةةن وة تراكميةةةةعةةةيا  طبيهةةةا م اهيمهةةةا اسةةةيما أنالرياضةةةيا  ع 
لمةاذكة فت عملية التدذيا مما ل ا دعاذ نللمعلوما و عقلة إع ا هال البا  تعتمد على تل  ت عالتت اعتيادية 

ا  نأن أغلبيةةتهكمةةا  ؛توظيةةت تلةة  المعلومةةا  فةةت مواقةة  ذياضةةياتية  ديةةدل ضةةع  قةةدذته  علةةىيةةيد  الةةى 
ة أعا و اتييةةت  فهةة  ا ساسةةيا  الرياضةةي ياضةةيا   نهةةا مةةادل متراة ةةة ا يمبةةن فهةة   ةة   منهةةا مةةا لةة ون الر يحبةة

ااكتةةةةاف عحةةةو المةةةةبل  عال ةةةدذل علةةةى التعامةةةو  اعتنمةةةت فيهةةة إ ةةةرا  عمليةةةا  الت كيةةةرال البةةةة  عتحتةةةاك مةةةن
نةد اتناهةاته  ح ة  عالتة كرو لة ا نالت بيةج أكثةر مةن الو عه ه المةادل تعتمةد علةى ال هة  ع االمن  ت م) ما حوله
 لدذاستها غير اينابية.

هةةعقةةد ع   ينعهةةو: هةةو تحبةةالصةة  الثالةةث المتوسةة  طالبةةا    مةةنطالبةةة  (100سةةيال إلةةى ) ةالباحثةة ت   
سةياا  فة هيا  إلةى منموعةة  ت ( مةن اج اةةا  كةل؛ ثة  ع هة%90)  أكثةر مةن  نسةبةالالرياضيا  ؟ فكانت  مادل  
ا أحةةةة  فةةةةت الرياضةةةةيا  ؟ فكانةةةةت أغلةةةة  ا  واةةةةة أننةةةةت  ةذاسةةةةب : لمةةةةايا أنةةةةت  هةةةةافي ا  الراسةةةةبلبةةةةا  ال امةةةةن 

 المادل. ةلرياضيا و عا أح  م دذسا
الصة  الثالةث المتوسة  طالبا   فت ضع  تحصيوتكمن مةبلة البحث الحالت ان مما سبج  عيتوح  

 ةون واهوذيةة   أنمةةويكتنرية  إلةةى  ةالباحثةعهةة ا مةا حةةدا ة غيةر ااينابيةةة نحوهةاو نفةت الرياضةيا  عاتناهةةاته
عمةةن هنةةا تتحةةدد مةةةبلة البحةةث مةةن  ا؛نحوهةة تهنتحصةةيله  عاتنةةاه البنةةا ت فةةت هةة ه المةةادل لمعرفةةة فاعليتةة  فةةت

 اج اةة عن السيال اآلتت:
فــي تحصـــيل طالبــات الصـــف الثالــث المتوســـط فــي مـــادة  البنـــائي اثـــر أنمــوذج جـــون زاهـــوريكمــا 

 ؟ رهن الجانبي الرياضيات وتنمية تفكي
 

 : The significance of the researchة البحثميأه

ية عتكنولو ية فا  ة ت توت فةت الةن   التراويةة أن تكةون ضةرعذل حياتيةة يوم ت وذا  علميةهد العال  ال
علةةج عقاعةةدل أساسةةية لت ةةوير المنتمةة) عوثبةةا  ع ودهةةا عدعذهةةا ك حسةةن نتةةاك فكةةر  تو ةةو إليةة  اجنسةةانو إي ت  

لحاسةة  جحةةدات التنميةةة ن   التراويةةة إيمانةةا  منهةةا ة نهةةا العنصةةر امةةاا  كبيةةرل علةةى الةةلمت دمةةة عالناميةةة  الةةدعل ا
سةةةةةةةةةتند مةةةةةةةةةن م تايةةةةةةةةةرا  علميةةةةةةةةةة ةنميةةةةةةةةة) أةعادهةةةةةةةةةا عويةةةةةةةةةادل قةةةةةةةةةدذل ال ةةةةةةةةةرد علةةةةةةةةةى التةةةةةةةةة قل  مةةةةةةةةة) كةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةا ي  

م أهةةة  عو  بو ةةة هاهةةة ه الت ةةةوذا  (؛ عالترايةةةة هةةةت المسةةةيعلة عةةةن 15: 2018عتكنولو يةةةة.)التميمتو امةةةو ت ةةةد 
ذ المنتمعةةا هتهةةا فلسةة ة تراويةةة تملةة  الن ةةرل   اجنسةةانية عت و  اجسةةتراتينية الواضةةحة عالتكتيةة  المةةرن هةةا إيا ع  

م ا ئةة عغيةر المتوقعةة سةوا  حةدثت ة عةو اجنسةان أم ة عةو عوامةو ال ادذ على ت وي) ن سة  عف ةا  للت ةو ذا  ال
 (.21: 2018ذو.)ال هير  عحيد اسيةو عيت  يل  من خلل مناهنها الدذ خاذ ة عن سي رت 
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ت  تر مة ا هةداف التراويةة إلةى مواقة  ي اعن طري ه إي و عسيلة التراية عالمدذسةعالمناهج الدذاسية هت 
و فهةةةت ا دال الر يسةةةة فةةةت تح يةةةج ا هةةةداف عخبةةةرا  سةةةلوكية يت اعةةةو معهةةةا المتعلمةةةون عيتعلمةةةون مةةةن نتا نهةةةا

(؛ 8: 2015وةةو.)ال هير وت بو أسةةعد ععةةال  أفدمةةة عالسةةبيو إلةةى مسةةالمنةةةودلو عال ريةةج جعةةداد ا  يةةال ال ا
 ذا  ملموسةةة عتايةةرا  سةةريعة فةةت اآلعنةةة ا خيةةرل فةةت  ميةة) دعل العةةال الدذاسةةية ت ةةو  فةةهد  المنةةاهج ععليةة 

إي أعةةةاد الن ةةةر كثيةةةر مةةةن الةةةدعل فةةةت مناهنهةةةا عأسةةةالي  عنمةةةايك تدذيسةةةهاو لتنسةةةن  مةةة)  وعاسةةةيما الرياضةةةيا  
. )ةاسةةةةةبا علةةةةةى الننةةةةةا  فيهةةةةةا أفةةةةةرادهعلةةةةةى قةةةةةدذل  المنتمةةةةة) ن ننةةةةةا  ةةةةة   مةةةةة يعتمةةةةةد و إي هةةةةةاحا ةةةةةا  منتمعات

 (.145: 2013ماذاوعتا
و إي إن انتةةاذ اسةتخدام الحاسةوم عت ةدمها المنتمعةا   رياضةيا  يت ةوذ عيتنةدد بت ةوذعما وال علة  ال

ب   هةةة  عاجنترنةةت عت بي اتهمةةةا فةةةت الصةةناعة عالتنةةةاذل عا عمةةةال كافةةةة  عةةو تعلمهةةةا ضةةةرعذل ح ا تميةةةو كمةةةا  ةةة 
د أ يةةال لخدمةةة سةةا  التعليمةةة عا ةة  إعةةداأل ةةى ة للة  علةةى الميس  ة عامةةةو ا مةةر الةة  العصةر ةصةةباة ذقميةة

 (.13: 2017المنتم) عسد حا ات  من ااختصا ا  العلمية كافة ععلى قمتها الرياضيا .)سبيتانو
لت ايةد ااهتمةام  هميةةسها أمرا  ةةال  ا عن را   همية الرياضيا  أ بح ت وير إستراتينيا  عنمايك تدذي

ناهةةاته  نةةى عالكيةةت عوكسةةاة  المهةةاذا  الرياضةةية ا ساسةةية عتنميةةة اتبتعليمهةةا لل لبةةة ة ري ةةة تركةة   علةةى المع
 (.253: 2012) الحو نابية نحوها.ااي

ليميةةو عا عيعد ااتناه نحو الرياضةيا  مةن ا هةداف الو دانيةة م مولةة التح يةج فةت منةال العمليةة التع
 هميةةةةو علكةةةت تتح ةةةج ا هةةةداف بةةةو قةةةد ي وقهةةةا فةةةت ا -المعرفيةةةة عالمهاذيةةةة – يةةةة عةةةن ةةةةاقت النوانةةة  ي ةةةو أهم

: 2018اتناهةا  مو بةة نحةو دذاسةتها. )الكبيسةت عوخةل وال البةا  لمهاذية ابد عأن تتولد لد   المعرفية عا
ير ةعةةا ال ةةواهر ةةةةا و عسةةيحاعل ت سةة الةة   لديةة  اتنةةاه اينةةابت نحوهةةا سةةوف ي ةةوم بدذاسةةتها (؛ إي أن54
ةو عيحةةاعل اتياسةةت هام عةةن النديةةد مةةن ا فكةةاذ الرياضةةيثةةر مةةن اا و عيباتيمواقةة  اا تماعيةةة ت سةةيرا  ذياضةةيعال

 (.3: 2007استنتاك ا فكاذ بن س .)الرداد و
فةةةةة ح ةةةةول المعر  دعذ العةةةةاملين فةةةةتال البةةةةة  ذ ةةةةد  تأن  الو دانيةةةةةالرياضةةةةيا   كمةةةةا مةةةةن أهةةةةداف تةةةةدذيا

لمسةةةةةةةةة لة ة كالبرهةةةةةةةةةان عحةةةةةةةةةو ااتيمةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةلل مواقةةةةةةةةة  ذياضةةةةةةةةةي ابن سةةةةةةةةةه امةةةةةةةةةت ث تهةةةةةةةةةن ينو عأةاتيالرياضةةةةةةةةةي
 (.129-128: 2015ة.)الخ ي واتيالرياضي

و سوا  من  ا فكاذية  ديدل لإلبداع من دعن ت يد ل ر   ؤ هو ذ ف  عيعد الت كير النانبت أحد أنواع الت كيرو
 ن) ال راذ سةوف يةنعبا  أدعا  لمهاذا و أع المستعملة لتح يج اأع ااستراتينيا     عيةا اجبد حيث المهاذا   

 ة عالنةةةةةةةةةةةودل العاليةةةةةةةةةةةة. نةةةةةةةةةةةا للمهةةةةةةةةةةةام اليوميةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةت تةةةةةةةةةةةت  ةالسةةةةةةةةةةةرعة عالدقةةةةةةةةةةةتعلمةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةى طري ةةةةةةةةةةةة أدا
(De Bono,2006,p17). 

كبيرل فت توسي) ذقعة الخيال عالت كيةر ةااحتمةاا  الكثيةرلو لة ل  فهةو   ممي ا  يتمي  الت كير النانبت ةع 
مهةاذا  الة كا  ةةةبو كبيةرو  ير الموس)و عي عدُّ ه ا النوع من الت كيةر أساسةا  فةت تنميةةت كال  هةاتنامت الع و  ني  
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و متةةوافرل لةةد  ال ةةرد عالتةةت اكتسةةبها نتينةةة المماذسةةة عالخبةةرلمعلومةةا  العاهةة ا يعةةدُّ عمليةةة معرفيةةة محبومةةة ةال
ال الصةناعة المن ومةا  عذ ةو ععلةى مسةتو  فراد ا عيمبن ااست ادل من عملية الت كير النانبت على مستو  

 (.337و   2008)السويدانو المبتكرل.  ا فكاذعالقياديين عغيره  ممن يهمه  تن ي  
عتتنلةةى أهميةةة الت كيةةر النةةانبت عةةن طريةةج  ليةةة عمةةو الع ةةو ن سةة و أع طري تةة  فةةت معالنةةة المعلومةةا  

ن  ليةة الع ةو فةت معالنةة المعلومةا  أاطة أع السةهولةو ع البسةعفاعليت  فت أدا  ه ه المهمة عالتةت ا تةت  بهة ه 
 نة  مة) محاسةن  إلةى ص ت رض علي  ةعا ال يودو عه ه ال يود ت ة   انبةا  تن و  عبر ياتها على الخصا

عمةو الع ةوو عيمبةةن ااسةت ادل ةةالت كير النةةانبت مةن محاسةن هة ه اآلليةةة مةن دعن التعةرض لمسةةاع هاو إي   ليةة
معلومةةا  مةةن تعةةديو هةة ه حريتةة  فةةت معالنةةة الال والةة  ال كريةةة ع  ت عةةن طريةةج تحةةرذه مةةنيةةوفر الت كيةةر النةةانب

 (.13  و2006بونوو  ا عاين المحاسن. )د هإحدات فت  من التواون بين علسيئا و أا
علتنميةةة ااتناهةةا  اجينابيةةة لل ةةلم نحةةو الرياضةةيا  ابةةد مةةن سةةعت مدذسةةيها لةةيا ف ةة   ن يبةةون 

حيةث علديه  الدافعية ال اتيةة لدذاسةتها عالتمية  بهةاو  لهاا محبين اضيا و بو أن يبونو الري  نا حين فتطلبه   
ان تعمةةو علةةى اسةةتمراذية الةةتعل  عتعميةةج ال هةة و عذامةةا ينعةةو تحةةدت علقةةة تبادليةةة اينابيةةة بةةين الع ةةو عالو ةةد 

