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أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بني التساؤل الذاتي واألشكال التوضيحية
في تنمية مهارات التفكير التوليدي واكتساب املفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف
تنمية مهارات التفكري التوليدي ،واكت�ساب املفاهيم الريا�ضية
لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية جنوب اخلليل،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي،
�إذ طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )109طالب ًا وطالبة موزعني
على (� )4شعب درا�سية يف مدر�ستني (اثنتان للذكور واثنتان
للطالبات) من املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية جنوب
اخلليل خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي ،2019/ 2018
بحيث اختريت �شعبة ذكور و�أخرى �إناث بطريقة ع�شوائية لتمثال
املجموعتني التجريبيتني ودر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على
الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،و�شعبة للذكور
و�أخرى للإناث لتمثال املجموعتني ال�ضابطتني ،ودر�ست بالطريقة
املعتادة.
و�أظهرت نتائج حتليل درجات الطلبة على اختباري التفكري
التوليدي واملفاهيم الريا�ضية با�ستخدام اختبار حتليل التباين
امل�صاحب ( )ANCOVAوجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف اختبار
مهارات التفكري التوليدي وفق ًا ملتغري طريقة التدري�س ل�صالح
املجموعة التجريبية ،ووفق ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات،
يف حني تبني عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا وفق ًا للتفاعل بني
الطريقة واجلن�س .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
اختبار املفاهيم الريا�ضية وفق ًا ملتغري الطريقة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية ،ووفق ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات ،ووفق ًا للتفاعل
بني الطريقة واجلن�س ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :الت�سا�ؤل الذاتي ،الأ�شكال التو�ضيحية،
التفكري التوليدي ،املفاهيم الريا�ضية.

Abstract:
The study seeks to examine the effect of using a
strategy based on blending between self-questioning
and illustrations in developing generative thinking skills
and the acquisition of mathematical concepts among
tenth graders in the Southern Hebron Directorate
of Education. To achieve the objectives of the study,
the quasi-experimental method was employed, where
the study was applied to a sample of 109 students in
the 10th grade, distributed among 4 sections in two
schools (two sections had male students, and two
sections had female students). The schools were public
schools affliated to the Southern Hebron Directorate
of Education. The research was conducted during
the second quarter of the school year 20182019/. A
section that had male students and another that had
female students were randomly selected to represent
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the experimental group. They were taught using a
strategy based on blending between self-questioning
and illustrations. Two separate sections, one male
and one female, were selected to represent the control
group. They were taught using the traditional method.
The results of the analysis of students’ marks
in the two tests, the generative thinking test and
mathematical concepts test, using the analysis of
the ANOVA test, showed that there were statistically
significant differences. These differences were in the
generative thinking skills test among 10th graders,
due to the variable method of teaching, in favor of
the experimental group students, and also due to the
gender varaible, in favor of females students. There
were no differences due to the interaction between
the variables of method of teaching and gender. The
results also showed significant differences in the
test of the acquisition of mathematical concepts due
to the variable method of teaching, in favour of the
experimental group, and due to gender, in favor of
females students. There were also differences due to
the interaction between the variables of method of
teaching and gender in favor of female students in the
experimental group.
Keywords: Self-Questioning, Illustrations,
Generative Thinking, Mathematical Concepts.

ات�سعت حركة الن�شاط البحثي يف منظومة تعلم الريا�ضيات
وتعليمها ،باعتباها �أحد �أهم روافد م�سارات التغيري التي برزت بفعل
التقدم غري امل�سبوق يف خمتلف جماالت احلياة العلمية والعملية؛
ولدورها يف م�ساعدة الفرد على ممار�سة الأن�شطة العقلية؛ مبا
ميكنه من التكيف مع بيئته املحيطة ،كما متثل �أ�سا�س ًا للتطورات
التكنولوجية الهائلة ،فالريا�ضيات مل تعد لبنات �شكلية ت�ستح�رض
بع�ض الأعداد �أو الرموز �أو الأ�شكال ،و�إمنا �أ�ضحت م�س�ؤولة عن تطور
الأفراد ونه�ضة الأمة وتقدمها.
وتزخر الريا�ضيات مبختلف نواحيها بامتيازاتها املنطقية،
التي ت�ساعد الطلبة على اكت�ساب �صفات مو�ضوعية يف تفكريهم،
ودقة حكمهم على الأ�شياء ،بالإ�ضافة �إىل احتوائها للعديد من
املواقف وامل�شكالت التي ت�ساعدهم على معاجلتها ذهني ًا با�ستخدام
ا�سرتاتيجيات عقلية متقدمة؛ من خالل �إدارة العالقات البينية
املختلفة بني جوانبها وكيفية التخطيط حللها ،ومن ثم اكت�ساب
الب�صرية والفهم العميق الذي يقودهم اىل حل مثل هذه املواقف �أو
امل�شكالت (عفانة ونبهان.)2003 ،
وبالرغم من هذه الأهمية ،ومع كل اجلهود املبذولة يف تطوير
هذه املنظومة� ،إال �أن املعلمني ما زالوا يواجهون �صعوبات متعددة
يف تدري�س م�ضامني الريا�ضيات ،و�إي�صال طلبتهم لأعلى م�ستوى
يف فهمها؛ وتعزيز مهارات احل�س الريا�ضي وتوظيفه يف حياتهم
العملية ،لأجل ذلك كان ال بد من االهتمام ب�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات
تدري�س الريا�ضيات ،لتنمية التفكري لدى الطلبة ،وربط التعلم
بحياتهم العملية (حمدان .)2004 ،فتعظيم املخرجات املن�شودة
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ي�ستدعي �أن يقوم تعليم الريا�ضيات على ترابطات بني اخلربة
ال�سابقة واخلربة احلالية؛ من �أجل توليد معلومات ومعارف جديدة
ت�سهم يف فهم متعمق للمو�ضوعات الريا�ضية ،وحدوث تفاعل بني
اخلربات لدى الطلبة ،الأمر الذي ميكنهم من ا�ستنباط تعميمات
وا�ستنتاجات وعالقات با�ستخدام ا�سرتاتيجيات منا�سبة ومتمركزة
حول الطالب (اجلندي.)2007 ،
وملواجهة متطلبات تعليم الريا�ضيات وتعلمها وفق
التوجهات ال�سابقة ،فقد ظهرت يف الآونة الأخرية العديد من
اال�سرتاتيجيات والطرق امل�ستندة �إىل فل�سفات تربوية عدة ،والتي
تدعو �إىل بناء الطالب للمعرفة بنف�سه ،من خالل تفاعله مع املوقف
التعليمي ب�شكل مبا�رش ،ومع املعرفة اجلديدة ،وربطها مبا لديه من
معلومات �سابقة ،يف �ضوء �إ�رشاف املعلم وتوجيهاته (ال�شهراين،
 ،)2010ولإحداث التوازن بني خمرجات التعلم املق�صودة وحركة
الت�سارع يف �شتى جماالت املعرفة؛ فقد ظهرت ا�سرتاتيجيات ما وراء
املعرفة التي اهتمت بوعي الطالب لنف�سه وحت�سني �أدائه(  (�Nancar
 ،)row, 2004وكيفية قيام الطالب بفهم نف�سه كمتعلم ،وبقدرته على
دور بار ٌز يف
التخطيط واملتابعة والتقومي لتعلمه ،ومن ّ
ثم يكون له ٌ
العملية التعليمية (املزروع.)2005 ،
وت�أتي ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي �أحد اال�سرتاتيجيات املهمة
يف تنمية الوعي وتن�شيط عمليات ما وراء املعرفة الالزمة للنجاح
يف التعلم ،وذلك لأن معاجلة املتعلم للمعلومات التي يتعلمها من
خالل توليد الأ�سئلة ذاتي ًا يجعله �أكرث تركيزاً ،وي�شجعه على التوقف
والت�أمل يف العنا�رص املهمة والأفكار الرئي�سة ،وميكنه من الربط
بني ما يتعلمه وبني خرباته ال�سابقة ،الأمر الذي يزيد من درجة
وعيه وحتكمه ب�شكل �أف�ضل يف تعلمه (طنطاوي .)2012 ،ويبني
اندر�سون (� )Anderson, 2012أن ال�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل
الذاتي �أهمية كبرية يف م�ساعدة املعلمني على تنمية مهارات التفكري
العليا لدى طلبتهم ،كما وتظهر �أهميتها يف م�ساعدة الطلبة على ربط
خرباتهم ال�سابقة مبعارفهم اجلديدة ،وت�شجيعهم على طرح الأ�سئلة
التي ت�ساعدهم يف تف�سري املواقف وحتليلها ب�شكل �سليم ،و�إ�ضافة
�إىل ذلك فهي ت�ساعد الطلبة على اكت�ساب املفاهيم من خالل طرح
ت�سا�ؤالتهم؛ لتقودهم بذلك �إىل تنمية قدراتهم العقلية (&Draaijer
.)Jaap, 2005
ويرى نري (� )Nair, 2017أن ا�سرتاتيجية طرح الأ�سئلة متثل
مورداً غني ًا يف تعزيز عمليات االندماج الفكري للطلبة يف مهمات
التعلم بهدف تطوير مهارات التفكري لديهم ومبا ميكنهم �أي�ض ًا من
�إجناز املهمات التعلمية ونقدها� ،إذ �إن اال�ستخدام الفعال للأ�سئلة
ي�سهم يف معاجلة املعلومات بطريقة معمقة ،كما ت�ساعد الطلبة
على االنخراط بفاعلية يف التجارب التعليمية املخططة ،كذلك
ت�سهم ا�سرتاتيجية طرح الأ�سئلة يف تطوير كفاءات الطالب اللغوية
والتعبريية ،وال ميكن لهذه الغايات �أن تتحقق �إال من خالل دعوة
الطلبة �إىل طرح �أنواع خمتلفة من الأ�سئلة و�رشحها بطريقة مفيدة،
حيث تبني وجود عالقة قوية بني اال�ستجواب الفعال والتفكري
والإجناز.
ويعرف عفانة واخلزندار ونبهان ( )2007الت�سا�ؤل الذاتي
ب�أنه تلك اال�سرتاتيجية التي يلقي بها الطالب على نف�سه �أ�سئلة
متعددة ومتنوعة �أثناء معاجلته للأفكار ،واملعارف؛ لي�صبح �أكرث