 (.422أ: 2018منه  م كرين مبدعين.)ال هير  عسعادلو
لة فةةت ب  مةةة عثي ةةا   اتصةةاا  ةعوةةها بةةبعا ة بنيةةة محبمةةة يتصةةو الرياضةةيا  موضةةوعا  عن ةةرا  لتميةة  

ععلقا   على م اهي  عتعميما  ساة ة لتصبح مادل  فكاذ  اا فكاذ النديدل فيه  ت بنىع و متكامل    النهاية بنيانا  
وضوعا  من م ابنى عليهتفت فه  ما  ا   وا    عوات يدا  س إت انا  التعل  السابج ال البة  ت نتو فإيا ل  م بلة
 (.101: 1ك2018ك   علي  الن رية البنا ية.)ال هير وما تر   ؛ عه ا ديدل

التةةةدذيا عفةةةج الن ريةةةة البنا يةةةة مةةة) المةةةواد التعليميةةةة اسةةةيما الرياضةةةيا و فهةةةت يا  تركيبةةةة سةةة  نايتع 
تراكميةةة تبةةدأ مةةن البسةةي  إلةةى المركةة و عمةةن منموعةةة مةةن المسةةلما  تةةةتج النتةةا ج عالن ريةةا  عةةن ال ريةةج 

 (.17: 2014لمن ج.)الكبيست عأفاقةوية تحبمها قوانين اسير ةخ وا  استدالال
تعل   المةة     علةةىتركةة   تتناسةة  مةة) طبيعةةة مةةادل الرياضةةيا  عكيايةةة تدذيسةةهاو إي  أن البنا يةةة ةباحثةةر  التةةع 
لنةةة  الةةدعذ ا أثنةةا  عمليةةة الةةتعل  د عتيكةةد علةةى الةةتعل   ي  المعنةةى ال ةةا   علةةى ال هةة و مةةن خةةلل فةةت عنةةةاط 

و عقةد افةت ت منهةا   العلميةةاذفةعمع  و بهةدف بنةا  م اهيمةييديهةاالتةت    ا نةة ةفةت    متعل اعلة للعالمةاذكة ال 
 نمايك حديثة فت التدذيا اعتمد  على أفكاذها.

أنمويك  ون واهوذي  البنا ت ال    مم    ون واهوذي  معتمدا  على أفكةاذ الن ريةة نمايك ه ه العمن  
المعلومةةا  السةةاة ة لاةةرض تمبةةين طلةةة  مةةن  علةةى المةةدذن أن ينةةة لةةي و عيةةر  أنةة  ينةة  البنا يةةة فةةت التع

دي  المعلومةة ةصةوذتها لتعامو م) المعلوما  النديدلو عأه  ما يمي  ه ا ا نمويك هةو تركية ه علةى ع ةوم ت ةا
لم ةةاهي  مةةن خةةلل الكليةةة ثةة  ت ةةدي  أ  ا هةةاو إي يةةت  إع ةةا  ال اعةةدل العامةةةو عالتركيةة  علةةى  ةة و المعلومةةا  عا
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حتةةو  الةةتعل  النديةةد عالةةتعل  السةةابج ممةةا علومةةا  يحتةةاك اكتةةةاف ال ةةرع  الد ي ةةة بةةين مبي هةةاو عأن فهةة  المت 
 (.137: 2015ن رل ثا بة عالبد  فت إعادل تن ي  المعلوما  لدي .)ا سد  ومحمدوال البا  يبس  

ن التةت تنت ةر مةةن ينالم ةةاهي  أع ال ةواأ  يةر   ةون واهوذية  أن المعرفةة ليسةةت منموعةة مةن الح ةا ج ع 
تنرية  هة ا  ةالباحثة   معنى لتنةاذاه  عخبةراته و ععلية  أذاد ا  البال عملية بنا  للمعرفة عت دي    يبتة هاو بو

 نعمعرفةةةةة فاعليتةةة  فةةةةت تحصةةةةيلهالصةةةة  الثالةةةث المتوسةةةة  ا نمةةةويك فةةةةت تةةةدذيا مةةةةادل الرياضةةةةيا  ل ةةةلم 
 نحو المادل. نعاتناهاته

 فت اآلتت: أهمية البحث  كمنت جعما سبفول  
اسةيما   ة من ن ريا  الةتعل مايك التدذيا الحديثة المنبثالتراوية الحديثة فت توظيت نالت وذا     . مواكبت 1

 عاجفادل منها فت تدذيا مادل الرياضيا . الن رية البنا ية
ن واهوذيةة  تناعلةةت أنمةةويك  ةةو ة عالعرايةة( فةةت البيئةةة العرا يةةة ة)علةةى حةةد علةة  الباحثةة . ا تو ةةد دذاسةةة سةةاة ة2

اسةت ادل مةن نتا نة  اضيا  مما تبرو اهميتة  عحا ةة اعالت كير النانبت فت مادل الريفت التحصيو  ت  البنا 
 فت ااذت ا  لتدذيا مدذن الرياضيا  عمدذساتها عن و الخبرل الى طلبته  . 

إنت الةةة حقيقيةةة  عأساسةةها عالتةةت تعةةد المرحلةةة المتوسةة ة نهايةةة الةة   يمثةةو الصةة  الثالةةث المتوسةة  . أهميةةة 3
 .ااعدادية  حلةإلى المر المتوس ة من المرحلة  ةعنوعية لل الب

. اجفةةةادل مةةةن نتا نةةة  فةةةت ا خةةة  ةالنمةةةايك الحديثةةةة فةةةت تةةةدذيا الرياضةةةيا  عاسةةةيما أنمةةةويك  ةةةون واهوذيةةة  4
 البنا ت.

 ديثة . ى موضوعا  عمصادذ حيرفد البحث الحالت ةصوذل متواضعة المبتبة المحلية احتوا ه عل. 5
 

 :Aim of the Researchهدف البحث 
 إلى التعر ف على:يهدف البحث الحالت 

 فةةت مةةةادل الرياضةةةيا  الصةة  الثالةةةث المتوسةةة  طالبةةةا   فةةت تحصةةةيوالبنةةةا ت أنمةةةويك  ةةون واهوذيةةة  اثةةر 
 .عتنمية ت كيرهن النانبت 

 

 :Hypotheses of the Researchالبحث  اتفرضي
 :تيناآلتي تينالص ري تينال رضي  يات  البحث  اهدف جتح ي أ و من

طالبةةةا    ( بةةةين متوسةةة  دذ ةةةا  α ≤ 0.05 ية عنةةةد مسةةةتو  الدالةةةة )ا يو ةةةد فةةةر  يع دالةةةة إحصةةةا .1
طالبةا    عمتوسة  دذ ةا   ةة نمويك  ةون واهوذية  البنةا ت مادل الرياضيا  المنموعة التنريبية التت تدذن  
 دية فت اختباذ التحصيو.ااعتيا ةال ري ة ن سهاادل مال المنموعة الواة ة التت تدذن

طالبةةةةا    ( بةةةةين متوسةةةة  دذ ةةةةا  α ≤ 0.05ا ية عنةةةةد مسةةةةتو  الدالةةةةة )ا يو ةةةةد فةةةةر  يع دالةةةةة إحصةةةة .2
طالبةا    عمتوسة  دذ ةا   ةة نمويك  ةون واهوذية  البنةا ت مادل الرياضيا  المنموعة التنريبية التت تدذن  
 .النانبت اختباذ الت كير فت ل ري ة ااعتيادية ةا المنموعة الواة ة التت تدذن
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 : Limits of the researchحدود البحث
 على: الحالت البحث  ي تصر

 .المتوس الثالث الص  طالبا    . الحدود البشرية:1
 م.2020-2019الكوذن ا عل للعام الدذاست  . الحدود الزمانية:2
 .نينو  اف ة مرك  مح /المو و مدينة  . الحدود المكانية:3
)ال صةةو  عهةةت: نةة   ا عل(المتوسةة  )الالثالةةث للصةة   الرياضةةيا  كتةةام  فصةةول موضــوةية:دود ال. الحــ4

( ع)ال صةو الثالةث: النبريةةالم ةادير ( ع)ال صةو الثةانت: العلقا  عالمتباينةا  فةت ااعةداد الحقي ةة  عل:ا 
 (.2و ط2018 ع خرعنو أمير عبد المنيد  اس ت ليت )د.   و(المعادا  

 

 : Definition of the Terms المصطلحاتسادسًا: تحديد 

 :ة ن  ر فع   :John Zahorik Structural modelالبنائي أنموذج جون زاهوريك . 1
مةن أنمويك تدذيسةت يسةتند إلةى الن ريةة البنا يةة يعمةو علةى بنةا  المعرفةة عونةةا ها لةد  ال ةلمو عيتكةون )  *

الت كيةر  واسةتخدام المعلومةا  و   المعلومةا  هةفو كتسةام المعلومةا  او تنةةي  المعلومةا  "خما مراحو هت  
 .(114-112: 2012ياسين عوين و (. )"فت المعلوما  

عقةوانين تنت ةر  أنمويك تدذيست حديث يستند إلى الن رية البنا يةو ير  أن المعرفة ليسةت ح ةا ج عم ةاهي )  *
ه   لت ةةةدي  معنةةةى لتنةةةاذانهةةةا محاعلةةةة ال لبةةةة عمليةةةة بنةةةا  عونةةةةا  عتن ةةةي  للمعرفةةةةو أ  أ مةةةن يبتةةةة هاو بةةةو

مراحةةةةو تسةةةةتند إلةةةةى تنةةةةةي  المعرفةةةةةو عاكتسةةةةابهاو عفهمهةةةةاو  عخبةةةةراته و عيتكةةةةون هةةةة ا ا نمةةةةويك مةةةةن خمةةةةا
 .(423: 2014. )واير ع خرعنو(عاستعمالهاو عالت مو فيها

فهتو   الص طالبا    تدذياأنمويك تدذيست ينبثج من الن رية البنا ية استخدم فت   إجرائيًا:  ةالباحث  عرُّ
ضيا  من خلل خ وات  المتمثلة بة )تنةي  "المنموعة التنريبية" موضوعا  من كتام الرياالث المتوس   الث
 علوما و عاكتسام المعلوما و عفه  المعلوما و عاستخدام المعلوما و عالت كير فت المعلوما (.الم

 

 ر ف ة ن :ع   :Achievement   . التحصيل2

   راتينيايةةة ت ةةدم إليةة  ةاسةةتخدام عسةةا و تعليميةةة عوسةةتلومةةا  عخبةةرا  تعليمعلمةة  المةةتعل  مةةن معنتينةةة مةةا ت* )
مناسةةبة مةةن أ ةةو معرفةةة مةةد  مةةا تح ةةج مةةن ا هةةداف التعليميةةة الموضةةوعة عي ةةان ةالدذ ةةة التةةت يحصةةو 

 (.168: 2018(.)التميمتوعليها فت اختباذ التحصيو 
موضةةوعا  دذاسةةيةو  امةةن خةةلل تعلمهةة الةةديهالمهةةاذا  التةةت نمةةت ع ال البةةة  * )هةةو المعلومةةا  التةةت اكتسةةبها

فت أحد اختباذا  التحصيو أع الدذ ة التةت يوةعها المةدذن أع ال البة    و عليهاصحتعي ان ةالدذ ة التت  
 (.218: 2ك2018كليهما معا (.)ال هير و
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مةادل  مةن موضةوعا   الصة  الثالةث المتوسة طالبةا      تة: هةو محصةلة مةا تعل مإجرائيـاً   ةعّرفه الباحثتو 
علةى  امةن خةلل إ ابتهةال البةة  يهةاعل حصةوتالتت دذسوها فت مدل معينةةو عي ةان ةالدذ ةة التةت     لرياضياا

 .ة  الباحثتف را  ااختباذ التحصيلت ال   أعد  
 

 عّرفه: :Lateral thinking التفكير الجانبي.  3
نةاه ا  مةن السةير فةت اتاتناها  متعددل بةد  ت كير يتمي  ةالبحث عاان ل  ةحرية فت  (:2013* )الكبيسي،

ل لرؤيةةة ا فةةيا و عويا كةةان اجبةةداع طري ةةة اسةةتخدام ع ولنةةا فيبةةون عاحةةدو عيركةة  علةةى توليةةد ال را ةةج النديةةد 
خيةةر عسةةيلة اسةةتخدام ع ولنةةاو فهةةو أدال اجبةةداعو عمةةن الممبةةن تنميةةة مهاذاتةة  ةالمماذسةةة  الت كيةةر النةةانبت

 (.108و  2013عالتدذي (.)الكبيستو
تصةوذا  ال ةرد عم اهيمة  طري ة مبدعة تخيلية فةت حةو المةةبل  تةيد  إلةى تايةر   ب(:2017،  * )الزهيري 

 (.251  مو2017عن مةبلة ما.)ال هير و
نوع من أنواع الت كير ال   يحتاك إلى نوع من الت مو عالخرعك عن ال ري ة : هو  إجرائياً   ةعّرفه الباحثتو 

 كيةر تبةاذ التعلةى ف ةرا  اخ امةن خةلل إ ابتهة  ال البةةا  عليهةحصو  تةالدذ ة التت  و عي ان  الرعتينية ةالت كير
 .ة  الباحثتال   أعد   انبتالن
 

 الفصل الثاني: إطــار نظري ودراسات سابقة:
 : John Zahorik Structural model. أنموذج جون زاهوريك البنائي1

و ة عيسبونسةن ميلةوعكت ةج التةدذيا فةت  امعةأقتر  ه ا ا نمويك ) ةون واهوذية ( أسةتاي المنةاهج عطرا
م عةدل افتراضةا  حةول من خلل ت ديم  لعدد من البحوت فت التدذ  الن ةرل يا علةى عفةج الن ريةة البنا يةة عقةد 

أن المعرفةةةة ليسةةةت منموعةةةة مةةةن الح ةةةا ج عالم ةةةاهي و أع ال ةةةوانين التةةةت تنت ةةةر مةةةن للمعرفةةةة عالةةةتعل و إي يةةةر  
 لبةة لت ةدي  معنةى لتنةاذاه و عي عةد هة ا أنهةا محاعلةة مةن ال ونةةا  للمعرفةةو أ :يبتة هاو بو هت عملية بنةا  ع 

 (.112: 2012.)ياسين عوين ونمويك من النمايك التدذيسية التت تستند إلى الن رية البنا يةا 
 افتراضات جون زاهوريك حول المعرفة:

 ة هت:منموعة من اافتراضا  حول المعرفقدم واهوذي  ( أن 2016يكر كاط) )
 ت ع ودها عن ال ال .يست مست لة ف. المعرفة ل1
 ت بنا  المعلوما .الساة ة ف على خبرات  ال ال   . يعتمد 2
 . كو فت  نريد أن نعرف  نب ل  هدا  للو ول إلي .3
 للتعل . ال ال   . المعرفة ليست ثابتةو فالمعلوما  تبنى دا ما  عتكتس  الخبرا  النديدل بوساطة سعت4
 ديمها ععرضها.لمعرفة فت أثنا  ت . تنمو ا5
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 (.284: 2016كاط)و . ةالمناقةة يت وذ ال ه  عيبون أكثر عم ا . )6
 

 خطوات أنموذج جون زاهوريك:
 م واهوذي  أنموي ا  بنا يا  يتكون من خما خ وا و هت:قد  

وضةةوع  ديةةد؛ ت خةة  المعرفةةة السةةاة ة لل ةةلم بن ةةر ااعتبةةاذ عنةةد الةةةرعع فةةت علةة  م . تنشــيط المعلومــات:1
را  السةةةاة ة لل ةةةلم قبةةةو ت ةةةدي  للمعلومةةةا  النديةةةدلو عابةةةد للمةةةدذن مةةةن استةةةةاذل الخبةةةعةةةد من ل ةةةا   نهةةةا ت

 المعرفة النديدل.
 ت ع ى المعرفة ةصوذل كلية ث  ا   ا و فمثل  يت  إع ا  ال اعدل العامة ث  مبوناتها. . اكتساب المعلومات:2
بت ديمة  ال البةا  عيساعد المدذن  لنديدل ةصوذل كليةوالد ي ة للم اهي  اتكتة  ال رع    . فهم المعلومات:3

 بينه . عوداذل المناقةا  ا نة ة 
تص و المعلوما  عالتراكي  المعرفية البنا يةو عتمنح فر ة كافية لل لم لتوظيةت   . استخدام المعلومات:4

 معرفته  فت مواق  تعليمية أع حواذ   ت أع نةاط تعليمت.
ت مةةرعع ةحثةفةت كتاةةة ال البةا  توظيت المعلومةا  المعرفيةة مةن خةلل ت كيةر   فكير في المعلومات:. الت5

 ة ت مةن أ ةو ت بيةج مةا تة   أع أ  نةاط معرفت  ة ت  خةرو أع ا ايرو أع  يامه  ةمناقةا   اية 
 (.424: 2014تعلم  فت معرفة.)واير ع خرعنو 

 :Lateral thinking التفكير الجانبي . 2
ح تةةدع مصةة لالةة   اب بونةةو" د  د دعاذ   ةالعةةال  " ايةةرتب أنمةةاط الت كيةةرو عهةةوت كيةةر النةةانبت أحةةد يعةةد ال

 عقةد سةم اه د ت ليدية أع غير من قية ةةبو عاضحو هو البحث لحو المةاكو ة سالي  غير ف  الت كير النانبت
لةةى الةة   ينسةة  أساسةةا  إ ن الت كيةةر أسةةماه الت كيةةر العمةةود عةةن نةةوع  خةةر مةة هبونةةو )الت كيةةر النةةانبت( ليميةة  

 (.90و  2005بونوو ل   اجنسان عيعتاد علي . )د المن ج أع ما ي 
علةة حةو ا( محLateral thinking)فةت حةين تعنةت أع الحداثةو  اجبداعأع  ا  الة( Lateral)عيعنت 

دُّ الت كيةر و عي عة  ا خيةرل طباعتة فةت  أكسة وذد عقد أدخو ه ا المص لح قةامون   والمةاكو ة سالي  غير ت ليدية
بونةةو" الةة   اسةةتعمو هةة ا  "ادعاذد د الت كيةةر الحديثةةة الةة   اذتةةب  ةةةالم كر العلمةةت  أنمةةاطبت نمةة  مةةن النةةان

 (.10و   2008المص لح حديثا . )حسينو
عيعتمةةد الت كيةةر النةةانبت علةةى ابتكةةاذ اكبةةر عةةدد ممبةةن مةةن الحلةةول عالبةةدا وو عيمبةةن الن ةةر مةةن خللةة  

 (.189و  2006لة.)محمدو  ةخ وا  لحو المةبلة أع الموق  عال  على أكثر من  هة فت المةب
تالت( فةةةةت فكةةةةرل اجدذان الكلةةةةتو ععضةةةة) أ ةةةة ا  الموقةةةة  نبت علةةةةى ن ريةةةةة )النةةةةةعيسةةةتند الت كيةةةةر النةةةةا

عتن يم  بهدف إدذاك  ةصوذل متكاملة ضمن سيا  يصبح ل  معنىو عي عدُّ الرعاد ا عا و له ه الن رية:"ماكا 
ذسةة أن اعتمةدها عطوذ هةا د  بونةوو إي تةر  هة ه المد فكةاذ ا علةى التةت كوفكةا"و ميسسةين ا   فريتهي و كةوهلرو
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منهةا المةدذنو عونمةا الةةبو أع ال ب ة الر يسة فت المدذن الحست ليست هت العنا ر أع ا   ا  التةت يتكةون 
 (.191-190و  2004البنا  العام.)أبو  ادعو

ايبون ع ة ا  لنتينةة ف ة  عاجبةداع غالبةا  مة االتصةا  ةاجبةداعوعير  د  بونو أن الت كير النانبت فةديد 
 (.4و  2006انبت لعملية فكرية م لواة .)د  بونووبينما الت كير الن

د  بونو هو الت كير النانبت هو ن س  الت كير اجبداعت ف  ام عن  بةة )كل( علةى الةرغ  مةن س ل    د عق
نحةةو استكةةةاف أفكةةاذ  بةةداعت بةةو إنةة  مو ةة ايعنةةت الت كيةةر اج أن  الت كيةةر النةةانبت هةةو عمليةةة إبداعيةةة علكنةة 

 (.De Bono,1998,p2 ديدل.)
 

 العوامل المؤثرة في التفكير الجانبي: 
لكةةو  فةةخص أسةةلوا  الم وةةو فةةت الت كيةةر عتو هةة  الخةةا  فةةت معالنةةة ( أن 2010يكةةر الصةةامد  )

يثر فةةةت كيايةةةة تةةةت يةةةعال ةةةةا فراد  الصةةةلةالمواقةةة  عحةةةو  المةةةةبل ؛ لةةة ا فةةةإنن هنةةةان العديةةةد مةةةن العوامةةةو يا  
 و: استعماله  للت كير النانبتو عمن ه ه العوام

 .الخا ة ةالت كير النانبت عا دعا  . مهاذل ال ال  فت استعمال التكنيبا  1
 و عمهاذا  الت كير النانبت.اجبداعيةلمراحو العلمية ل. ال ه  الدقيج 2
تحةةةد  الم بةةةول ل دذاتةةة  ت تةةةةمو مسةةةتو  مةةةن الديةةةدل عالمركبةةةة عالتةةة. دعافةةة) ال ةةةرد نحةةةو موا هةةةة المواقةةة  الن3

 المعرفية.
 اا تماعت عالث افت ال   نة  في  ال رد عيعيش في . اجطاذ. 4
مسةةتو  عةةةال  مةةةن  إلةةةىن سةة و عهةةة ا يحتةةاك  إلةةةى. تمتةة) ال ةةةرد بةةرع  المثةةةابرل عالتحةةد و ععةةةدم تالاةةو اليةةة ن 5

 الدافعية لد  ال رد.
 (.ا علىي  )ال دعلو أع المثو عالتت لها ت ثير علودل فت بيئة ال رد . الةخصيا  المو 6
 (.35و  2010)الصماد و عاتخاي ال راذا  عحو  المةبل . عاجبداعالم وو فت الت كير  ا سلوم . 7
 

 : مهارات التفكير الجانبي 
أن مهةاذل الت كيةر ( أن الت كير مهاذل يمبن أن تتحسن ةالتدذي  عالةتعل و إي يةر  2005)  ييكد د  بونو

سةةياذلو ععةةن طري ةة  يعمةةو الةة كا  عيةةيثر فةةت ذل أخةةر و إي يةةةب  الت كيةةر ةمهةةاذل  يةةادل ال تختلةة  عةةن أ   مهةةاا
 .(12و   2005. )د  بونوواجنسانا  خبر 

فالعلقة بين الت كير عمهاذا  الت كير كالعلقة بين لعبةة كةرل الموةرم عمةا يتصةو ةاللعبةة مةن مهةاذا  
ت كيةر كة ل  لخو عيسه  كو  منها فةت تحديةد مسةتو  اللعبةة ع ودتة و عالاية...داية عذمية ااس اطمية البمثو: ذ 

فةإن مماذسةة ال الة  مهةاذا   ؛ ععلية إ ادل كو منها فت قابليةة الت كيةرمن مهاذا  عمواه  متعددل تسه  فت 
بل  ة فكةةةاذ أفوةةةو ي كةةةر خةةةاذك حةةةدعد الت كيةةةر الت ليةةةد و عيو ةةة  المةةةة  الت كيةةةر النةةةانبت تعمةةةو علةةةى  علةةة
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م رعحةة اليصةم  طرقةا  لحةو  المةةبل  د فكةرل مةا عةن طريةج أفكةاذ أخةر و ع ذية عيولة  لحصول على نتا ج فو ل
   فر  إلىتحويو المةبل   فول  عنعمماذسا  إبداعيةو عي وذ أفكاذا   ديدلو عيعمو على ت وير عادا  

   هت:ليهاو عه ه المهاذاذا  يمبن التدذي  علت كير النانبت مهال أنبونو(  لإلبداعو عاه ا يعت د )د 
 
 

 : (Generation of new perception). توليد ادراكات جديدة 1
عةةن طريةةج الت كيةةر فيهةةاو  لألفةةيا الةةوعت أع ال هةة و ةمعنةةى: أن يصةةبح ال الةة  مةةدذكا   ةةةاجدذاني صةةد 
ل هة  أع يةا  )ع ليةة( ةاةرض المةا ي ةوم ةة  ال الة  مةن عمل فالهةاد هو الت كيةر ال رضةت   اجدذانةمعنى  خر  

القيةام ةعمةو مةاو فةاجدذان نةوع مةن الرؤيةة الداخليةة ع أ ا فةيا ال راذ أع حةو المةةبل  أع الحبة  علةى   اتخاي 
 تو   ال ال  نحو ال كرل بهدف فهمها.