متعمق لهذه املعارف،
فهم
ٌ
ان�سجام ًا معها ،وبالتايل ي�صبح لديه ٌ
وي�صبح �أكرث وعي ًا بتفكريه؛ وذلك لأن ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية
يف معاجلة املعارف والأفكار يجعل الطالب �أكرث قدرة على ربط
معارفه القدمية باملعارف اجلديدة ،وحتديد نقاط القوة وجوانب
ال�ضعف؛ لتجنب الوقوع فيها مرة �أخرى ،يف حني يرى كويني
( )Coyne, 2007ب�أنها تلك اال�سرتاتيجية التي تتكون من جمموعة
من الأ�سئلة التي يلقيها الطلبة على �أنف�سهم قبل عملية التعلم �أو يف
�أثنائها �أو بعدها ،وهذه الت�سا�ؤالت تتطلب ارتباط كل من املعلومات
وتفكري الطلبة يف عملية التعلم؛ للإجابة عن تلك الت�سا�ؤالت ،كما
عرفها اجلندي و�صادق ( )2001ب�أنها تلك اال�سرتاتيجية التي
تت�ضمن من املعلم و�ضع جمموعة من الأ�سئلة التي من املتوقع �أن
ي�س�ألها الطالب لنف�سه قبل معاجلته للمعلومات و�أثناء تعامله معها،
وتلك الأ�سئلة التي يطرحها الطالب ميكن ت�صنيفها �إىل ثالث مراحل
�أ�سا�سية وهي :قبل ،و�أثناء ،وبعد التعلم ،وهي تعمل على م�ساعدة
الطلبة على زيادة وعيهم بعملياتهم التفكريية واملعرفية.
ويرى عبد الر�ضا والك�سيبي (� )2012أن ما تتميز به
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي هو انتقال �أثر التعلم وزيادة الدافعية
نحو التعلم ،وهو ما يك�سب الطالب تبني معاجلات عميقة ملا يتعلمه،
وعدم اكتفائه باملعاجلات ال�سطحية للمعرفة ،وهذه املعاجلة
العميقة التي يقوم بها الطالب للمادة املعرفية تتم من خالل تركيزه
على املادة التي يقر�أها وحتمله جزءاً من امل�س�ؤولية يف التعلم .ومن
ثم يبني الطالب معرفته بنف�سه ويكون �أكرث وعي ًا بعمليات التفكري
ّ
لديه ،فيتمكن من معرفة نقاط القوة وال�ضعف يف العمليات املعرفية
التي يقوم بها(.)Baker & Piburn,1997
و�إ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي ،فقد برزت
ا�سرتاتيجيات �أخرى ت�سعى �إىل تنمية قدرات الطلبة وتنمية تفكري
ماوراء املعريف لديهم كا�سرتاتيجية الأ�شكال التو�ضيحية ،والتي
تلعب دوراً مهم ًا وبارزاً يف و�صول الطلبة �إىل ا�ستنتاجات علمية
مفيدة من خالل القيام مبراحل الرتجمة ،والتحليل ،والتف�سري ،لنقل
املعلومات والربط بينها ( .)Mayer & Gregory,1995وللأ�شكال
كبري يف تو�ضيح احلقائق وعر�ضها وموازنتها
دور
ٌ
التو�ضيحية ٌ
بطريقة �سهلة الإدراك ،فال ميكن اال�ستغناء عن التدري�س دون �أ�شكال
تو�ضيحية متثل املو�ضوع؛ لتفيد العر�ض الب�رصي لها ،فمن خاللها
يتم متثيل املو�ضوع ب�شكل تو�ضيحي مبا يعمل على �إثارة دافعية
الطلبة ،وزيادة تركيزهم وفهمهم للمو�ضوع ،واخلروج با�ستنتاجات
وموازنات ب�شكل �أدق و�أ�رسع ( .)Bodamiw, 1980كما متثل �إحدى
اال�سرتاتيجيات التي ت�ساعد الطلبة على ت�صور املحتوى التعليمي
ت�صور دقيق و�صحيح؛ ليتطابق هذا الت�صور مع اخلطوط العري�ضة،
والغايات التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،وتعمل على تو�ضيح
الأفكار للطلبة التي ي�صعب فهمها من خالل الكلمات فقط (امل�شيقح،
 ،)2000الأمر الذي يعزز من ا�ستيعابهم للمعلومات والأفكار
واحلقائق ،كما وت�سهم يف جعل الدرو�س �أكرث ت�شويق ًا وحيوية للطلبة
(جا�سم.)1989 ،
كما �أظهرت امل�ؤ�رشات امليدانية كما �أبرزتها الدرا�سات
ال�سابقة فاعلية هذه اال�سرتاتيجية على بع�ض املخرجات املعرفية
مثل التح�صيل والتفكري اجلغرايف وفق ًا لنتائج درا�سة الربيعي
( ،)2014ويف اال�ستيعاب القرائي كما يف درا�سة زويد (،)2013
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أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بني التساؤل الذاتي واألشكال التوضيحية
في تنمية مهارات التفكير التوليدي واكتساب املفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر

ويف تنمية عمليات التفكري (عرفة ،)2003 ،ويف زيادة قدرات
املتعلمني يف فهم وتف�سري املعلومات (.)Gropper, 2001
ويرى امل�رصي (� )2009أن الأ�شكال التو�ضيحية تعني:
القدرة على تعرف الأ�شكال ومكوناتها املتنوعة ،بحيث يتم جلب
هذه املكونات وما يرتبط بها ،والتعامل معها؛ لفهم ما حتتويه
من معان و�أفكار ،وعالقات يف �سياقات ب�رصية متنوعة� ،أما ماير
وجريجوري ( )Mayer & Gregory,1995فيعرفها ب�أنها عملية
ترجمة ،وحتليل ،وتف�سري لكل ما ميكن �أن تنقله الأ�شكال التو�ضيحية
من معلومات ،وربط هذه املعلومات فيما بينها للو�صول �إىل
ا�ستنتاجات علمية مفيدة.
وت�ستخدم الأ�شكال التو�ضيحية يف تعليم الريا�ضيات
ب�أ�ساليب خمتلفة من �أهمها :عر�ض املعلم لل�شكل التو�ضيحي يف
الوقت املنا�سب ،بحيث يت�ضمن مقارنة بني مفهومني �أو حدثني،
ويطلب من طلبته املقارنة بينهما ،وتف�سري ما تت�ضمنه الأ�شكال
التو�ضيحية؛ للو�صول �إىل و�صف �أو ا�ستدالل من خالل ال�شكل على
مفهوم �أو فكرة معينة� ،أما الأ�سلوب الثاين فيت�ضمن طلب املعلم من
طلبته فتح الكتاب املقرر على ال�صفحة التي يوجد فيها ال�شكل ،ثم
يناق�شهم يف حمتوى ال�شكل وداللته ،ثم يطلب منهم �إغالق الكتاب
و�إعطاء مالحظاتهم ،يف حني ي�شري الأ�سلوب الثالث �إىل تق�سيم ال�شكل
التو�ضيحي �إىل جمموعات ،ويق�سم الطلبة اىل جمموعات متكافئة،
ثم يعطي كل جمموعة �شك ًال تو�ضيحي ًا لفرتة حمددة؛ للإجابة عن
الأ�سئلة املتعلقة مبجموعة الأ�شكال املخ�ص�صة لها ،ثم تت�شارك
املجموعات يف مناق�شة م�ضامني و�أفكار ال�شكل حتى ينتهوا من
و�صف الأ�شكال وتف�سريها (.)Zemelman, Daniels & Hyde,1999
ومع ازدياد احلاجة لتنمية التفكري ب�أنواعه املختلفة،
وا�ستخدام طرائق تدري�سية جديدة ت�ساعد على التنويع يف ا�ستخدام
مهارات التفكري ،ظهر التفكري التوليدي ك�أحد �أنواع التفكري
امل�ستهدفة من هذه الر�ؤية؛ لأهميته يف م�ساعدة الطلبة على مواجهة
امل�شكالت التي تعرت�ضهم ،من خالل ممار�سة �أدوار ن�شطة يف حلها
(اخلطيب والأ�شقر� ،)2013 ،إ�ضافة �إىل دور التفكري التوليدي يف
توجيه االنظار نحو الرتكيز على مهارات التفكري وعملياته بد ًال من
الرتكيز على العمل نف�سه فقط ،ما يعزز من فاعلية الذات لدى الطالب؛
لأنه هو الذي ي�سعى حلل امل�شكالت بنف�سه ( ،)Bushe, 2013وعليه
يعد تنمية قدرة الطلبة على ممار�سة هذا التفكري هدف ًا ي�سعى �إىل
الو�صول �إليه من خالل تدري�س الريا�ضيات ،و�أ�صبح تعلم مهارات
التفكري التوليدي حاجة �رضورية �أكرث من �أي وقت م�ضى؛ وذلك
نتيجة التحديات واملهارات التي تتطلب قيام الطالب بدور ن�شط
وفاعل يف العملية التعليمية (اجلندي و�أحمد.)2004 ،
يعرف التفكري التوليدي ب�أنه قدرة الطالب على توظيف
الأفكار ال�سابقة لتوليد �أفكار جديدة ،بحيث يتم الربط بني الأفكار
اجلديدة والأفكار واملعارف ال�سابقة عن طريق جعلها بناء متكام ًال
من الأفكار يربط فيه بني املعلومات اجلديدة وال�سابقة مع بع�ضها
البع�ض (� ،)Jones- Howard , 2008أما اجلندي و�أحمد ()2004
فعرفاه ب�أنه قدرة الطلبة على ا�ستخدام الأفكار واملعارف ال�سابقة
لتوليد �أفكار جديدة ففي هذه احلالة يجب على الطالب �أن ميتلك
�أر�ضية معرفية حقيقية متكنه من توليد املعارف واالفكار اجلديدة
حلل امل�شكالت وفهم املواقف ،كما وعرفته هاين ( )2013ب�أنه منط
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من �أمناط التفكري الذي ميار�س خالله الطالب جمموعة من املهارات
العقلية الآتية :الطالقة ،املرونة ،و�ضع الفر�ضيات ،والتنب�ؤ يف �ضوء
املعطيات ،وعرفه �شان و�آخرون ( )Chin, Aoin& Ayan, 2002ب�أنه
قدرة الطلبة على توليد وابتكار �إجابات و�أفكار جديدة عند عر�ض
م�شكلة جديدة غري م�ألوفة لديهم �أو طرح �أ�سئلة تثري تفكريهم.
ويرى �إبراهيم ( )2012والزيات (� )2001أن للتفكري التوليدي
بعدين �أ�سا�سيني ،وهما :اال�ستك�شاف :وهي عمليات ذات طابع
�إنتاجي يتم النظر فيها �إىل الرتاكيب يف �سياقات جديدة غري م�ألوفة
م�سبق ًا للو�صول �إىل ا�ستب�صارات حول اال�ستخدامات املت�ضمنة يف
هذه الرتاكيب ،والأبداع :وي�شري �إىل قدرة الطالب على �إنتاج �أفكار
جديدة غري م�ألوفة �سابقاً ،ومن ثم تف�صيلها وتطبيقها يف �صورة
جديدة؛ ما ي�سهم يف توليد مفاهيم جديدة ،ويتيح هذان البعدان
للطلبة فر�صة للتفاعل مع اخلربات ،و�أن يكونوا عن�رصاً ن�شط ًا فيها،
ثم ي�صبح هذا الطالب مولداً للمعرفة.
ومن ّ
وقد �أجريت العديد من الدرا�سات للتحقق من فاعلية
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف تعزيز بع�ض املخرجات املعرفية
لدى فئات خمتلفة من الطلبة ،ومنها درا�سة القحطاين والق�سيم
( )2019التي هدفت �إىل التعرف �إىل فاعلية تدري�س العلوم
با�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف التح�صيل الدرا�سي
وتنمية مهارات التفكري الت�أملي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى
اتباع املنهج �شبه التجريبي؛ �إذ طبقت الدرا�سة على عينة مكونة
من ( )100طالبة من طالبات ال�صف الأول املتو�سط مبحافظة
خمي�س م�شيط بال�سعودية ،بحيث انق�سمت العينة �إىل جمموعتني
مت�ساويتني )جتريبية در�ست با�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي ،و�أخرى
�ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية)� ،أظهرت النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف التح�صيل وتنمية مهارات التفكري ل�صالح طالبات
املجموعة التجريبية.
�أما درا�سة �شبيب ( )2018فقد هدفت �إىل تعرف �أثر ا�سرتاتيجية
الت�سا�ؤل الذاتي يف اكت�ساب املفاهيم البالغية لدى طالبات ال�صف
اخلام�س الأدبي يف حمافظة ديايل بالعراق ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة اتبعت الباحثة املنهج التجريبي� ،إذ طبقت الدرا�سة على
عينة م�ؤلفة من ( )60طالبة بواقع ( )30طالبة للمجموعة التجريبية
در�ست مادة البالغة وفق ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي ،و( )30طالبة
للمجموعة ال�ضابطة والتي در�ست بالطريقة التقليدية ،وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
حت�صيل طالبات جمموعتي الدرا�سة ل�صالح طالبات املجموعة
التجريبية .
كما �أجرى �أحمد ( )2017درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف تنمية بع�ض الذكاءات املتعددة
لدى طالبات ال�صف الثالث املتو�سط يف مادة التاريخ يف حمافظة
كركوك ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الباحثة املنهج التجريبي،
�إذ طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )68طالبة بواقع ( )34طالبة
در�ست وفق ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي،
للمجموعة التجريبية والتي ّ
و( )34طالبة للمجموعة ال�ضابطة والتي در�ست بالطريقة التقليدية،
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات حت�صيل طالبات جمموعتي الدرا�سة ل�صالح طالبات
املجموعة التجريبية.
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�أما درا�سة ن�صار ( )2015فقد تناولت تق�صي �أثر ا�سرتاتيجية
الت�سا�ؤل الذاتي يف تنمية مهارات حل امل�س�ألة الريا�ضية والتفكري
الت�أملي لدى طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف املدار�س التابعة
لوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت
الباحثة املنهج �شبه التجريبي� ،إذ طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة
من ( )70طال ًبا من طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،فقد تكونت
املجموعة التجريبية من ( )35طال ًبا ،واملجموعة ال�ضابطة من
( )35طال ًبا ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق طلبة املجموعة
التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي على
الذين در�سوا بالطريقة التقليدية يف اختبار حل امل�س�ألة الريا�ضية
ومقيا�س التفكري الت�أملي.
كما هدفت درا�سة جا�سم وحممد ( )2013معرفة �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف حت�صيل طالبات ال�صف الثاين
املتو�سط يف مدينة تكريت وذكائهن املتعدد يف مادة الريا�ضيات،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع الباحثان املنهج التجريبي ،وقد
طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )50طالبة موزعة على
�شعبتني �إحداهما �ضابطة والأخرى جتريبية ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة تفوق طالبات املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي على الذين در�سوا بالطريقة التقليدية
يف التح�صيل الدرا�سي ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي درجة الذكاءات املتعددة لأفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .
�أما ويريان ( )Warian 2011فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل
تعرف �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف حت�صيل طلبة
ال�صف العا�رش مبدار�س هولندا يف الفهم القرائي ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة اتبع الباحث املنهج �شبه التجريبي ،وقد طبقت الدرا�سة على
عينة م�ؤلفة من ( )97طال ًبا وطالبة ،جرى تق�سيمهم �إىل جمموعتني
�أحدهما جتريبية وبلغ عددها ( )35طالب ًا وطالبة در�ست با�ستخدام
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي ،واملجموعة الثانية وهي ال�ضابطة وبلغ
عددها ( )35طال ًبا وطالبة در�ست با�ستخدام الطريقة التقليدية،
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجات اختبار الفهم القرائي لطلبة املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
كما تناولت درا�سة عبد العال ( )2009معرفة �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية يف
التح�صيل وتنمية التفكري الناقد لدى طلبة ال�صف الأول الإعدادي
مب�رص ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع الباحث املنهج �شبه التجريبي،
وقد طبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )78طالباً ،وجرى تق�سيم
العينة �إىل جمموعتني� :أولهما املجموعة التجريبية وبلغ عددها
( )38طالباً ،واملجموعة الثانية هي املجموعة ال�ضابطة وبلغ
عددها ( )40طالباً ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني درجات طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا
با�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي واملجموعة ال�ضابطة الذين
در�سوا وف ًقا للطريقة التقليدية يف اختبار التح�صيل البعدي واختبار
التفكري الناقد ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
كما تناولت درا�سة �أبو عجوة ( )2009معرفة �أثر ا�سرتاتيجية
الت�سا�ؤل الذاتي يف تنمية مهارات حل امل�س�ألة الكيميائية لدى

طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف مدينة غزة ،اتبع الباحث املنهج
�شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )62طال ًبا وقد جرى
تق�سيمهم �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية بلغ عددها ( )31طالباً،
والأخرى �ضابطة بلغ عددها ( )31طالباً ،وقد �أظهرت النتائج وجود
فروق داللة �إح�صائية يف اختبار حل امل�س�ألة الكيميائية بني طلبة
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح طلبة املجموعة
التجريبية.
و�سعت درا�سة ق�سم اهلل (� )2009إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التدري�س فوق املعريف والتي �شملت كل من
«ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي ،والنمذجة بوا�سطة العلم ،وامل�شاركة
الثنائية» على حت�صيل طلبة ال�صف الأول ثانوي يف مدار�س
اخلرطوم بال�سودان يف حت�صيل بع�ض مفاهيم الفيزياء الأ�سا�سية
وعلى اكت�ساب مهارات التفكري فوق املعريف ،وجرى ا�ستخدام املنهج
�شبه التجريبي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالباً ،وجرى
تق�سيمهم �إىل جمموعتني متكافئتني لتكون �إحداهما املجموعة
التجريبية واملتكونة من ( )30طالب ًا والأخرى �ضابطة وتكونت
من( )30طالبة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات اختبار حت�صيل طلبة املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية،
و�أظهرت �أي�ض ًا وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة �إح�صائية بني
اكت�ساب مهارات التفكري فوق املعريف وبني ارتفاع م�ستوى حت�صيل
الفيزياء لدى طلبة املجموعة التجريبية.
و�أجرى رم�ضان ( )2005الدرا�سة هدفت �إىل تعرف فعالية
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف فهم وتنمية املفاهيم
ومهارات التفكري الناقد يف مادة العلوم ،وهدفت �أي�ض ًا �إىل تعرف
التفاعل بني م�ستويات جتهيز املعلومات وا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل
الذاتي يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري الناقد ،وتكونت عينة
الدرا�سة من طالبات ال�صف الأول الإعدادي يف مدر�سة مبدينة
ن�رص ،وجرى توزيع �أفراد العينة �إىل عينة جتريبية تكونت من ()46
طالبة ،والأخرى �ضابطة تكونت من ( )46طالبة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
الطالبات على االختبار البعدي يف تنمية املفاهيم العلمية والتفكري
ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
يت�ضح من خالل ا�ستقراء الأدبيات ال�سابقة فاعلية
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف تعزيز بع�ض املتغريات املعرفية
كالتح�صيل وتنمية مهارات التفكري لدى عينات خمتلفة من الطلبة،
ولتعزيز مهارات التفكري التوليدي لدى الطلبة ،ينبغي على املعلم
توظيف ا�سرتاتيجيات تعليمية فعالة ،ترتكز على �إيجابية املتعلم
ودوره يف توليد معارف جديدة من خالل �رصاعات معرفية تعزز
هذه املهارات ،ويف �ضوء ذلك جاءت هذه الدرا�سة من �أجل تق�صي
�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي
والأ�شكال التو�ضيحية يف تنمية مهارات التفكري التوليدي واكت�ساب
املفاهيم الريا�ضية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظراً لتعاظم حركة امل�ساءلة ملخرجات منظومة تعلم
الريا�ضيات وتعليمها ،كان من ال�رضوري تبني طرق وا�سرتاتيجيات
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تعليمية وفق تطلعات الرتبية احلديثة التي تركز على قيام الطالب
ببناء معرفته وتوليد ا�ستقراءات تعليمية من خالل التفاعل الن�شط
مع امل�ضامني الريا�ضية ،ومما يعزز من هذه احلاجة يف البيئة
الفل�سطينية ما �أفرزته نتائج القيا�سات املحلية والدولية والتي
اظهرت تراجع �أداء الطلبة على االختبارات الوطنية والدولية (مطر
وب�شارات وعطا اهلل ،)2013 ،ومع ات�ساع احلاجة �إىل االهتمام
بتنمية التفكري ب�أنواعه املختلفة لدى املتعلمني ا�ستجابة للغايات
التي ظهرت بفعل التطورات التقنية والتكنولوجيا التي ا�ستهدفت
كافة الأن�شطة احلياتية ،وباعتبار املفاهيم الريا�ضية الركيزة
الأ�سا�سية للبناء الريا�ضي� ،إذ �إن تعلم املفاهيم الريا�ضية يعزز
البنية املعرفية للمتعلم ،وي�سهم �أي�ض ًا يف نقل �أثر التعلم ،الأمر الذي
يقود �إىل م�ساعدة املتعلم يف فهم املواقف وحل امل�شكالت التي
يواجهها (�أبو زينة ،)2003 ،وعليه تتمحور م�شكلة الدرا�سة يف
حماولتها للإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ال�س�ؤال الرئي�س :ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على
الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف تنمية مهارات
التفكري التوليدي واكت�ساب املفاهيم الريا�ضية لدى طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي؟ وانبثق عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية
الآتية:
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (. 05
≥  )αبني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد
املجموعة ال�ضابطة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على مقيا�س
مهارات التفكري التوليدي تعزى للطريقة ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (. 05
≥  )αبني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد
املجموعة ال�ضابطة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على اختبار
املفاهيم الريا�ضية تعزى للطريقة ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما؟”
أهداف الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:
1 .1تعرف �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني
الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف تنمية مهارات التفكري
التوليدي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وبيان فيما �إذا كان
هذا الأثر يختلف باختالف اجلن�س ،والتفاعل بني الطريقة واجلن�س.
2 .2تعرف �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني
الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف اكت�ساب املفاهيم
الريا�ضية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وبيان فيما �إذا كان
هذا الأثر يختلف باختالف اجلن�س ،والتفاعل بني الطريقة واجلن�س.
أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف الآتي:
1 .1من املتوقع �أن تقدم هذه الدرا�سة �إ�ضافة للأدب الرتبوي؛
كونها م�ستندة �إىل الدمج بني ا�سرتاتيجيتني يف التدري�س؛ �إذ تركز
اال�سرتاتيجية الأوىل على الت�سا�ؤالت الذاتية لدى املتعلمني ،وتركز
اال�سرتاتيجية الثانية على الأ�شكال التو�ضيحية التي ي�ستخدمها
الطلبة؛ من �أجل الو�صول �إىل الفهم املتعمق للم�ضامني الريا�ضية.
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�2 .2أما على ال�صعيد العملي فتكمن �أهمية هذه الدرا�سة ،من
خالل ما تقدمه من مادة تعليمية للقائمني على العملية التعليمية-
من معلمني وم�رشفني وغريهم -وتزودهم ب�أدوات لقيا�س التفكري
التوليدي ،واملفاهيم الريا�ضية لدى املتعلمني ،كما �أنها قد توجه
القائمني على التعليم �إىل �رضورة تدريب املعلمني وفق الأ�ساليب
الرتبوية القائمة على مركزية املتعلم.
3 .3وعلى ال�صعيد البحثي ،فرمبا تقود هذه الدرا�سة �إىل املزيد
من الدرا�سات التي تعنى با�سرتاتيجيتي الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال
التو�ضيحية يف تدري�س الريا�ضيات غري تلك التي تناولتها هذه
الدرا�سة ،و فح�ص �أثرها يف تنمية �أمناط �أخرى من التفكري.
فرضيات الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل اختبار الفر�ضيات الآتية:
 ال توجد فروق يف ا�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
على اختبار مهارات التفكري التوليدي تعزى ملتغريي طريقة
التدري�س (اال�سرتاتيجية القائمة على الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال
التو�ضيحية ،املعتادة) ،واجلن�س (ذكر� ،أنثى).
 ال توجد فروق يف ا�ستجابات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
على اختبار املفاهيم الريا�ضية تعزى ملتغريي طريقة التدري�س
(اال�سرتاتيجية القائمة على الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية،
املعتادة) ،واجلن�س (ذكر� ،أنثى).
حدود الدراسة:
يتح َّدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء احلدود الآتي:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي.
 احلدود الزمنية :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي .2019 – 2018
 احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة املدار�س
احلكومية التابعة ملديرية تربية جنوب اخلليل.
 احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت جتربة الدرا�سة على وحدة
(االقرتانات املثلثية) من كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي وفق ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل
الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية للمجموعة التجريبية والطريقة
املعتادة للمجموعة ال�ضابطة.
اقت�رص اختبار مهارات التفكري التوليدي على مهارات:
و�ضع الفرو�ض ،والتنب�ؤ يف �ضوء املعطيات ،والتعرف �إىل الأخطاء
واملغالطات ،والطالقة ،واملرونة.
التعريفات االصطالحية واالجرائية:
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي :جمموعة من الأ�سئلة التي
يطرحها الطلبة قبل عملية القراءة� ،أو يف �أثنائها� ،أو بعد القراءة،
وهذه الت�سا�ؤالت ت�ستدعي تكامل املعلومات ،وتفكري الطلبة يف
عملية القراءة ،وتتطلب �إجابة الطلبة على هذه الت�سا�ؤالت (Coyne,
.) 2007: 85
ا�سرتاتيجية الأ�شكال التو�ضيحية :وتعني �إدراك الطالب
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للعالقات بني عنا�رص املوقف ،من خالل ر�سم �شكل تو�ضيحي
ملحتوى التعلم بعد حتليل م�ضامينه ،و�أدراك هيكليته ،ثم جت�سيد
حمتواه و�أفكاره وكيفية ترابط عنا�رصه مع بع�ضه ،عن طريق ال�شكل
التو�ضيحي الذي ير�سمه ( عطية.)71 :2014 ،
التفكري التوليدي :قدرة الطلبة على توليد �إجابات مل�شكلة ما
لي�س لديهم حل جاهز لها ،وخا�صة عندما تكون امل�شكلة غري م�ألوفة
لديهم ،وال تندرج حتت احلقائق التي تعلموها م�سبقاً� ،أي �أنها خربة
جديدة مل ميروا بها م�سبق ًا ( ،)Chin & Brown , 2000: 525ويقا�س
�إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها طلبة ال�صف العا�رش يف االختبار
املعد لهذا الغر�ض.
املفاهيم الريا�ضية :جمموعة من الأفكار الريا�ضية التي
تتكون لدى الفرد ،نتيجة للخربة واملمار�سة ،كما ومتتاز هذه الأفكار
مبجموعة من اخل�صائ�ص الريا�ضية املتماثلة فيما بينها (عقيالن،
 ،)38 :2000ويقا�س �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها طلبة
ال�صف الع�رش الأ�سا�سي يف االختبار املعد لهذا الغر�ض.