 :(Generation of new concept). توليد مفاهيم جديدة 2
عتو ةةد ثلثةةة أنةةواع مةةن  يا فةةا طرا ةةج عامةةة لعمةةو أن الم ةةاهي  هةةت أسةةالي  أع  إلةةىبونةةو(  )د  أفةةاذ

 الم اهي و هت:
 يا  تتعلج ةما يحاعل ال ال  أن يح   .ع أ :غرضيه* مفاهيم 

 ال   سينتج عن عمو ما. ا ثرتص  م داذ   * مفاهيم آلية:
 كياية التت يبتس  العمو عن طري ها  يمت . ال إلى تةير  * مفاهيم القيمة:

سةةةان ال ةةةدذل علةةةى التعليةةةوو إي إننةةةا  ةةةاهي  المنةةةردل هةةةت أل ةةةدذل علةةةى تكةةةون الممةةةن المحتمةةةو أن تكةةةون ا
ةعةا النةان ا يةةعرعن ةااذتيةا  فةت التعامةو مة) الم ةاهي   لكنلم اهي  طوال الوقت فت التعاموو نستعمو ا

اضحا  يبون ااذتيا  ع   فت حينالم اهي  التت تتص  ةالاموض أع الم اهي  يا  الصباة ا كاديميةو    عاسيما
 (.86و   2012م اهي  المحسوسة.)الح امو ةعا المتعلمين ةال عندما يتعامو

 (:Generation of new Ideas)توليد األفكار الجديدة .  3
ال كرل هت فت  يتصوذ )ي ه ( عن طريةج الع ةوو عا فكةاذ هةت طرا ةج ماديةة لت بيةج الم ةاهي  عال كةرل 

)د  بونةو(  د أفكةاذ  ديةدل يحة ذاذسةةو عمةن أ ةو توليةين  أن تكون محةددلو عينة  أن توضة) موضة) المم
اذو عيةير إلى أن الرفا السري) لألفكاذ ي تت من ال يود التت ذفوت على من الرفا السري) عال وذ  لألفك

نها تتن  نحو الرفاو عه ا هو ااستعمال المببةر للت كيةر إيا كانت ال كرل ا تتوافج م) ه ه ال يود فالع وو فإ
لت كيةر فةت هة ه ة ة ري ة تةير إلى الت اؤلو بو قد يت لة  ات كير فت ه ه الحاللكن ا مر يت ل  الالمتةا  و  

 (.96و   2011ينو الحالة اجبداع عيل  للحصول على م يد من ا فكاذ اجبداعية. )فاه
 (:Generation of new Alternatives. توليد بدائل جديدة ) 4
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مبنةة عمتاحةةو إي يهةت  ول من بةين منموعةة م ة خا ة لت مو الحلمن مهاذا  الت كير النانبت أن  طري
فةت ا ج أخر و جعادل عتن ي  المعلومةا  المتاحةةو عتوليةد حلةول  ديةدل بةدا  مةن السةير ةاكتةاف أع توليد طر 

خ  مستقي و عال   ي ود عند   إلى ت وير نمة  عاحةدو إن البحةث عةن طرا ةج بديلةة أمةر طبيعةت لةد  ال لبةة 
نةةانبت إلةةى حةةد مةةاو لكةةن البحةةث عةةن طريةةج الت كيةةر ال  ل و عهةة ا أمةةر  ةةحيحعرعن أنهةة  ي ومةةون بةةالةة ين يةةة

ث ال لبةةة عةةن أفوةةو يةة ه  إلةةى مةةا هةةو أةعةةد مةةن البحةةث ال بيعةةتو ف ةةت البحةةث ال بيعةةت عةةن البةةدا و يبحةة
ةحسة  قةدذاته  البدا و الممبنةو لكن البحث من خلل توظيت الت كير النانبت يتيح لل لبة توليد بدا و كثيةرل 

ا و المتعةددلو ف ةت البحةث ال بيعةت عةن ير النانبت عن أفوو البدا وو علكن عن البةد يةو عا يبحث الت كالع ل
نمةةةا فةةةت الت كيةةةر النةةةانبت لةةةيا مةةةن الوةةةرعذ  أن تكةةةون البةةةدا و البةةةدا و يهةةةت  ال الةةة  ةالبةةةدا و المن قيةةةةو بي

عن ةعةا المةةبل  مةن د  لو كمةا يعمةو علةى حةوخاضعة للمن جو عقد يةةبو أحةد البةدا و ن  ةة بدايةة م يةد 
 (.35و   2010عنا . )الصماد و 

 (:innovations Generation of new)تجديدات( جديدة )  اإلبداعات. توليد 5
ييكد )د  بونو( أن اجبداع هو العمو على إنةةا  فةت   ديةد بةدا  مةن تحيةو حةدت قةدي و عتةةمو اجبةداعا  

بةةةداعا  الم لوفةةةة سةةةريعا و بينمةةةا إنتةةةاك  مةةةا يبةةةون توليةةةد اجيةةةر النةةةانبتو عغالبةةةا  أع التنديةةةدا  نم ةةةا  مةةةن الت ك
طريةج ال لة  مةن بداعا  ا  ةلية يحةدت بةب  و إي يبةون مةن السةهو اسةتبعاد اجنتةاك ا كثةر فةيوعا  عةن اج

ااسةةتناةا  المتعلمةين ااقتصةاذ علةى إنتةاك ا فكةةاذ ا  ةلية اجبداعيةةو عفةت العةادل يميةةو ا فةراد إلةى إنتةاك 
لمةةةبلة التةةت تةةوا هه و إن نتةةا ج تمراذ فةةت العمةةو علةةى المهمةةة التعليميةةة أع اأ ةةالة مةةن خةةلل ااسةةا كثةةر 

فكةاذ اجبداعيةة أع التنديةدا  النديةدلو عا يةةترط لتوليةةد النهةد المركة  فةت المهمةة يعمةو علةى ويةةادل إنتةاك ا 
إنمةا يحتةاك  غيةر كةاف  لإلبةداعو ف ة و فالة كا  عحةدل إبداعا   ديدل أن يتص  ال رد ةمستو  عال  من الة كا 

 (.87و   2012 كا . )الح امو اجبداع إلى دذ ة معينة من ال

 
 ستعرض الدذاسا  الساة ة فت محوذين:دراسات سابقة:  :ثانياً 

 :أنموذج جون زاهوريك البنائيدراسات تناولت    المحور األول:
فاعليــة لةةى )هةةدفت إلةى التعةةر ف عدذاسةةة فةةت العةرا و ع أ ريةت ال(: 2016)الجنــابي وآخــران،. دراســة 1

الصـــف األول طالبـــات   ادة تـــاريل الحاـــارات القدىمـــة لـــد أنمـــوذج جـــون زاهوريـــك فـــي تحصـــيل مـــ
و )طالبةةةة ( 75تكونةةةت العينةةةة مةةةن )(؛ المتوســـط  طالبةةةة ( 37المنموعةةةة التنريبيةةةةو ع) طالبةةةة ( 38و مثةةة 

 ت بيةج انتهةا د ةعةا المتايةرا و عاعةوعتين إحصةا يا  فةت المنموعة الواة ةو كاف  الباحثون بين المنم
المنموعةةة التنريبيةةة طالبةةا    أظهةةر  النتةةا ج ت ةو  ع منمةةوعتينو حصةةيو علةى الاختبةةاذ الت ط بةة ج  التنراةة 

 (.114-98: 2016المنموعة الواة ة.)الننابت ع خرانوطالبا    على
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فاعليـة لتعةر ف علةى )لعرا و عهدفت إلةى اأ ريت الدذاسة فت ا(: 2017. دراسة )عبد الحمزة وآمنة،2
لثـاني المتوسـط فـي مـادة الفيزيـال وعمليـات العلـم ف االصـطالبـات   أنموذج جون زاهوريك فـي تحصـيل

( 35منمةةوعتين تنريبيةةة عضةةاة ة بواقةة) ) إلةىعوعةةوا ةالتسةةاع   وطالبةةة ( 70تكونةةت العينةة مةةن )؛ لــديهم(
التنراةةة  انتهةةا د المتايةةرا و عاعةة إحصةةا يا  فةةت ةعةةا مةةا بينه   الباحثتةةانكافةة  فةةت كةةو منموعةةةو طالبةةة 

المنموعةةة طالبةةا    علةةى المنمةةوعتينو أظهةةر  النتةةا ج ت ةةو   ا  العلةة ليةةعمع  التحصةةيو   عت بيةةج اختبةةاذ 
 (.779-765: 2017عبد الحم ل ع منةو.)فت ااختباذين المنموعة الواة ةطالبا    التنريبية على

أثر أنموذج تعر ف علةى )عرا و عهدفت إلى ال ريت الدذاسة فت الأ(: 2017. دراسة )مظلوم ومحمد،3
؛ الصــف الرابــد األدبــي(طالبــات   حصــيل مــادة التــاريل والتفاــيل المعرفــي عنــدت فــيالبنــائي زاهوريــك 

ين التنريبيةة تفةت كةو مةن المنمةوع طالبةة ( 30)بواقة)و عوعةوا ةالتسةاع  طالبةة (  60تكونت العينة مةن )
المتايةرا و عاعةد انتهةا  التنراةة عت بيةج ن إحصةا يا  فةت ةعةا حثان بين المنموعتيعالواة ةو كاف  البا

طالبةةةةةا    تبةةةةةاذ التحصةةةةةيو عمقيةةةةةان الت وةةةةةيو المعرفةةةةةت علةةةةةى المنمةةةةةوعتينو أظهةةةةةر  النتةةةةةا ج ت ةةةةةو  اخ
 (.21-1: 2017المنموعة الواة ة.)م لوم ومحمدوطالبا    المنموعة التنريبية على

 ت التفكير الجانبي:المحور الثاني: دراسات تناول
 (:2009. دراسة )الكبيسي،1

العصـف الـنهني فـي  اسـتراتيجيةاسـتخدام أثـر )علةى تعةر ف  اللةى  فت العرا و عهدفت إأ ريت الدذاسة  
(؛ تكونت عينة البحةث تدريس الرياضيات على التحصيل والتفكير الجانبي لد  طالب الصف الثاني متوسط

احةث اختبةاذا  للت كيةر النةانبت عضةاة ة(و أعةد  الب منمةوعتين )تنريبيةة و عوعوا ةالتساع  إلةىطالبة ( 52من )
ن مةن ) هةةر  ( ف ةةرل عبةاذل عةةن ألاةاو عمواقةة  تت لة  حةةوو عقةد تةة  التح ةج مةةن  ةدق  عثباتةة و عقةد أظ30تكةو 

نتةةةةةا ج البحةةةةةث: ت ةةةةةو  المنموعةةةةةة التنريبيةةةةةة علةةةةةى المنموعةةةةةة الوةةةةةاة ة فةةةةةت اختبةةةةةاذ  التحصةةةةةيو عالت كيةةةةةر 
 .(270-243و  2009ستوالنانبت.)الكبي

 

 (2014. دراسة )صالح وقصي،2
و تكونةت (التفكير الجـانبي لـد  طلبـة الجامعـة) التعر ف علةى إلى  و عهدفت عرا أ ريت الدذاسة فت ال

( طالبةةة مةةن طلبةةة كليةةا   امعةةة 201و ع)طالبةةة ( 241عطالبةةةو بواقةة) ) طالبةةة ( 442عينةةة الدذاسةةة مةةن )
ن مةةن )للت كيةةر النةةانبت ت ةاةدادو عأعةةد  الباحثةةان اختبةاذا   عبةاذل عةةن أسةةئلة عالاةاوو عأظهةةر  نتةةا ج ( ف ةةرل 25كةو 

تعة   لمتايةةر  ةيث: تةدنت دذ ةة الت كيةةر النةانبت لةد  طلبةةة النامعةةو عا تو ةد فةرع  يا  دالةةة إحصةا البحة
الح النناو عتو د فرع  يا  دالة إحصا ية تبعا  لمتاير ااختصا  )علمتو إنسانت( لصالح العلمت. ) 

 (.62-32و  2014عقصتو
 

 (:2015. دراسة )دريب،3
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التفكيـر الجـانبي ومهـارات حـل المشـكالت لـد  )علةى تعر ف  الإلى    أ ريت الدذاسة فت العرا و عهدفت 
عطالبةةة مةةن طلبةةة الصةة  الخةةاما  طالبةةة ( 240(؛ تكونةةت العينةةة مةةن )طلبــة مــدارم المتميــزين والعــاديين

عطالبةةة مةةن طلبةةة المةةداذن  طالبةةة ( 130نو ع)مةةن مةةداذن المتميةة ي عطالبةةة طالبةةة ( 110العلمةةتو بواقةة) )
ن مةن )كاحث اختبةاذا  للت العاديينو أعد  الب ( ف ةرل عبةاذل عةن أسةئلة عألاةاوو تة  التح ةج مةن 40يةر النةانبت تكةو 

 دق  عثبات و عقد أظهر  نتا ج البحث: أن مستو  الت كيةر النةانبت لةد  عينةة البحةث ةةةبو عةام كةان دعن 
دالةة إحصةا ية فةت علل لبة المتمية ين متوسة ؛ عتو ةد فةرع  يا  ديين دعن المتوس و توس و علل لبة العاالم

المتمي ين  ايرل  دا و أما فت عينة ال لبة  الت كير النانبت فت ضو  متاير النوع )ال كوذو اجنات( فت عينة
 .(381-308و  2015العادين ف ن  تو د فرع  كبيرل لصالح اجنات.)دذي و

 
 
 

 وإجرالاته: منهجية البحث الفصل الثالث:
 :Research Methodologyمنهجية البحث  

مةةةنهج البحةةةث الوحيةةةد الةةة   يمبةةةن أن يسةةةتخدم ةحةةةج  نةةة  مةةةنهج البحةةةث التنريبةةةت اتبةةة) البحةةةث الحةةةالت 
 فةت الدذاسةا  التنريبيةة فةتإي يةتحب  الباحةث اختباذ ال رضةيا  الخا ةة ةالعلقةا  مةن نةوع سةب  عنتينةةو 

لير  ت ثير كو    الصلة ثير المتايرا  ا خر  ياعيعمو على ضب  ت لمتايرا  المست لةوعاحد أع أكثر من ا
 .(184: 2013.)عدنويل  على المتاير التاة)

 

 : Experimental Design  يم التجريبيالتصم
لناتنةةة فةةت مةةد عموةةبوط للةةةرعط المحةةددل لواقعةةة "ظةةاهرل" معينةةةو عملح ةةة التاييةةرا  اتاييةةر متع هةةو
يا الوةةةةب  التصةةةةمي   ةالباحثةةةة   (؛ ععليةةةة  اعتمةةةةد 108: 2014" عت سةةةةيرها .)قنةةةةدلينتوقعةةةةة "ال ةةةةاهرلهةةةة ه الوا

 ( يوضح يل .1) كثر مل مة ل رعف البحثو عالةبوالن  ت لكون  أ
 المتغير التابد  المتغير المستقل  تكافؤ المجموعتين  المجموعة 

 * الُعمر الزمني التجريبية 
 اختبار النكال* 
 التفكير الجانبي  * 

 التحصيل  * أنموج جون زاهوريك البنائي 
 التفكير الجانبي  * 

 الطريقة االعتيادىة  الاابطة 
 ( التصميم التجريبي للبحث1الشكل )

 

 :Research Population and its Sampleمجتمد البحث وعينته  
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 :Research population . مجتمد البحث1

 أبو.)يا  أع العنا ةةةر الةةة ين لهةةة  خصةةةا ص عاحةةةدل يمبةةةن ملح تهةةةاا فةةةراد أع ا فةةة ي صةةةد ةةةة   ميةةة)
فةت المةداذن الص  الثالث المتوس  طالبا    ةنمي) عقد تحدد منتم) البحث الحالت؛  (154:  2014علمو

 للعةةامنينةةو  مركةة  محاف ةةة  /المو ةةو فةةت مدينةةة  الحبوميةةة للدذاسةةا  الصةةباحية للبنةةا   الثانويةةةالمتوسةة ة ع 
 .م2020-2019الدذاست 

    :Research Sample. عينة البحث 2

 لة ا والة   نةرعم دذاسةت  عالتعةر ف علةى خصا صة  يةت  اختياذهةا لتمثيةو المنتمة)  ) ة   مةن المنتمة  هت
ي مبةةن تعمةةي   ةحيةةث  ةةحيحا   ن تكةةون العينةةة ممثلةةة للمنتمةة) )أ   ميةة) الم ةةردا  المةةراد ةحثهةةا( تمثةةيل  أ ابةةد  

(؛ 139: م 2017 كملةة  ععمةةو اسةةتداا  حةةول معةةال  المنتمةة) )ال هيةةر ونةةة علةةى المنتمةة) ةنتةةا ج تلةة  العي
ج ةرا  ال البةا  ةعةا المعلومةا  عةن  ت و عقةد  معةالةةيما  للبنةا  عةةوا يا  متوسة ة    ةالباحثة    عقد اختاذ 

ةة نمويك ذ ن )( لتمثةو المنموعةة التنريبيةة التةت سةت د أفةعبة ) تيةر  عاخافي فةت ةعةا المتايةرا  الدخيلةةو  التك
مثةةةو المنموعةةةة الوةةةاة ة التةةةت سةةةت دذ ن ( لتم و عالةةةةعبة )ة( طالبةةة34( عالةةة  عةةةددها )واهوذيةةة  البنةةةا ت  ةةةون 

 نإحصا يا  ف   البال  عدده ا  الراسبال البا  و عاعد استبعاد ة( طالب32( عال  عددها )ااعتيادية)ةال ري ة  
 ( يوضح يل .1و عالندعل )ة( طالب63عينة البحث ) منموع(و أ بح 3)

 مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده طالبات   ( عدد1) جدول

 الراسبين الطالبات  عدد   قبل االستبعاد الطالبات عدد   الشعبة  موعة المج
بعد  الطالبات  عدد  

 االستبعاد 
 33 1 34 أ التجريبية 
 30 2 32 ب الاابطة 

 63 3 66 المجموع 

البحةث إحصةةا يا  فةت ةعةةا المتايةةرا  منمةةوعتت طالبةا    بةةين ةالباحثة   كافةة  تكــافؤ مجمــوعتي البحــث:
عالنةدعل (، واختبـار التفكيـر الجـانبي، ، ودرجـة الـنكال خاختبـار رافـنخبًا باألشـهرلعمر الزمني محسو ت: )اعه
 ( يوضح يل :2)

 مجموعتي البحثلطالبات ار التائي للمتغيرات الثالثة ( نتائج االختب2جدول )

 المجموعة      
 
 

 ت المتغيرا 

 يبية المجموعة التجر 
 طالبة  ( 33)

 المجموعة الاابطة 
درجة  طالبة  ( 30)

 ية الحر 

 القيمة التائية 
مستو  الداللة  

المتوسط   0,05
 الحسابي 

المتوسط   التباين 
 الحسابي 

 الجدولية  المحسوبة  التباين 

 غير دالة  2,00 0,20 61 44,13 144,21 34,15 145,43 الُعمر الزمني 
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 غير دالة  0,12 83,17 22,04 70,90 21,86 درجة النكال 
 غير دالة  0,35 98,60 52,81 100,6 53,42 التفكير الجانبي 

 

منمةةوعتت البحةةث أثنةةا  التنراةةةو عقةةد  البةةا  ل  حةةدد  المةةادل العلميةةة التةةت سةةتدذن تحديــد المــادة العلميــة:
( ير النبريةةةةةالم ةةةةاد و الثةةةةانت: ( ع)ال صةةةةالعلقةةةةا  عالمتباينةةةةا  فةةةةت ااعةةةةداد الحقي ةةةةة عل:)ال صةةةةو ا ضةةةةمت 

 /المتوسةة الثالةةث لصةة  للمرحلةةة المتوسةة ة )ارياضةةيا  السلسةةلة كتةة  مةةن و (المعةةادا  ع)ال صةةو الثالةةث: 
أميةر عبةد المنيةد و تة ليت )د. 2020-2019لعةام الدذاسةت الم رذ تدذيس  فت الكةوذن ا عل لالن   ا عل(  

 (.2و ط2018ع خرعنو  اس 
ــلوكي ــداف السـ ــياغة األهـ ( Bloomتصةةةنيت بلةةةوم ) عفةةةج ا هةةةداف السةةةلوكية علةةةى ةالباحثةةة ت  ةةةاغ ة:صـ

ها مةة) محتةةةو  تالثلثةةة ا علةةى عهةةةت: )التةة كرو عال هةةة و عالت بيةةج(و عقةةد عرضةةة عرفيةةة ةمسةةةتويات لألهةةداف الم
 .المعرفية للمستويا   تهام عمل  ياغتهامد  سلمة منموعة محبمين لبيان  ذا ه  فت  المادل العلمية على

 

يبيةةة التةةت سةةتدذن ا علةةى للمنموعةةة التنر  :نةةوعين مةةن الخ ةة  ةالباحثةة   أعةةد   ية:اد الخطــط التدريســ إعــد
هما تو عقد عرضةعتياديةو عالثانية للمنموعة الواة ة التت ستدذن ةال ري ة ااواهوذي  البنا ت ة نمويك  ون 

يرهةةا عم ترحةةاته  لت و  لإلفةةادل مةةن  ذا هةة  هامحبمةةين مختصةةين فةةت الرياضةةيا  عطرا ةةج تدذيسةةعلةةى منموعةةة 
 . ععاضحةةبو سلي  

عفيمةا ية تت عةرض اا ةرا ا  الت كيةر النةانبت  اختبةاذ  ع التحصةيو    اختبةاذالبحةث ة  تةاتمثلةت أداالبحث:    تاأدا
 الت صيلية التت اتبعتها الباحثة فت اعدادهما:

 : Test Achievement . اختبار التحصيل1
فةةةةت أ  منال.)ا سةةةةد   الةةةة  ال مةةةة داذ مةةةةا تعل  إ ةةةةرا  مةةةةن   لتحديةةةةد م ةةةة إن اختبةةةةاذ التحصةةةةيو هةةةةو

مةةن الثلثةةة ول ضةةوعا  ال صةة ةةدعا  للموا ةة ا  تمثلةةت فيةة  مو  ةاحثةةالب   عقةةد أعةةد   (و395و  2015عداعدو
ن فت الكوذن الدذاست ا علو عمستويا  المتوس  التت ستدذ  الثالث كتام الرياضيا  )الن   ا عل( للص  
ومو عقةد بلة  عةدد ف ةرا  ااختبةاذ ةصةوذت  ا عليةة لمعرفةت لتصةنيت بلةا هداف السلوكية فةت ضةمن المنةال ا

ف ة  بةديو عاحةد  ةحيح؛ إي يكةر  أذاعةة بةدا و اذ مةن متعةدد ي موضوعية اختباذيةة مةن نةوع اختية  ( ف رل40)
المتنوعةةة فةةت مسةةتويا  معرفيةةة مختل ةةة ال البةةة  معلومةةا  تمتةةاو ةقيةةان ااختبةةاذا   ( أن هةة ه2011عةةلم )
 .عاج اةة علي  عمثال يوضح يل  تعليما  ااختباذ (؛ ث  عض)  143و  2011.)علمو

من خلل ااعتماد علةى  ةدعل الموا ة ا  الة   يعةد  " د  المحتو  "  من  ةالباحث  ت تح  :  ختبارصدق اال
محبمةةين علةةى منموعةةة  مةةن خةةلل عرضةة    "الصةةد  ال ةةاهر  "عمةةن مةةن ميفةةرا   ةةد  محتةةو  ااختبةةاذ؛ 

ت   عقد و محبمينف كثر بين ال %80عت  ااعتماد على نسبة ات ا  عطرا ج تدذيسهاو  فت الرياضيا     مختصين
 اات ا  على  مي) ال  را  دعن ح ف أع تعديو.
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للت كةةد مةةن عضةةو  تعليمةةا  اج اةةةة عةةن ااختبةةاذ عفهةة  ف راتةة   :التطبيــا االســتطالعي الختبــار التحصــيل
لةى عينةة اسةت لعية أعليةة ميل ةة مةن ااختبةاذ ع ةباحثةال  ت طب  ةعتحديد الوقةت المسةتار  فةت اج اةةة علية و  

دذسةة و ةالتعةاعن مة) إداذل المالحريةر  للبنةا   متوس ةفت الص  الثالث المتوس   طالبا     من  طالبة  (  20)
عأن متوسة  تبين أن  مي) ف را  ااختباذ عتعليما  اج اةة عن  كانت عاضةحةو عم دذن مادل الرياضيا و ع 

 .ال البا  انتها  إ اةا   مي) ( د ي ة عت  حساة  ةعد 40 اةة علي  كان )الوقت المستار  لإل
مةن  تكونةت علةى )عينةة اسةت لعية ثانيةة(   ةالباحثة  ت طب  ة   را  التحليو اجحصةا ت ل  ةرا  ااختبةاذعج

؛ قبو أسبوعا  عاحدا  من موعد ااختبةاذ ه ت  تبلياةعد أن الص  الثالث المتوس  طالبا      من  ة( طالب100)
ت  حنح  ( 50مةةوعتين عليةةا عةةدد أفرادهةةا )ثةة  ذتبةةت الةةدذ ا  تناوليةةا ؛ ععوعةةت العينةةة إلةةى من ه إ اةةةات ةعةةدها  ةة 

( %50( عليةةا ع)%50و إي مةةن ا فوةةو ت سةةي  الةةدذ ا  ن سةةها إلةةى )طالبةةة ( 50عدنيةةا عةةدد أفرادهةةا ) وطالبةةة 
   ةةةةةةةةةرل.أعلةةةةةةةةةى تمييةةةةةةةةة ا  لل أن التوويةةةةةةةةة) المتسةةةةةةةةةاع  يع ةةةةةةةةةتإي  فةةةةةةةةةت ااختبةةةةةةةةةاذا  الصةةةةةةةةةايةو اسةةةةةةةةةيمادنيةةةةةةةةةا ع 
لكةةةو ف ةةةرل علةةةى النحةةةو  عفعاليةةةة البةةةدا و تمييةةة (؛ ثةةة  ح سةةة    مسةةةتو  الصةةةعواة عقةةةول ال122و  2011)عةةةودلو
 اآلتت:

-0,32) بةين  عقةد تةراع   ف ةرل مةن ف ةرا  ااختبةاذ  الصةعواة لكةو  ح سة    معامةو  :* معامل الصــعوبة للفقــرة
( أن ف ةرا  ااختبةاذ تعةد 2017ملحة  )و إي يةر  وم فيهةاعمرغةعه ا يعنت أن ال  را  ت عد  م بولةة (و  71,0

 .(282و  2017(. )ملح و0,75-0,20ا تراع  مد   عواتها بين )إي عمرغوم فيها م بولة 
 -0,41بةين )  عقةد تةراع ال ةول التميي يةة لكةو ف ةرل مةن ف ةرا  ااختبةاذ  ح س    معامو:  * معامل تمييز الفقرة

( 2016و إي أفةةاذ كةةو مةةن ال تلةةت )تها التميي يةةة يةةدل مةةن حيةةث قةةدذ  ال  ةةرا  عهةة ا يعنةةت أن  ميةة) ( 0,69
 .( أع أكثةةةةةةةةر%40أن معامةةةةةةةةو تمييةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةرل يعةةةةةةةةد  يةةةةةةةةدا  إيا كةةةةةةةةان )إلةةةةةةةةى ( 2019نان )عالمنيةةةةةةةة ل ععةةةةةةةةد 

 (.156و  2019و )المني ل ععدنانو(118و  2016)ال تلتو
ــة ــدائل الخاط  ــة الب لنتةةا ج  ميعهةةا الخاطئةةة كانةةت ا ومعادلةةة فعاليةةة البةةدا  ةالباحثةة ت أن طب  ةةةعةةد : * فعالي

يع  المسةةةتويا  الوةةةعي ة ممةةةا يةةةدل علةةةى ال البةةةا   مةةةن أن البةةةدا و الخاطئةةةة قةةةد موهةةةت عةةةددا  سةةةالبةو أ  
 فعاليتهاو ععلي  ت  اجة ا  على  مي) ال  را  دعن تايير.