اخلليل ،خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2018
2019/م ،وقد بلغ عدد الطلبة ( )3577منهم ( )1620طالب ًا
و( )1957طالبة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )109طالب وطالبة موزعني على
�أربع �شعب درا�سية يف مدر�ستني (اثنتان للذكور واثنتان للطالبات)،
وقد اختريت بطريقة ق�صدية نظراً لتعاون معلم ومعلمة ال�شعب يف
املدر�ستني يف تنفيذ جتربة الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع
�أفراد العينة وفق ًا ملتغريي اجلن�س واملجموعة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيري الجنس والمجموعة

اجلن�س

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي وذلك
ملالءمته لهذه الدرا�سة ،بهدف ا�ستق�صاء �أثر التدري�س با�ستخدام
ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال
التو�ضيحية يف تنمية مهارات التفكري التوليدي واكت�ساب املفاهيم
الريا�ضية لدى طلبة ال�صف العا�رش ،وقد طبقت الدرا�سة على �أربع
�شعب درا�سية جرى اختيارهما من مدر�ستني (اثنتان للذكور واثنتان
للطالبات) ،بحيث اختريت �شعبة ذكور و�أخرى �إناث بطريقة ع�شوائية
لتمثال املجموعتني التجريبيتني ودر�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،و�شعبة
ذكور و�أخرى �إناث لتمثال املجموعتني ال�ضابطتني ودر�ست بالطريقة
املعتادة .وقد جرى جمع بيانات الدرا�سة با�ستخدام اختبار مهارات
التفكري التوليدي واختبار املفاهيم الريا�ضية ،وذلك وفق الت�صميم
الآتي:
Q2

C : Q1

X Q2

E: Q1

�إذ �إن:
 : Eاملجموعة التجريبية
 : Cاملجموعة ال�ضابطة
 : Q1االختبارات القبلية ( اختبار مهارات التفكري التوليدي،
واختبار اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية )
 :Q2االختبارات البعدية (اختبار مهارات التفكري التوليدي ،
واختبار اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية )
 : Xاملعاجلة التجريبية (التدري�س وفق ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية) .
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
امللتحقني يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية جنوب

املجموعة

املجموع

التجريبية

ال�ضابطة

ذكور

28

29

57

�إناث

27

25

52

املجموع

55

54

109

أدوات الدراسة:
�أوالً :اختبار مهارات التفكري التوليدي
جرى �إعداد اختبار مهارات التفكري التوليدي بالرجوع �إىل
عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة �أحميدة ( ،)2014وهاين
( ،)2013وذلك وفق اخلطوات الآتية:
 الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س م�ستوى
مهارات التفكري التوليدي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
وحدة «االقرتانات املثلثية» للمجموعتني :التجريبية وال�ضابطة،
وذلك قبل تنفيذ جتربة الدرا�سة وبعدها.
 حتديد مهارات التفكري التوليدي :مت حتديد ( )5مهارات
من مهارات التفكري التوليدي وهي :و�ضع الفرو�ض ،والتنب�ؤ يف �ضوء
املعطيات ،وتعرف الأخطاء واملغالطات ،والطالقة ،واملرونة.
 �صياغة فقرات االختبار :مت �صياغة ( )18فقرة من نوع
اختيار من متعدد ،و( )8فقرات
ثم بلغ جمموع فقرات االختبار ب�صورته
 مقالية ،ومن ّ
الأولية ( )26فقرة.
 �صدق االختبار :جرى التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه
على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ()11
يف مناهج الريا�ضيات وطرق تدري�سها ،ملعرفة �آرائهم حول مدى
�صالحية فقرات االختبار من النواحي العلمية واللغوية والرتبوية
للمو�ضوع امل�ستهدف ،بالإ�ضافة �إىل مدى انتماء كل فقرة للمهارة
التي تقي�سها ،ويف �ضوء �آراء املحكمني �أجريت التعديالت املطلوبة.
 ثبات االختبار :جرى التحقق من ثبات االختبار بطريقة
الإعادة ،وذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية م�ستقلة عن عينة
الدرا�سة مكونة من ( )32طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،ثم �أعيد تطبيقه مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع ،ثم ح�ساب
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معامل الثبات وفق معادلة معامل ارتباط بري�سون كما هو مو�ضح
يف اجلدول (.)2
جدول ()2
معامالت الثبات لمهارات اختبار التفكير التوليدي

معامل االرتباط

الداللة الإح�صائية

املهارة
و�ضع الفرو�ض

70.

000.

التنب�ؤ يف �ضوء املعطيات

66.

005.

التعرف �إىل املغالطات

74.

001.

الطالقة

73.

001.

املرونة

71.

001.

الدرجة الكلية

73.

001.
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الذي تقي�سه ،ويف �ضوء �آراء املحكمني �أجريت التعديالت املطلوبة
والتي ت�ضمن �إجراء التعديالت اللغوية لبع�ض الفقرات دون �إ�ضافة
�أو حذف.
 ثبات االختبار :جرى التحقق من ثبات االختبار بطريقة
الإعادة ،وذلك بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية م�ستقلة عن عينة
الدرا�سة مكونة من ( )32طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،ثم �أعيد تطبيقه مرة �أخرى بعد ثالثة �أ�سابيع ،ثم ح�ساب
معامل الثبات وفق معادلة معامل ارتباط بري�سون ،كما هو مو�ضح
يف اجلدول (.)3
جدول ()3
معامالت الثبات لمستويات اختبار المفاهيم الرياضية

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع قيمة معامالت االرتباط قد
تراوحت بني ( )0.74 – 0.66وهي قيم ت�شري �إىل متتع االختبار
مبهاراته اخلم�سة بقيم منا�سبة من الثبات.
 حتديد زمن االختبار :جرى ح�ساب زمن لالختبار
با�ستخدام املعادلة (زمن �إجابة �أول طالب  +زمن �إجابة �آخر
طالب) ،2/وقد بلغ الزمن املح�سوب وفق هذه الطريقة ( )42دقيقة.
ثانياً :اختبار املفاهيم الرياضية:
جرى �إعداد اختبار املفاهيم الريا�ضية ،وفق اخلطوات الآتية:
 حتديد املادة الدرا�سية :وهي وحدة "االقرتانات املثلثية"
التي جرى اختيارها من كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،وتت�ضمن الدرو�س الآتية :الزاوية يف الو�ضع
القيا�سي ،وقيا�س الزوايا ،واالقرتانات املثلثية ،ومتثيل االقرتانات
املثلثية بيانياً ،واملتطابقات واملعادالت املثلثية.
 الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س درجة
اكت�ساب طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي للمفاهيم الريا�ضية يف وحدة
«االقرتانات املثلثية» للمجموعتني :التجريبية وال�ضابطة ،وذلك
قبل تنفيذ جتربة الدرا�سة وبعدها.
 �إعداد جدول املوا�صفات لالختبار :ل�ضمان �شمول
االختبار للمفاهيم الريا�ضية ومتثيله للم�ستويات املعرفية :معرفة،
وفهم ،وتطبيق ،قام الباحثان ب�إعداد جدول املوا�صفات بعد حتليل
مو�ضوعات الوحدة امل�ستهدفة و�أهدافها ال�سلوكية.
 ال�صيغة الأولية لإعداد االختبار :مت �صياغة جميع فقرات
االختبار من نوع اختيار من متعدد بحيث خ�ص�ص لكل فقرة �أربعة
بدائل ،واحد منها �صحيح .وقد بلغ عدد فقرات االختبار ب�صورته
الأولية ( )28فقرة ،موزعة على ثالثة م�ستويات من م�ستويات بلوم
املعرفية وهي :املعرفة ،والفهم ،والتطبيق.
 �صدق االختبار :جرى التحقق من �صدق االختبار بعر�ضه
على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف مناهج
الريا�ضيات وطرق تدري�سها( ،)11ملعرفة �آرائهم حول مدى
�صالحية فقرات االختبار من النواحي العلمية واللغوية والرتبوية
للمو�ضوع امل�ستهدف ،بالإ�ضافة �إىل مدى انتماء كل فقرة للم�ستوى
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امل�ستوى

معامل االرتباط

الداللة الإح�صائية

معرفة

730.