 ة ري تين هما: اختباذ التحصيوت  حسام معامو ثبا  : ثبات االختبار
م :أ: التجزئة النصفية ثة  ة(و )ف را  وع ية عف را  فرديإلى نص ينو  اختباذ التحصيو  را  ف ةالباحث ت قس 

ححت هة ه 74,0ةاستخدام معامو اذتباط بيرسون عقةد بلاةت ) النص ينااذتباط بين    يمة   حس (و ثة   ة 
عهةةةو معامةةةو ثبةةةا   يةةةد مةةةن ع هةةةة ن ةةةر و (81,0بةةةراعن فبلاةةةت ) –القيمةةةة ةاسةةةتخدام معادلةةةة سةةةبيرمان 

 خصصين.المت
(و عاعةد هة ا اج ةرا  78,0ري ةة )المسةتخرك بهة ه ال  اختبةاذ التحصةيو ثبةا  بلة  معامةو : رونبــا ب: ألفا ك

 .على عينة البحث  أ بح ااختباذ  اه ا  للت بيج النها ت
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ن  اختباذ التحصيو  بصورته النهائية:  اختبار التحصيل ( ف رل موضوعية من 40ةصوذت  النها ية من )  تكو 
 تهنأبلاةة د أنمنمةةوعتت البحةةث ةعةةطالبةةا    و عتةة  ت بي ةة  علةةىا ذاعةةة بةةدا و ي  يةةاذ مةةن متعةةدد(نةةوع )اخت

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

 :Lateral thinking. اختبار التفكير الجانبي  2
فوةل  عةن اطلعهةا علةى  ثة على أدبيا  الت كير النانبت عم اييا الدذاسا  السةاة ةوةعد إطلع الباح

ف ةةرا  تقةةيا الت كيةةر النةةانبت المو ةةودل فةةت كتةةام )الت كيةةر النانبت"تةةدذيبا  عت بي ةةا  عمليةةة"( تةة ليت )عبةةد 
ن    ( أعةةةد  187-169و  2013الواحةةةد الكبيسةةةتو ذل عةةةن ( ف ةةةرل عبةةةا16مةةةن )اختبةةةاذا  ةصةةةوذت  ا عليةةةة تكةةةو 

بة لل اةةةةا  فةةةت هةةة ه المرحلةةةةو عقةةةد تةةة  إع ةةةا  ألاةةةاوو عتةةة  اختياذهةةةا ةحيةةةث تكةةةون عاضةةةحة عمن قيةةةة عمناسةةة
 )دذ تين( لإل اةة الصحيحة ع)  ر( لإل اةة الخاطئة.

   ةإيناد ميفرا   د  ااختباذ على النحو اآلتت: ةالباحث ت قام :Test Validity االختبار صدق

 ختبةاذف ةرا  اات  التح ج من الصد  ال ةاهر  مةن خةلل عةرض  :Validity Face الظاهري الصدق .  1
علةةى منموعةةة مةةن المحبمةةين فةةت العلةةوم التراويةةة عالن سةةيةو للتح ةةج مةةن مةةد  مل مةةة ال  ةةرا  لقيةةان الت كيةةر 

 النانبتو عقد ات ج  مي) المحبمين على  لحية ال  را .
 :  Construct Validity. صدق البنال أو)المفهوم(2

ف ةرا  ة اذتبةاط بةين دذ ةة كةو ف ةرل مةن علقةإينةاد و تة  اختبةاذ الت كيةر النةانبتلتح ج من  د  بنا  ل
تعةد هة ه ال ري ةة مةن أكثةر ال را ةج اسةتعماا  فةت تحليةو ف ةرا  ااختبةاذا  ختباذو المقيان عالدذ ة الكلية لل

ا  الم ةةاييا فةةت  يةةان ال ةةاهرل يةد مةةد  تنةةانا ف ةةر تتصةة  ةةة  هةة ه ال ري ةةة مةةن تحد  عالم ةاييا الن سةةيةو لمةةا
باط بيرسون استخراك العلقة بين دذ ةة كةو ف ةرل مةن ف ةرا  المقيةان عالدذ ةة السلوكيةو عيستعمو معامو اذت

الكليةو عكلما واد معامو اذتباط ال  رل ةالدذ ة الكلية كان احتمال تومينها فت المقيان أكبةرو عكلمةا انخ ةا 
تلةة  عةةن تلةة  التةةت للمقيةةان يةةت  اسةةتبعادها؛  ننهةةا غالبةةا  مةةا تقةةيا عظي ةةة تخ مةة) الدذ ةةة الكليةةةاذتبةةاط ال  ةةرل 

 .(53و  2010)منيدو .تقيسها ةقية ف را  المقيان
 معةةةةامل  ااذتبةةةةاط بةةةةين ةةةةي  عح سةةةةبت علقةةةةة ااذتبةةةةاط ةاسةةةةتخدام معامةةةةو اذتبةةةةاط بيرسةةةةونو عتراعحةةةةت 

 .عند م اذنتها ةالقيمة الندعلية(و 05,0)ا يا  عند مستو  ( عكانت  مي) ال  را  دالة إحص0,76 -0,34)
للت كةد مةن عضةو  تعليمةا  اج اةةة عةن ااختبةاذ عفهة   :الختبــار التفكيــر الجــانبيعي التطبيــا االســتطال

لعية أعليةة ميل ةة ااختباذ على عينةة اسةت  ةالباحث ت طب ف رات  عتحديد الوقت المستار  فت اج اةة علي و  
يمةا  اج اةةة و عقةد تبةين أن  مية) ف ةرا  ااختبةاذ عتعلالمتوسة الثالث ص   الطالبا   من    ةلب( طا20من )

عنةة  كانةةت عاضةةحةو علوةةب  الوقةةت المسةةتار  لإل اةةةة عةةن ف ةةرا  ااختبةةاذو تةة  ذ ةةد عقةةت انتهةةا  إ اةةةا  
 ( د ي ة.20و عكان متوس  الوقت )البا    مي) ال
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( 160من ) ة التحليو اجحصا ت( تكونت )عين لعية ثانيةينة است ااختباذ على ع  ةالباحث  ت ث  طب  
ت إ اةةةا  العينةةة ااسةةت ل؛ ةعةةدها اجحصةةا ت ل  ةةرا  ااختبةةاذ ج ةةرا  التحليةةو طالبةةة حنح  عية ثةة  ذتبةةت  ةة 

عمنموعة دنيةا عةدد  طالبة ( 80منموعة عليا عدد أفرادها )  منموعتين:العينة إلى    ععوعت الدذ ا  تناوليا ؛  
 :   مستو  الصعواة عقول التميي  لكو ف رل على النحو اآلتتث  ح س   وطالبة ( 80أفرادها )

معادلةةة معامةةو الصةةعواة لكةةو ف ةةرل مةةن ف ةةرا  ااختبةةاذ عع ةةدها  ةالباحثةة ت طب  ةة: معامــل الصــعوبة للفقــرة *
(. 75,0 -20,0  ةةةةةةةرا  م بولةةةةةةةة إيا تةةةةةةةراع  مةةةةةةةد   ةةةةةةةعواتها بةةةةةةةين )العت عةةةةةةةد (و 70,0 –31,0تتةةةةةةةراع  بةةةةةةةين )

 عواتها مناسبا .م بولة عمعامو  علي  ت عد  ف را  اختباذ الت كير النانبت (؛ ع 269و  أ2015 و)ملح

(و عتعةد  مية) 0,73-0,47) ها تتةراع  بةينتال  ةرل ع ةد  معادلة تميية   ةالباحث  ت طب  :  * معامل تمييز الفقرة
ذ  يةةدل مةةن حيةةث يةة) ف ةةرا  ااختبةةالةة ا ت عةةد  مال  ةةرا  دالةةة إحصةةا يا  عنةةد م اذنتهةةا ةالقيمةةة التا يةةة الندعليةةةو 

 تعديو. دعن ح ف أع قدذتها التميي يةو عاه ا ت  إة ا ها  ميعا  

 

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

 : ةة ري  اختباذ الت كير النانبتحسام معامو ثبا  (؛ عقد ت  102و  2012وةاي  )ال عددا  من المرا .
ــا   ــا كرونب ــة ألف تةة  للتح ةةج مةةن ثبةةا  اختبةةاذ الت كيةةر النةةانبت  :Alpha–Cronbach Methodطريق

معامةةو ثبةةا  يمبةةن ااعتمةةاد عليةة  فةةت ( عهةةو 0,74)أل ةةا كرعنبةةاي( حيةةث بلةة  معامةةو الثبةةا  ) معامةةو ت بيةةج
 .تالبحث الحال

 

ن ااختباذ من ) :ائيةانبي بصورته النهاختبار التفكير الج و عقةد ( ف ةرل عبةاذل عةن ألاةاو عأسةئلة16تكو 
(و عأقةةو 32دذ ةةة(و علإل اةةةة الخاطئةةة ) ةة ر(و أ  أعلةةى دذ ةةة للختبةةاذ )2تةة  إع ةةا  اج اةةةة الصةةحيحة )
 (.16دذ ة )  ر( ةمتوس  فرضت )

 
 :Statistical Means الوسائل اإلحصائية

 :اآلتيةحصا ية اجوسا و العلى  اتا ج ةحثهحليو اجحصا ت لنت التف ةالباحث   اعتمد 
طالبةةةةةا    لمعرفةةةةةة داا  ال ةةةةةرع  اجحصةةةةةا ية بةةةةةين( لعينتـــــين مســـــتقلتين: T-testتـــــائي ). االختبـــــار ال1

عالت كيةر  وعاختبةاذ الة كا منموعتت البحث عند التكافي اجحصا ت فت متايرا  الع مةر ال منةت ةا فةهرو 
 .اختباذ الت كير النانبت ع لمنموعتين فت اختباذ التحصيو سام ال رع  بين او ععند حالنانبت 

 .الت كير النانبتع التحصيو  استخراك ثبا  اختباذ . معامل ارتباط بيرسون:2
 .التحصيو ا  اختباذل  ر  :. معامل الصعوبة والسهولة3
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  .عالت كير النانبتالتحصيو  ا  اختباذل  ر  . معامل التمييز4
 الخاطئة لبدا و ف را  اختباذ التحصيو. للة فعالية البدائمعاد .5
 .عالت كير النانبتاستخراك ثبا  اختباذ التحصيو  ألفا كرونبا  .6
 لمعرفة مد  حن  أثر المتاير المست و فت المتايرين التاةعيين. :(²η مربد إيتا ). معادلة 7

 

 الفصل الرابد: عرض نتائج البحث ومناقشتها:
 نتائج البحث: أواًل: عرض

ا يو ةد فةر  يع  :التةت تةنص األولـى   بالفرضـية الصـفريةالنتةا ج التةت تتعلةج    :عرض نتااا ا التحلااي   .1
المنموعةة التنريبيةة التةت طالبةا    ( بةين متوسة  دذ ةا  α ≤ 0.05دالة إحصا ية عند مستو  الدالة )

الواة ة التةت  المنموعةطالبا    عمتوس  دذ ا    ة نمويك  ون واهوذي  البنا ت  مادل الرياضيا  تدذن  
 اختباذ التحصيو.ةال ري ة ااعتيادية فت  ن سها مادلال تدذن

(و T-testااختبةةاذ التةةا ت لعينتةةين مسةةت لتين ) ةالباحثةة ت عللتح ةةج مةةن ال رضةةية الصةة رية ا علةةى طب  ةة
طالبةةا    ا  المنموعةةة التنريبيةةة عدذ ةةطالبةةا    للكةةة  عةةن دالةةة ال ةةر  اجحصةةا ت بةةين متوسةة ت دذ ةةا  

 ( يوضح يل :4وعة الواة ة على اختباذ التحصيوو عالندعل )المنم
 

 ( نتائج اختبار التحصيل البعدي لمجموعتي البحث  4جدول )

 المجموعة
عدد 

 الطالبات  
المتوسط 
 التباين  الحسابي 

درجة  
 الحرية

مستو  الداللة     القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 05,0

 21,25 32,78 33 التجريبية
 دالة 2,00 2,52 61

 19,18 21,25 30 الاابطة 
 

(و عهةت أكبةر مةن القيمةة التا يةة الندعليةة 2,52ن القيمةة التا يةة المحسةواة بلاةت )لنةدعل أيتوح من ا
ة بةين (و عهة ا يعنةت أنة  يو ةد فةر  يع دالةة إحصةا ي61( عادذ ةة حريةة )0,05( عند مسةتو  دالةة )2,00)

يةةو ععلية  المنموعةة التنريبطالبةا    علصالح عتين على اختباذ التحصيوالمنمو طالبا       متوس ت دذ ا
 ترفا ال رضية الص رية ا على عت  بو ال رضية البديلة.

 خ في الُمتغير التابد خالتحصيلخ:أنموذج جون زاهوريك البنائي خمقدار حجم أثر الُمتغير المستقل 
فت البحوت  ةستخدمها الباحثتجحصا ية التت عة من الم اييا اهو منمو   Effect Size  إن حن  ا ثر

و عيلةة  مةةن خةةلل  يةةان م ةةداذ حنةة  ا ثةةر الةة   ت حدثةة  اسةةية لمعرفةةة أهميةةة مةةا أسةة ر  عنةة  ةحثهةةالتراويةةة عالن 
؛ عتتميةة  هة ه الم ةاييا ةعةدم اعتمادهةا علةى حنة  العينةةة االم تايةرا  الم سةت لة فةت الم تايةرا  التاةعةة فةت ةحثهة

لةوم التراويةةو عهة ا مةا يةيثر حث ن را  لغيام كثير من فرعط المعاينة النيدل فةت ةحةوت العالمستخدمة فت الب
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 اعتةيد  بهة ةعلى م اييا الدالة اجحصا ية الت ليديةو عييد  إلى نتا ج ةحثية خاطئة إحصا يا  ت ولو الباحث
 (.42و  2000إلى اتخاي قراذا  غير مناسبة.)ع انةو

فةةةت م عت سةةةتخد " η²متايةةةر المسةةةت و علةةةى المتايةةةر التةةةاة) "مراةةة) إيتةةةا سةةةام حنةةة  ا ثةةةر للعمةةةن طرا ةةةج ح
حةةةةةةةةةةالتين: عنةةةةةةةةةةد معرفةةةةةةةةةةة القيمةةةةةةةةةةة التا يةةةةةةةةةةة المحسةةةةةةةةةةواة ) (و ععةةةةةةةةةةدم تسةةةةةةةةةةاع  عةةةةةةةةةةدد أفةةةةةةةةةةراد منمةةةةةةةةةةوعتت 

 (.Kiess,1989,p513البحث.)
 تايةر المسةت و علةىالدليو ال و  على ا ثر ال علت للم "η² مرا) إيتا"  عتعد النتا ج المستخر ة من خلل

 (.442و  2010)أبو ح   ع مالو(و Winer.et.al,1991,p51نتا ج البحث )الم تاير التاة)(.)
منمةةةوعتت طالبةةةا    أن عةةةدد (و ع 61( بدذ ةةةة حريةةةة )2,52المحسةةةواة بلاةةةت ) عامةةةا أن القيمةةةة التا يةةةة

يةر المسةت و للمتا ثةر عم ةداذهحنة  ا  للتعر ف علةى "²η "مرا) إيتا معادلة ةالباحث ت و طب  البحث غير متساع  
( لحنة  ا ثةرو 2000حسة  معيةاذ ع انةة )متوسة  تة ثير  ( عهو يع حن 0,09عقد بل  )  فت المتاير التاة)و

 ( يوضح يل :5عالندعل )
 ²η ( قيم حجم األثر ومقداره حسب قيمة مربد إيتا5جدول )

 قيم حجم األثر ومقداره  نوع الوسيلة اإلحصائية

 η² مرا) إيتا
 فأكثر  0,14 0,14 - 0,06 0,06 - 0,01 

 كبير  متوسط صغير 

 (.43: 2000)ع انةو                                                                         
 

 :التفكير الجانبيعرض نتائج  .2
 ية عنةد مسةتو  ا يو ةد فةر  يع دالةة إحصةا  :التةت تةنص بالفرضـية الصـفرية الثانيـة  النتا ج التت تتعلةج    أ:

 مةةةادل الرياضةةةيا  بيةةةة التةةةت تةةةدذن المنموعةةةة التنريطالبةةا    ( بةةةين متوسةةة  دذ ةةةا  α ≤ 0.05الةةة )الد 
ةال ري ةة  ن سةهامةادل ال المنموعةة الوةاة ة التةت تةدذنطالبةا      عمتوسة  دذ ةا    ة نمويك الت كير النة 

 .الت كير النانبتااعتيادية فت 
( T-testااختبةةةاذ التةةةا ت لعينتةةةين مسةةةت لتين ) ةالباحثةةة ت ةو طب  ةةةعللتح ةةةج مةةةن ال رضةةةية الصةةة رية الثانيةةة

طالبةةا    المنموعةةة التنريبيةةة عدذ ةةا  طالبةةا   لةةة ال ةةر  اجحصةةا ت بةةين متوسةة ت دذ ةةا  للكةةة  عةةن دا
 ( يوضح يل :6و عالندعل )اختباذ الت كير النانبت المنموعة الواة ة على 

 
 

 

 لمجموعتي البحث  اختبار التفكير الجانبي( نتائج 6جدول )

مستو  الداللة     القيمة التائيةدرجة   التباين المتوسط عدد  لمجموعةا
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 05,0 الجدولية  المحسوبة يةالحر  الحسابي  الطالبات  

 101,14 69,47 33 التجريبية
 دالة 2,00 7.47 61

 99,45 55,92 30 الاابطة 

مةةن القيمةةة التا يةةة الندعليةةة  (و عهةةت أكبةر7,47)يتوةح مةةن النةةدعل أن القيمةةة التا يةة المحسةةواة بلاةةت 
(و عهة ا يعنةت أنة  يو ةد فةر  يع دالةة إحصةا ية بةين 61( عادذ ةة حريةة )0,05( عند مسةتو  دالةة )2,00)

المنموعةة طالبةا    علصةالح اختبةاذ الت كيةر النةانبت المنمةوعتين التنريبيةة علةى    طالبةا    متوس ت دذ ا  
 ية عت  بو ال رضية البديلة.ية الص رية الثانالتنريبيةو ععلي  ترفا ال رض

 
 

 خ:  اختبار التفكير الجانبي  خ في الُمتغير التابد خأنموذج جون زاهوريك البنائي  ستقل خمقدار حجم أثر الُمتغير الم
للمتايةةر المسةةت و فةةت المتايةةر  حنةة  ا ثةةر عم ةةداذه للتعةةر ف علةةى "²η "مراةة) إيتةةا معادلةةة ةالباحثةة ت طب  ةة
 ( لحن  ا ثر.2000يع حن  ت ثير كبير حس  معياذ ع انة ) ( عهو0,47د بل  )التاة)و عق

 

 مناقشة نتائج البحث:ثانيًا:  
المنموعةةة التنريبيةةة التةةت طالبةةا   أظهةةر  نتةةا ج البحةةث ت ةةو   المحــور األول: مناقشــة نتــائج التحصــيل:

فةت  عتياديةااةال ري ة  د ذست  المنموعة الواة ة التت طالبا     على  ة نمويك  ون واهوذي  البنا تدذست  
 إلى:اختباذ التحصيوو عيع ع الباحث ه ه النتينة 

. تت ةةج إ ةةرا ا  التةةدذيا عفةةج أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا ت مةة) مةةا ت ركةة  عليةة  ااتناهةةا  الحديثةةة فةةت 1
 محوذا  لعملية التدذيا.ال البة  التدذيا ةنعو

تنةي  المعرفة الرياضياتية الساة ة لةد  على البنا ت ذي   . يساعد التدذيا عفج خ وا  أنمويك  وان واهو 2
 المعرفية )أ  التعل  يع المعنى(.ال البة  النديدل فت بنيةعذا ها ةال البا  

. أض ى التدذيا ة نمويك  ون واهوذي  البنا ت على مادل الرياضيا  التراة  ال كةر  لةد  ال الة و ع علة  3
 عالمعلوما  الرياضية المنردل.ح ا ج عالم اهي  أكثر فهما  عاستيعاةا  عت بي ا  لل

الرياضةةية التةةت ي رحهةةا المةةدذن فةةت بدايةةة الةةدذعن التةةت تتوةةمنها إ ةةرا ا   . إن ا سةةئلة أع الموضةةوعا  4
المةةةاذكة النةةة ة للتو ةةو إلةةى المعلومةةا  ال البةةا  التةةدذيا ةةة نمويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا ت تحتةةاك مةةن 

 لتعليمية الرياضية النديدل. ها فت المواق  اعالمعاذف النديدل عمن ث  ت بي
لبنةةا ت لل ةةلم ةةةالتعبير عةةن ع هةةة ن ةةره  ةبةةو حريةةة عا ري ةةة من مةةةو . يسةةمح أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  ا5

فوةةل  عةةن الت كيةةةر ة ري ةةة تنعلهةةة  ي همةةون الواقةةة) ةةةةبو أفوةةو عيلةةة  عنةةد تبةةةادل ا فكةةاذ عالمعلومةةةا  
 الرياضياتية بين ةعوه  ةعوا .
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 فةةت ياكةةرل ةاتيضةةيالريا علةةى ة ةةا  المعلومةةا  وا  أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا ت عفةةج خ ةةالتةةدذيا  د سةةاع .6
عامةةةو  مةةةا أ ضةةةع  عهةةة ا  ابن سةةةه الرياضةةةت المعرفةةةت اتو ةةةو إلةةةى تكةةةوين بنا هةةة  نةةة مةةةدل أطةةةولو ال البةةةة 

 افةت ع ةوله اعا تهادهة اهت ناتنة عن  د هذياضياتية من معلوما  عخبرا     ت  اكتساة النسيان  ن ما  
 مدل أطول. ال ا تترسخ المعلومة لديه اومة بن سهللمعل

الصة  طالبةا    فةت تحصةيو واهوذية  البنةا ت كةان لة  أثةر متوسة   ةة نمويك  ةون يا الرياضيا   إن تدذ .  7
)أثةر أنمةويك  ةون  و عقةد ات  ةت هة ه النتينةة ةصةوذل عامةةو عهة ا مةا أظهرتة  نتةا ج البحةث المتوسة الثالةث 

عدذاسةة  (و2017(و عدذاسة )عبد الحمة ل ع منةةو2016)الننابت ع خرانو  م) دذاسة  لتحصيو(واهوذي  فت ا
 (.2017)م لوم ومحمدو

 

المنموعةة طالبةا    أظهر  نتةا ج البحةث ت ةو  : اختبار التفكير الجانبي المحور الثاني: مناقشة نتائج 
تت دذست ةال ري ة ة الواة ة النموعالمطالبا     على  ة نمويك  ون واهوذي  البنا تالتنريبية التت دذست  

 ه ه النتينة إلى اآلتت: ع ع الباحث تع  واختباذ الت كير النانبت  فت عتياديةاا

ه  المعرفةة عاسةتخدامال البةا  لةد   ة. أكد أنمويك  ون واهوذي  البنا ت على  ة و المعلومةا  الرياضةياتي1
  ها.اينابية نحو اتناها   ةةبو ي  معنى ما أد  إلى فهمه  للمادل عتكوين

تعل  ما  نعسهو عليه نعتبادل  ذا هال البا  . أتا  التدذيا ة نمويك  ون واهوذي  البنا ت فر  مةاذكة 2
 ةدذسةةالةةبعا عمةة) م   نمةةن تكةةوين علقةةا  طيبةةة مةة) ةعوةةه نممةةا يمبةةنه نةمسةةاعدل ومل هةة نيوكةةو لهةة

 .هن النانبتت كير ن ث  ويادل عم ته ااينابت نحو م دذست كيرهن الرياضيا  مما أد  إلى ويادل 
نحةو  نععاطايةا و عهة ا مةا سةاذ بهة ع ليةا  ال البةا  ل ت اعةو ساعد أنمويك  ون واهوذي  البنةا ت علةى ويةاد .  3

بةتعل  مةادل الرياضةيا  عيعبةا  نعاسةتماعه مةن اهتمةامهنممةا واد  نالننا  المع و ةالث ة ةالن ا عا دذاته
ن ةةرل عاقعيةةة عاةة ل  أ ةةبحوا أكثةةر إدذاكةةا   لهةةا نعتنعةةو ن ةةرتهللمةةادل  نعت وةةيله نمةةةاعر السةةعادل لةةديه

 .لقيمتها عأهميتها
 

 

 فت ضو  نتا ج البحث الحالت يمبن أن نخلص إلى ااستنتا ا  اآلتية:Conclusions:االستنتاجات 

دل خةةلل الةةدذن عااهتمةةام ةمةةاال البةةا   ةةون واهوذيةة  البنةةا ت علةةى ويةةادل انتبةةاه  ك. سةةاعد التةةدذيا ةةة نموي 1
  بال على دذاستها.الرياضيا  عاج

د اجثةاذل بنا ت ساعد ذيا ة نمويك  ون واهوذي  الالتد   . أن2 على تنةي  المعلوما  الرياضياتية السةاة ة ععلة 
 من المادل.ال البا  عالتةويج للدذن عالتعاعن ااينابت عقل و من ملو 

اآلذا  عا فكةةاذ الرياضةةية  عتبةةادلال البةةا   فةةر  مةةةاذكة ةةة نمويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا ت. أتةةا  التةةدذيا 3
 ه .تالبعا عم) مدذس ه  من تكوين علقا  طيبة م) ةعوهنبنه  مما متفيما بينه  عاين مدذس
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ااتناهةا  التراويةة مة) مةا ت ركة  علية  . ات  ت إ را ا  تدذيا الرياضيا  ة نمويك  ةون واهوذية  البنةا ت 4
رك   على المعلوما  الرياضياتية السةاة ة عذا هةا ت لية التدذيا؛ كمالعممحوذا   ال البة    فت  عوالمعا رل  

 ما  النديدل عه ا ما يتناس  عطبيعة الرياضيا  التراكمية.ةالمعلو 
متايةةر التحصةةيو كةةان متوسةة و فةةت حةةين كةةان فةةت  أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا تفاعليةةة . أن م ةةداذ حنةة  5

 .الت كير النانبت كبير فت متاير
 

 ةا موذ اآلتية: ةو ت الباحثت :Recommendations التوصيات

فةت  ثةره الصة  الثالةث المتوسة  ل البةا   ي  البنةا ت فةت تةدذيا الرياضةيا  . توظيت أنمويك  ون واهوذ 1
 .عالت كير النانبتالتحصيو 

. إ داذ دليو لمدذسةت الرياضةيا  عمدذسةاتها يتوةمن اتناهةا  حديثةة فةت التةدذيا عمةن ضةمنها أنمةويك 2
 ذن.للستعانة ة  فت تدذيا مادل الرياضيا  عتوويع  على المدا واهوذي  البنا ت  ون 

تدذيسةةه   فةةت توظيةةت أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا تعلةةى كيايةةة  الرياضةةيا  عمدذسةةاتهام دذسةةت  دذي  تةة. 3
العامةة     ي وم بها قس  ا عداد عالتةدذي  فةت المةديريا  الالبرامج التدذيبية عذش العمو ع  من خلل  للمادل

 فت المحاف ا  كافة.للتراية 
بتهيئةةة النةةو الةةديم راطت داخةةو الصةة و عالعمةةو علةةى خلةةج منةةاي  الت كيةةد علةةى  يةةام م دذسةةت الرياضةةيا  . 4

افكةةةةاذ عتنميةةةة  تةةةةني) علةةةى ويةةةادل التحصةةةيوالع  وتعليمةةةت ا تمةةةاعت ي نمةةةت العلقةةةا  اجنسةةةانية الم تبادلةةةةة
 ااينابية نحو المادل.ال البا  

 
 

 ما ي تت: ة تر  الباحثتاستكماا  للبحث الحالت  :Suggestions رحاتالمقت

فةةت مةةادل الصةة  الثالةةث المتوسةة  طالبةةا    فةةت تحصةةيو أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  البنةةا ت  دذاسةةة أثةةر . إ ةةرا1
 .عميله  نحوهاالرياضيا  

 ثةانتالالصة  طالبةا    لةد  تنمية الت كير ااسةتدالت فت أنمويك  ون واهوذي  البنا تأثر  دذاسة  . إ را 2
 المتوس  فت مادل الرياضيا .