000.

فهم

589.

001.

تطبيق

712.

000.

الدرجة الكلية

767.

000.

يت�ضح من اجلدول (� )3أن جميع قيم معامالت االرتباط قد
تراوحت بني ( )0.767 –0.589بداللة �إح�صائية �أقل من (،)0.05
وهي قيم ت�شري �إىل متتع االختبار مب�ستوياته الثالثة بدرجة ثبات
مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة.ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز
لفقرات االختبار :جرى ح�ساب معامل ال�صعوبة لكل فقرة من فقرات
االختبار ،وقد تراوحت ما بني  ،0.70 – 0.30بينما تراوحت
معامالت التمييز ما بني  ،0.78 - 0.45وتعد هذه القيم منا�سبة
لأغرا�ض الدرا�سة.
حتديد زمن االختبار :جرى ح�ساب زمن لالختبار با�ستخدام
املعادلة (زمن �إجابة �أول طالب  +زمن �إجابة �آخر طالب) ،2/وقد
بلغ الزمن املح�سوب وفق هذه الطريقة ( )36دقيقة.
اجراءات تطبيق الدراسة:
 جرى اتباع الإجراءات الآتية خالل تطبيق الدرا�سة:
 الإطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
 اختيار املادة الدرا�سية وهي وحدة «االقرتانات املثلثية»
من كتاب الريا�ضيات املقرر على طلبة ال�صف العا�رش يف الف�صل
الثاين من العام الدرا�سي .2019 / 2018
 �إعداد املادة التعليمية للوحدة امل�ستهدفة وفق ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية،
والتحقق من �صدقها بعر�ضها على جمموعة من املحكمني ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.
 اختيار عينة الدرا�سة املكونة من �أربع �شعب درا�سية يف
مدر�ستني (اثنتان للذكور واثنتان للطالبات)� ،إذ اختريت �شعبة ذكور
و�أخرى �إناث بطريقة ع�شوائية لتمثال املجموعة التجريبية ،و�شعبة
ذكور و�أخرى �إناث لتمثال املجموعة ال�ضابطة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

 �إعداد �أدوات الدرا�سة :اختبار مهارات التفكري التوليدي،
اختبار اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية ،ثم التحقق من �صدقهما
بعر�ضهما على جمموعة من املحكمني وذوي اخلربة واالخت�صا�ص
و�إجراء التعديالت الالزمة.
 احل�صول على �إذن التطبيق من مديرية الرتبية والتعليم
يف جنوب اخلليل.
 تطبيق الأدوات على عينة ا�ستطالعية من جمتمع
الدرا�سة ،وخارج العينة الأ�صلية للدرا�سة ،من �أجل التحقق من
ثبات االختبارين ،وح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات
االختبارين ،وحتديد الزمن الالزم لتطبيقهما.
 جرى عقد اجتماع مع مدير املدر�سة واملعلمني للبحث يف
�إجراءات تطبيق الدرا�سة.
 تدريب املعلمني على تطبيق الدرا�سة من خالل �سل�سلة
من اللقاءات معهم ،مت من خاللها مناق�شة الدليل ،واخلطوات الالزم
اتباعها يف التدري�س.
 تطبيق االختبارين ب�شكل قبلي على جميع �أفراد عينة
الدرا�سة.
 تطبيق التجربة :وقد جرى تدري�س الوحدة الأوىل
«االقرتانات املثلثية» للمجموعة التجريبية با�ستخدام ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية
وتدري�سها بالطريقة املعتادة للمجموعة ال�ضابطة.
 تطبيق االختبارين (مهارات التفكري التوليدي ،واكت�ساب
املفاهيم الريا�ضية) ب�شكل بعدي على املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف نف�س الوقت.
جمع االختبارات وت�صحيحها ور�صد النتائج ،والقيام
باملعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ال�ستخراج النتائج وتف�سريها .
متغريات الدراسة:
ا�شتملت هذه الدرا�سة على املتغريات الآتية:
● ●�أوالً  :املتغريات امل�ستقلة :
 طريقة التدري�س ولها م�ستويان (ا�سرتاتيجية قائمة
على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،والطريقة
االعتيادية).
 اجلن�س وله م�ستويان ( ذكر ،و�أنثى).
● ●ثانياً  :املتغريات التابعة :
 مهارات التفكري التوليدي لدى طلبة ال�صف العا�رش .
 اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية لدى طلبة ال�صف العا�رش.
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،ا�ستخدم
برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية  SPSSوجرى ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طلبة
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اختباري التفكري التوليدي
واملفاهيم الريا�ضية ،والختبار داللة الفروق الإح�صائية وفق ًا

ملتغريي املجموعة واجلن�س والتفاعل بينهما ،جرى ا�ستخدام
اختبار حتليل التباين امل�صاحب الثنائي (. )ANCOVA
حتليل نتائج الدراسة ومناقشته:
أوالً :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشته:
ن�ص ال�س�ؤال الأول على «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى (  )α ≥ 05.بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة من طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي على مقيا�س مهارات التفكري التوليدي تعزى للطريقة،
واجلن�س ،والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،لدرجات �أفراد العينة على التطبيق البعدي
الختبار مهارات التفكري التوليدي وفق ًا ملتغريي املجموعة واجلن�س،
كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)4
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على التطبيق البعدي الختبار
مهارات التفكير التوليدي وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس

املجموعة

التجريبية

ال�ضابطة

كلي

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

28

24.32

2.02

�إناث

27

25.52

1.58

كلي

55

24.91

1.90

ذكور

29

22.38

1.93

�إناث

25

23.44

2.90

كلي

54

22.87

2.47

ذكور

57

23.33

2.19

�إناث

52

24.52

2.52

كلي

109

23.90

2.42

يالحظ من اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لدرجات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على التطبيق
البعدي الختبار مهارات التفكري التوليدي وفق ًا ملتغري املجموعة،
حيث �أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي لدرجات طلبة املجموعة
التجريبية ( ،)24.91يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
املجموعة ال�ضابطة ( ،)22.87كما يتبني من اجلدول ال�سابق وجود
فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي على التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري
التوليدي وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
الطلبة الذكور (� ،)23.33أما للإناث فقد بلغ املتو�سط احل�سابي
( ،)24.52وملعرفة ما �إذا كانت الفروق الظاهرية يف املتو�سطات
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أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بني التساؤل الذاتي واألشكال التوضيحية
في تنمية مهارات التفكير التوليدي واكتساب املفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر

أ.أحمد رياض الفسفوس
أ.د عادل عطية ريان

احل�سابية لدرجات الطلبة ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى (  ،)α ≥ 05.مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين امل�صاحب ( ،)ANCOVAواجلدول
( )5يو�ضح ذلك.
جدول ()5
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAلمتوسطات درجات طلبة الصف العاشر األساسي في اختبار مهارات التفكير التوليدي وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

درجات احلرية متو�سط املربعات

م�صدر التباين

جمموع املربعات

االختبار القبلي (امل�صاحب)

.670

1

املجموعة

102.093

1

102.093

اجلن�س

35.293

1

35.293

7.628

اجلن�س × املجموعة

.071

1

.071

.015

اخلط�أ

481.165

104

4.627

الدرجة الكلية امل�صححة

629.890

108

يت�ضح من اجلدول رقم (:)5
* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار مهارات التفكري
التوليدي وفق ًا ملتغري املجموعة ،وقد بلغت قيمة “ف” (،)22.067
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05وملعرفة
اجتاه الفروق ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لدرجات طلبة املجموعتني وفق ًا ملتغري املجموعة ،كما
يف اجلدول (.)6
جدول ()6
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات طلبة الصف العاشر األساسي في
اختبار مهارات التفكير التوليدي وفقاً لمتغير المجموعة

املجموعة

العدد

املتو�سط
املعدل

اخلط�أ
املعياري

جتريبية

55

24.91

.29

�ضابطة

54

22.93

.30

يتبني من اجلدول (� ،)6أن املتو�سط املعدل للمجموعة التجريبية
( ،)24.91يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي املعدل للمجموعة
ال�ضابطة ( ،)22.93ما يدل على �أن الفروق بني املجموعتني كانت
ل�صالح املجموعة التجريبية.ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل دور
اال�سرتاتيجية القائمة على الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف
م�ساعدة الطلبة على توليد �أفكار وتطبيقات جديدة مل تكن مدركة
م�سبقاً� ،إ�ضافة �إىل �أن عملية ربط الأفكار ب�أبنية الطالب املعرفية
ت�سهل من املعاجلة العقلية للأفكار الريا�ضية املتعلمة مما يعزز من
�إحداث التوازن بني اجلانب املعريف واجلانب املهاري� ،إ�ضافة �إىل
�أهمية هذه اال�سرتاتيجية يف تنظيم املعلومات على �شكل خمططات
متنا�سبة من خالل �إعداد ر�سوم تو�ضح املعارف واملعلومات املتوفرة
لت�شكل دلي ًال لفهمها واكت�سابها ،فالر�سومات املتواترة ت�ساعد الطلبة
على التفكري والت�أمل والإقناع من خالل تقدمي الأدلة ،بحيث تنمي
لديهم مهارات التفكري التوليدي مبهاراته املختلفة لت�ساعدهم
على توليد املعارف والربط فيما بينها ،وعمل املقارنات والقيا�س
واال�ستدالل وغريها الكثري ،كما وت�ساهم ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل
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قيمة ف املح�سوبة

م�ستوى الداللة

.670

.145

.704

22.067

*.000
*.007
.902

الذاتي مبراحلها الثالث يف تنمية قدرة املتعلمني على مراجعة
املعارف واخلربات ال�سابقة ب�شكل دوري وربطها باملعارف اجلديدة
التي �سيتم تعلمها ،بحيث يقوم الطلبة يف كل مرحلة باملالحظة
وو�ضع الفرو�ض والتنب�ؤ يف �ضوء املعطيات والتعرف اىل الأخطاء
واملغالطات وانتاج �أكرب عدد متنوع من الأفكار والنتائج وتف�سريها
ب�أنف�سهم لتكون بذلك �إجابات مقنعة لأ�سئلتهم التي مت طرحها ،كما
وت�شجع ا�سرتاتيجية الأ�شكال التو�ضيحية على تكوين فهم متعمق
لدى املتعلم من �أجل الو�صول اىل التعلم ذي املعنى ،وبالتايل فهي
توفر له فر�صة �إظهار ما لديه من معلومات وخربات وتدفعه �إىل
تقييم هذه املعرفة و�إنتاج معرفة جديدة ،من خالل انخراط وتفاعل
املتعلمني يف تنفيذ الأن�شطة واخلربات ب�شكل فاعل ،وتنفيذ املهمات
يف �أثناء العمل يف جمموعات التعلم.
وتتفق هذه النتائج ونتائج كل من درا�سة درا�سة القحطاين
والق�سيم ( ،)2019ودرا�سة ن�صار ( )2015التي �أ�شارت كل منها
�إىل تفوق طلبة املجموعة التجريبية يف مهارات التفكري الت�أملي،
ودرا�سة عبد العال ( )2009التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني درجات طلبة املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة يف التفكري الناقد ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية،
ودرا�سة ق�سم اهلل ( )2009التي بينت تفوق طالب املجموعة
التجريبية يف اكت�ساب مهارات التفكري فوق املعريف ،ودرا�سة
رم�ضان ( )2005التي �أ�شارت �إىل فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
الت�سا�ؤل الذاتي يف تنمية مهارات التفكري الناقد يف مادة العلوم،
ودرا�سة (عرفة )2003 ،التي �أظهرت فعالية الأ�شكال التو�ضيحية
يف تنمية عمليات التفكري.
* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار مهارات التفكري
التوليدي وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة «ف» (،)7.628
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (  ،)α ≥ 05.ما يعني
رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية ،وملعرفة اجتاه الفروق ،جرى
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء املعيارية لدرجات
الطلبة وفق ًا ملتغري اجلن�س ،كما يف اجلدول (.)7

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

جدول ()7

املجموعة

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات طلبة الصف العاشر األساسي في
اختبار مهارات التفكير التوليدي وفقاً لمتغير الجنس

اجلن�س

العدد

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

ذكور

57

23.34

.29

�إناث

52

24.49

.30

يتبني من اجلدول (� ،)7أن املتو�سط املعدل للذكور هو
( ،)23.34يف حني بلغ املتو�سط العدل للإناث ( ،)24.49ما يدل
على �أن الفروق بني اجلن�سني كانت ل�صالح الإناث.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل التزام الطالبات يف هذه
املرحلة بالتعليمات ،وت�أدية الواجبات واملهمات املطلوبة على �أمت
�صورة ،وال�سعي �إىل �إثبات قدراتهن من خالل االهتمام بالدرا�سة،
واحل�صول على النتائج املر�ضية ،يف حني يهمل الكثري من الطلبة
الذكور يف هذه املرحلة العمرية التزاماتهم التعليمية ،فيذهب الكثري
منهم �إىل �إثبات قدرته وذاته من خالل اال�ستقاللية يف الر�أي.
* عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار مهارات
التفكري التوليدي وفق ًا للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س� ،إذ
بلغت قيمة «ف» ( ،) .015وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ،)α ≥ .05ما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية الثالثة.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل توفري فر�ص
متكافئة للتعلم وتطبيق نف�س املهام واخلربات التعليمية ،بالإ�ضافة
�إىل وجود ت�شابه يف البيئات ال�صفية بني مدر�سة الذكور والإناث،
ويعود �أي�ض ًا �إىل تطبيق نف�س املهام والأن�شطة التعليمية على كال
املدر�ستني ،وهذا يدلل على تفاعل وان�سجام وانخراط كل من الذكور
والإناث يف املجموعة التجريبية مع التدري�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية
قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية.
ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α ≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة من طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي على اختبار املفاهيم الريا�ضية تعزى للطريقة ،واجلن�س،
والتفاعل بينهما؟”
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحراف املعياري لدرجات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
اختبار املفاهيم الريا�ضية ،وذلك وفق ًا ملتغريي املجموعة واجلن�س،
واجلدول ( )8يبني ذلك.
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على التطبيق البعدي
الختبار المفاهيم الرياضية وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس

املجموعة

التجريبية

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

28

24.82

2.60

�إناث

27

25.33

1.71

كلي

55

25.10

2.20

ال�ضابطة

كلي

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

29

22.55

1.72

�إناث

25

24.76

1.48

كلي

54

23.57

1.95

ذكور

57

23.66

2.46

�إناث

52

25.06

1.61

كلي

109

24.33

2.20

يالحظ من اجلدول (  )8وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لدرجات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على التطبيق
البعدي الختبار املفاهيم الريا�ضية وفق ًا ملتغري املجموعة ،وقد
�أظهرت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي لدرجات طلبة املجموعة
التجريبية ( ،)25.10يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
املجموعة ال�ضابطة ( ،)23.57كما يتبني من اجلدول ال�سابق
وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي على التطبيق البعدي الختبار املفاهيم
الريا�ضية وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات
الطلبة الذكور (� ،)23.66أما للإناث فقد بلغ املتو�سط احل�سابي
( ،)25.06وملعرفة ما �إذا كانت الفروق الظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية لدرجات الطلبة ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى (≥ .05
 ،)αوجرى ا�ستخدام اختبار حتليل التباين امل�صاحب (،)ANCOVA
واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
جدول ()9
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAلمتوسطات درجات طلبة الصف العاشر
األساسي في اختبار المفاهيم الرياضية وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

االختبار
القبلي

.490

1

.490

.130

.720

املجموعة

54.209

1

54.209

14.333

*.000

اجلن�س

49.251

1

49.251

13.022

*.000

اجلن�س ×
املجموعة

19.187

1

19.187

5.073

*.026

اخلط�أ

393.350

104

3.782

الدرجة الكلية
امل�صححة

524.110

108

يت�ضح من اجلدول رقم (:)9
* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار املفاهيم
الريا�ضية وفق ًا ملتغري املجموعة ،وقد بلغت قيمة “ف” (،)14.333
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α ≥ .05وملعرفة
اجتاه الفروق ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لدرجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
اختبار املفاهيم الريا�ضية وفق ًا ملتغري املجموعة ،كما يف اجلدول
(.)10
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أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بني التساؤل الذاتي واألشكال التوضيحية
في تنمية مهارات التفكير التوليدي واكتساب املفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر

جدول ()10
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات طلبة الصف العاشر األساسي في
اختبار المفاهيم الرياضية وفقاً لمتغير المجموعة