فةت  الخةاما العلمةتالصة  طالبةا    لةد  تحصةيوالفةت  يك  ةون واهوذية  البنةا تأنمةو أثر إ را  دذاسة .  3
 .عت كيره  فو  المعرفت مادل الرياضيا  



 2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

273 

 

 المصادر
تخدام نظريـة تطبيقـات عمليـة فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي باسـ(و 2004أبو  ةادعو  ةالح محمةد ) .1

 و داذ الةرع  للنةرو عمان. االبتكاري الحلّ 
منــــاهج البحــــث وطــــرق التحليــــل (و 2010الل يةةةت ع مةةةال أحمةةةد  ةةةاد  )أبةةةو ح ةةة و فةةةياد عبةةةد  .2

 و مبتبة ا ننلو المصرية للنةرو ال اهرل .اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماةية
و داذ النةةةةر ية والتربويـــةفـــي العلــــوم النفســـ منــــاهج البحـــث(و 2014أبةةةو عةةةلمو ذ ةةةا  محمةةةود ) .3

 للنامعا و ال اهرل.
فلسفة التقويم التربوي في العلوم التربوية (و  2015 اس  عداعد عبد السلم  بر  ) ا سد و سعيد  .4

 و داذ   ا  للنةرو عمان.1و طوالنفسية
و تر مة )أميمةة نالمنهاج الشامل للطلبة الموهوبي(و  2013ةاسباو  ويا فانتا عتاماذا ستامبيث ) .5

 و داذ ال كر للنةر عالتووي)و عمان.1عموذ ع خرعن(و ط
ــة(و 2018مةةةتو أسةةةما  فةةةوو  )التمي .6 ــة العقليـ ــة والدافعيـ ــيات العقليـ و داذ اجعصةةةاذ للنةةةةرو الرياضـ

 عمان.
فاعليةةةة أنمةةةةويك  ةةةون واهوذيةةة  فةةةةت تحصةةةيو مةةةادل تةةةةاذيخ (و 2016الننةةةابتو  ةةةيا حةةةةات  ع خةةةران ) .7

مجلـــة كليـــة التربيـــة األساســـية للعلـــوم و عل المتوسةةة الصةةة  ا طالبةةةا    الحوةةةاذا  ال ديمةةةة لةةةد 
 .114-98(و   26و  امعة ةابوو العدد )واإلنسانيةالتربوية 

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

 أبريوو ا حد. 8و صحيفة الرأي(و تعل  الت كير اجبداعت النادو 2012نصوذ )الح امو أمينة م .9
و الرياضــيات المدرســية )مناهجهــا، تدريســها، والتفكيــر الرياضــي((و 2015الخ يةة و خالةةد محمةةد ) .10

 و مبتبة المنتم) العرات للنةرو عمان. 2ط
و تعرية  بي لخلا أفكـار جديـدةوة التفكير الجاناإلبداع الجاد استخدام ق(و 2005د  بونةوو إدعاذد ) .11

 انو الرياض."ةاسمة الدعذ "و مبتبة العبيب
 و تعري  "ياسر العتيبت"و مبتبة العبيبانو الرياض.مافوق المنافسة(و 2006ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) .12
الرياضت عااتناها  نحو  عنت على التحصيو (و اثر التعلي  اجلكتر 2007الرداد و حنين ) .13

و رسالة ماجستير )غير منشورة(المتوس  ةالمدينة المنوذلو  الرياضيا  لد  طالبا  الص  الثالث 
 كلية الترايةو  امعة طيبةو المملكة العراية السعودية. 

نةةةوذ  مبتبةةةالموســـوعة التعليميــة المعاصــرة )الجـــزل الثــاني(، (و 2014) ع خةةرعن وايةةرد سةةعد علةةت  .14
 اد.الحسينو ةاد 
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اتجاهات حديثة في التـدريس فـي ضـول أ(و  2018عسعادل حمد  سويدان )  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .15
 و داذ اابتكاذ للنةرو عمان.التطور العلمي والتكنولوجي

و مبتبةةةةة 1و ط(1جاهــــات حديثــــة فــــي تعلــــيم الرياضــــيات )اتج(و أ2018) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .16
 المنتم) العرات للنةرو عمان.

ــيات )ج(و م 2018ة )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .17 ــيم الرياضـ ــي تعلـ ــة فـ ــات حديثـ و مبتبةةةة 1و ط(2اتجاهـ
 المنتم) العرات للنةرو عمان.

ــوي (و 2017ال هيةةر و حيةةدذ عبةةد الكةةري  محسةةن ) .18 ــنفس الترب ــم ال ــادع عل و مبتبةةة المنتمةة) 1و طمب
 العراتو عمان.

ــ(و 2017ال هيةةةةةةةر و عبةةةةةةةد الكةةةةةةةري  محسةةةةةةةن عحيةةةةةةةدذ عبةةةةةةةد الكةةةةةةةري  ال هيةةةةةةةر  ) .19 ــة المنـــــ اهج التربويـــــ
طها وفا نظرية التعلم المستند إلـى ديثةخمفهومها، نظرياتها، ُأسسها، مكوناتها، أنواعها، تخطيالح

 و مبتبة المنتم) العرات للنةرو عمان.1و طالدماغ، تقويمها وفا معايير الجودة الشاملة، تطويرها
الخليج  و داذ ة األساسيةأساليب وطرائا تدريس الرياضيات للمرحل(و 2017سبيتانو فتحت ييام )  .20

 للنةرو عمان.
 و فركة اجبداع ال كر و الكويت.عصناعة اإلبدا(و 2008السويدانو طاذ  ) .21
إســتراتيجيات التــدريس المتقدمــة وإســتراتيجيات (و 2010فةةاهينو عبةةد الحميةةد حسةةن عبةةد الحميةةد ) .22

 و كلية الترايةو  امعة اجسبندذيةو مصر.1و طالتعلم وأنماط التعلم
 و داذ عا و للنةرو عمان.2و طأسس البحث التربوي (و 2012عبد الحاف  ) الةاي و .23
و داذ ال كةةةر للنةةةةر و االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تعلـــيم الرياضـــيات(و 2012ما ةةةدل محمةةةود ) ةةالحو  .24

 عمان.
 (و الحو اجبداعت للمةبل و داذ قنديو للنةرو عمان.2010الصماد و محاذم علت محمد ) .25
 (و فاعليةةة أنمةةويك  ةةون واهوذيةة  فةةت تحصةةيو2017منةةة كةةاظ  مةةراد )عبةةد الحمةة لو غةةادل فةةريت ع  .26

مجلـــة كليــــة التربيــــة لثةةةانت المتوسةةة  فةةةت مةةةادل ال ي يةةةا  ععمليةةةا  العلةةة  لةةةديه و الصةةة  اطالبةةةا   
 .779-765(و  36و  امعة ةابوو العدد )األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 .عمان  نةروداذ ال رقان لل  وأساسيات البحث التربوي   (و2013عدنو عبد الرحمن ) .27
دامات  فةةت الكةةة  عةةن مصةةدا ية النتةةا ج فةةت (و حنةة  التةة ثير عاسةةتخ2000ع انةةةو عةة ع إسةةماعيو ) .28

 .58-29(و   3و العدد )مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةالبحث التراوية عالن سيةو 
و داذ 4ط وعمليـة التدريسـيةالقيـام والتقـويم التربـوي فـي ال(و  2011علمو  ل  الدين محمةود ) .29

 المسيرل للنةرو عمان.
 د داذ ا مو للنةرد عمان.القيام والتقويم في العملية التدريسية (و2011عودلد أحمد سليمان ) .30
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و المبـادع األساسـية فـي القيـام والتقـويم التربـوي والنفسـي(و 2016ال تلتو حسين هافة  هنةدعل ) .31
 و داذ الوضا  للنةرو عمان.1ط

البحـــــث العلمـــــي واســـــتخدام مصـــــادر المعلومـــــات التقليدىـــــة (و 2014امر إبةةةةةراهي  )قنةةةةديلنتو عةةةةة .32
 و داذ المسيرل للنةرو عمان.3و طلكترونية )ُأسسُه، أساليبُه، مفاهيمُه، أدواتُه(واإل 

فةةةت تنميةةةة مهةةةاذا  الت كيةةةر  "Zahorik(و أثةةةر أنمةةةويك واهوذيةةة  "2016كةةةاط)و عمةةةاد عبةةةد الواحةةةد ) .33
و مجلــة أورل للعلــوم اإلنســانيةسةة  فةةت مةةادل التةةاذيخو لصةة  الثةةانت المتو ااسةةتدالت لةةد  طالبةةا   ا

 .311-272(و   4(و العدد )9لمثنىو المنلد ) امعة ا
(و أثةةةةةر اسةةةةتخدام إسةةةةةتراتينية العصةةةةة  الةةةةة هنت فةةةةةت تةةةةةدذيا 2009)الكبيسةةةةتو عبةةةةةد الواحةةةةةد حميةةةةةد  .34

، مجلـــة أبحـــاث الرياضةةةيا  علةةةى التحصةةةيو عالت كيةةةر النةةةانبت لةةةد  طةةةلم الصةةة  الثةةةانت المتوسةةة 
 .214-186(و   1(و العدد )34و المنلد )صرة )العلوم اإلنسانية(الب

و تــدريس الرياضــيات مــن الناحيــة الوجدانيــة(و 2018ةةة عوخةل   ةةبا  الةةمر  )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .35
 و مبتبة المنتم) العراتو عمان.1ط

البنائيـة  تدريس الرياضيات وفا النظرية(و 2014عوفاقة حنيو حسون ) يد تو عبد الواحد حمالكبيس .36
 و مبتبة المنتم) العرات للنةرو عمان.1و طالمعرفية وما فوق المعرفية

ــاذج((و 2010)منيةةةدو سوسةةةن فةةةاكر  .37 ــية )نمـ ــارات النفسـ و عالتوويةةة) و داذ  ةةة ا  للنةةةةر1و طاالختبـ
 عمان.

ــر ال(و 2013) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .38 ــة(التفكيـ ــات عمليـ ــدريبات وتطبيقـ ــانبي )تـ و مركةةة  ديبونةةةو 1و طجـ
 لتعلي  الت كيرو عمان.

ــر (و 2006محمةةدو  ةةل  الةةدين عرفةةة ) .39 ــيم التفكي ــي تعل ــة معاصــرة ف ــال حــدود خرو  تربوي ــر ب تفكي
 و عال  الكت و ال اهرل.وتعلمهخ

لتةاذيخ (و أثةر أنمةويك واهوذية  فةت تحصةيو مةادل ا2017مد هاف  محمةد )مو حسين  دعع ومحم لو  .40
مجلــة الرل للفلســفة واللســانيات والعلــوم الصةة  الراةةة) ا دبةةتو طالبةةا    عالت وةةيو المعرفةةت عنةةد 

 .21-1(و   26و  امعة عاس و العدد )االجتماةية
مسةةيرل للنةةةةرو و داذ ال8و طالقيــام والتقـــويم فــي التربيـــة وعلــم الـــنفس(و 2017)ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .41

 عمان.
 و داذ المسيرلو عمان.7و طالقيام والتقويم في التربية وعلم النفس(و  أ2015) ملح و سامت محمد  .42
و والنفسـية مناهج البحث في العلـوم التربويـة(و 2019المني لو عبد هللا فلح ععدنان يوس  العتةوم ) .43

 اذ المسيرل للنةرو عمان.و د 1ط
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