اجلن�س

العدد

املتو�سط املعدل اخلط�أ املعياري

جتريبية

55

25.04

.27

�ضابطة

54

23.69

.26

يتبني من اجلدول (� ،)10أن املتو�سط املعدل للمجموعة
التجريبية ( ،)25.04يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي املعدل
للمجموعة ال�ضابطة ( ،)23.69مما يدل على �أن الفروق بني
املجموعتني كانت ل�صالح املجموعة التجريبية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي
الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية �ساعد يف اكت�ساب الطلبة
للمفاهيم الريا�ضية ،وتنظيمها يف بنيته املعرفية ب�شكل مرتابط
مع خرباته ال�سابقة ،الأمر الذي مكنهم من �إنتاج �أفكار جديدة قد
تتعدى حدود املفهوم ،كما �أن ربط املفاهيم بالبنية املعرفية لديهم
�ساعد يف �إك�سابهم مفاهيم جديدة ميكن ا�ستدعائها عند احلاجة
لها ،ورمبا تعود كذلك �إىل عمليات الربط بني املفاهيم الريا�ضية
والعمليات العقلية الن�شطة التي تعززت بفعل اال�سرتاتيجية
املطبقة ،وتعود هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل دور هذه الإ�سرتاتيجية يف
�إتاحة الفر�صة �أمام الطلبة ملمار�سة طرح الأ�سئلة على �أنف�سهم
وفق ت�سل�سل مراحلها الأ�سا�سية ،مبا ميكنهم من متييز املثريات
املرتبطة باملفاهيم الريا�ضية ،من خالل �إدراك العالقة بني ا�سم
املفهوم وال�صورة الذهنية املمثلة له ،ثم ت�صنيف ال�سمات املرتبطة
باملفاهيم اجلديدة ،كما وتعود هذه النتيجة �إىل دور ا�سرتاتيجيتي
الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية يف م�ساعدة الطلبة على
التفكري يف املفاهيم �أو الأفكار التي جرى �إكت�سابها من خالل �إعداد
الر�سومات والأ�شكال التي تو�ضح املعارف واملعلومات املتوفرة
فيها ،فالر�سومات املو�ضحة ت�ساعد الطلبة على التفكري والت�أمل
والإقناع من خالل تقدمي الأدلة ،كما وتك�سبهم القدرة على اكت�ساب
املفاهيم والربط فيما بينها وعمل املقارنات والقيا�س واال�ستدالل
وغريها من املهارات ،كما يرى الباحثان �أن الدمج بني الت�سا�ؤل
الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية قد �أ�سهم يف انخراط وتفاعل الطلبة
يف تنفيذ الأن�شطة واخلربات ب�شكل فاعل ،وزاد من ا�ستجابة الطلبة
على تنفيذ املهام يف جمموعات العمل ،وت�ضمنت املادة التعليمية
وفق برنامج الدمج العديد من اخلربات العملية التي وفرت للطلبة
الكثري من الفر�ص لتوليد املعاين واكت�ساب املفاهيم العلمية ب�صورة
�سليمة.
وتتفق هذه النتائج مع نتيجة درا�سة القحطاين والق�سيم
( )2019التي �أظهرت تفوق طالبات املجموعة التجريبية يف
التح�صيل العلمي ،ودرا�سة �شبيب ( )2018التي �أظهرت تفوق طلبة
املجموعة التجريبية يف �إكت�ساب املفاهيم البالغية ،ودرا�سة ويريان
( ،) ,2011Warianودرا�سة كوزاجن و جان�سني ( �Janssen & Couz
 )ijn, 2009يف اختبار الفهم القرائي ،ودرا�سة رم�ضان ()2005
التي �أظهرت فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف فهم
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أ.أحمد رياض الفسفوس
أ.د عادل عطية ريان

املفاهيم يف مادة العلوم ،ودرا�سة جروبر ( )Gropper, 2001التي
�أظهرت فعالية الأ�شكال التو�ضيحية يف فهم وتف�سري املعلومات.
* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار املفاهيم
الريا�ضية وفق ًا ملتغري اجلن�س ،وقد بلغت قيمة «ف» (،)13.022
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α ≥ .05وملعرفة
اجتاه الفروق ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لدرجات الطلبة وفق ًا ملتغري اجلن�س ،كما يف اجلدول (.)11
جدول ()11
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات طلبة الصف العاشر األساسي في
اختبار المفاهيم الرياضية وفقاً لمتغير الجنس

اجلن�س

العدد

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

ذكور

57

23.66

.27

�إناث

52

25.07

.26

يتبني من اجلدول (� ،)11أن املتو�سط املعدل للذكور هو
( ،)23.66يف حني بلغ املتو�سط العدل للإناث ( ،)25.07ما يدل
على �أن الفروق بني اجلن�سني كانت ل�صالح الإناث.
وتعود هذه النتيجة كما يراها الباحثان �إىل التزام الطالبات
يف هذه املرحلة بالتعليمات ،وت�أدية الواجبات واملهمات املطلوبة
على �أمت �صورة ،وال�سعي �إىل �إثبات قدراتهن من خالل االهتمام
بالدرا�سة ،واحل�صول على النتائج املر�ضية ،يف حني يهمل الكثري من
الطلبة الذكور يف هذه املرحلة العمرية التزاماتهم التعليمية ،نظراً
لطبيعة املرحلة العمرية التي ميرون فيها والتي تت�سم بالبحث عن
الهوية الذاتية ،والتمرد على التعليمات النمطية املتبعة يف ال�صفوف
الدرا�سة �أو املدر�سة ب�شكل عام.
* وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات طلبة
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار املفاهيم الريا�ضية
وفق ًا للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س ،وقد بلغت قيمة “ف”
( ،)5.073وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا من م�ستوى الداللة (≥ .05
،)αجرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء املعيارية
لدرجات الطلبة وفق ًا للتفاعل بني متغريي الطريقة واجلن�س ،كما
يف اجلدول (: )12
جدول ()12
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات طلبة الصف العاشر األساسي في
اختبار المفاهيم الرياضية وفقاً للتفاعل بين متغيري المجموعة والجنس

املجموعة
جتريبية

�ضابطة

اجلن�س

العدد

املتو�سط
املعدل

اخلط�أ
املعياري

ذكور

28

24.82

.37

�إناث

27

25.33

.38

ذكور

29

22.56

.36

�إناث

25

24.76

.39

يتبني من اجلدول (� ،)12أن املتو�سط املعدل للذكور يف
املجموعة التجريبية هو (  ، )24.82وهو �أعلى من املتو�سط املعدل
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للذكور يف املجموعة ال�ضابطة والذي بلغ (  ،)22.56و�أن املتو�سط
املعدل للإناث يف للمجموعة التجريبية هو ( ، )25.33وهو
�أعلى من املتو�سط املعدل للإناث يف املجموعة ال�ضابطة والذي
بلغ ( ،)24.76ما يدل على �أن الفروق كانت ل�صالح الإناث يف
املجموعة التجريبية.
ويرى الباحثان �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج
بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية كانت مالئمة لطالبات
املجموعة التجريبية على ح�ساب طالب املجموعة التجريبية،
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ما �أ�شري �إليه �سابق ًا من حيث
اهتمام الطالبات يف هذه املرحلة ب�أن�شطة التعلم ،واحلر�ص على
جتريب الأفكار املت�ضمنة يف هذه اال�سرتاتيجية ،وال�سعي �إىل �إبراز
قدراتهن يف مواقف التعلم املختلفة من خالل العمل يف جمموعات
تعاونية ،بخالف الطلبة الذكور التي تقل رمبا دوافعهم نحو الإجناز
الأكادميي يف هذه املرحلة العمرية ،كما تن�سجم هذه النتيجة مع
النتائج ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة وفق ًا ملتغريي
املجموعة ل�صالح املجموع التجريبية واجلن�س ل�صالح الطالبات.

التوصيات
على �ضوء النتائج التي خل�صت لها الدرا�سة ميكن تقدمي
التو�صيات الآتية:
1 .1ت�ضمني دليل املعلم للمنهاج اجلديد ب�أن�شطة ومواقف
تعليمية/تعلمية وفق ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل
الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،وحت�ضري بع�ض الدرو�س الإجرائية
وفق ا�سرتاتيجية الدمج حتى يت�سنى للمعلمني االطالع على �آلية
تطبيقها.
2 .2توفري الإمكانيات املادية والتجهيزات املنا�سبة بالتن�سيق
مع مدراء املدار�س لتوفري بيئة تعلم بنائية ميكن من خاللها تدري�س
الريا�ضيات وفق ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي
والأ�شكال التو�ضيحية .
3 .3عقد ور�شات عمل للمعلمني �أثناء اخلدمة بهدف التعرف
على ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ،بحيث تت�ضمن الدورات
التدريبية تدريب ًا حقيقي ًا على كيفية تطبيق مثل هذه اال�سرتاتيجيات
ومنها تدری�س الريا�ضيات وفق ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني
الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية.
�4 .4إجراء درا�سات تربوية حول �أثر ا�سرتاتيجية قائمة على
الدمج بني الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،بحيث ت�أخذ
الدرا�سة متغريات �أو �صفوف و مباحث �أخرى.
�5 .5إجراء درا�سات و�صفية حول مدى معرفة املعلمني بكل من
ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي والأ�شكال التو�ضيحية ،ومدی توظيف
هذه اال�سرتاتيجية يف التعليم.
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