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محافظة أبين - الجمهورية اليمنية

�أ.د. عالل بن �لعزمية               �أ.علي حممد �شريهد

الملخص:
هدف��ت �لدر��ش��ة �إىل معرف��ة �أث��ر ��شتخ��د�م ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شية يف تدري���س وحدة من 
�لريا�شي��ات لل�شف �ل�شابع �أ�شا�ش��ي يف تنمية �لتح�شيل و�لتفكري �لريا�شي ل��دى �لتالميذ يف حمافظة �أبني 
- �جلمهورية �ليمنية، و�تبع �لباحثان �ملنهج �لتجريبي ذ� �الختبار �لقبلي �لبعدي، وكانت عينة �لدر��شة 
ق��د تكون��ت من)80(  تلمي��ذً�، مت تق�شيمهم �إىل جمموعت��ني جتريبية، وعدده��ا)40( ، در�شت با�شتخد�م 
��شرت�تيجية دورة �لتعلم �خلما�شية و�ل�شابطة، وعددها )40( تلميذً� در�شت بالطريقة �العتيادية ومتت 
مكافئة �ملجموعتني يف �ملتغري�ت �لدخيلة. و�أعد �لباحثان �ختبارين �الأول حت�شيلي تكون من )24( فقرة، 
و�لث��اين للتفك��ري �لريا�ش��ي تك��ون من  )24( فق��رة، و�أجري لكليهما �إج��ر�ء�ت �لتاأكد م��ن �ل�شدق و�لثبات 

و�لتحليل �الإح�شائي لفقر�تهما.
وكان من نتائج �لبحث تفوق تالميذ �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�شت با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم 
�خلما�شي��ة عل��ى �ملجموع��ة �ل�شابط��ة يف �لتح�شيل ويف مه��ار�ت �لتفكري �لريا�ش��ي؛ �لتعمي��م، �ال�شتقر�ء، 
�لتعب��ري بالرم��وز، �لتفكري �ملنطق��ي، �لربهان �لريا�شي، وك��ذ� يف �ختبار �لتفكري �لريا�ش��ي ككل. �إال �أنه مل 

جند فرقا د�ال �إح�شائيًا بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�شابطة عند مهارة �ال�شتنباط.

�لكلمات �ملفتاحية:
 ��شرت�تيجية دورة �لتعلم �خلما�شية، �لتح�شيل، �لتفكري �لريا�شي.
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The Effect of Using Quintet Learning Cycle in Teaching A Mathematics Unit for Seventh 
Grade on Improving Mathematical Achievement and Thinking for Students in the Abyan 

Governorate  - Yemen 

Abstract :
The aim of the study was to know the effect of using a strategic of quintet 
learning cycle in teaching a Mathematics Unit for seventh grade in improving 
mathematical achievement and thinking for students in the Abyan governorate- 
Republic of Yemen. The researchers follow experimental approach with the 
pre post tests. The study sample composed of (80) students, who were divided 
into two groups, experimental, and control groups. The researchers being sure 
that the two groups were equivalent in extraneous variables. The experimental 
group were (40) students who were taught using quintet learning cycle strategy. 
The control group were(40) students taught in the usual way. The researchers 
prepared two tests, the first was an achievement test (24 statements), and the 
second was mathematic thinking test (24 statements). Validity and reliability for 
the two tests were conducted. The appropriate tools for data statistical analysis 
were used.

The results of the research showed that there were significant differences in 
means of math achievement, skills of mathematic thinking (generalization, 
induction, expression symbols, logical thinking and mathematical proof) for the 
two groups, in favour of students of the experimental group, who studied by 
using a strategic of quintet cycle. Also,  there was significant difference in testing 
mathematical thinking as a whole, in favour of students of the experimental 
group,  However,  there was no statistically significant difference between the 
experimental and control groups at the skill of the elicitation.

Keywords:
A Strategic of Quintet Cycle of Learning , Achievement, Mathematical Thinking.
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المقدمة:
نظرً� خل�شو�شية �لريا�شيات ومتطلبات تدري�شها فقد �أ�شبحت �حلاجة ما�شة �إىل مناذج تعليمية جديدة، فلن 
ت�شتمر �ملد�ر�س بو�شعها �حلايل على نهج �لتلقني، وعلينا بالتفكري جديًا الإيجاد �حللول لهذه �مل�شاكل من خالل 
تدري���س �مل��و�د �لدر��شية من بينه��ا �لريا�شي��ات، وللريا�شيات خ�شائ�شه��ا ومز�ياها فهي تعل��م وتنمي �لتفكري 

و�لتربير، وتدرب �لطالب على حل م�شكالته، وكيف يكون ناجحًا وو�ثقًا من نف�شه )�لكبي�شي، 2008، 13(.
وي��رى )عقي��الن، 2002( �أن م��ن �أه��د�ف �لريا�شيات �ملعا�ش��رة: م�شاي��رة �لع�شر وفهم تطور�ت��ه �لعلمية 
و�لتكنولوجي��ة ومعاي�شة �لو�شع �لعلمي و��شتخد�م �الأفكار �لتي تربط فروع �لريا�شيات ببع�شها وبالبيئة 
�ملحيط��ة، باالإ�شاف��ة �إىل �قت�ش��اد �جله��د و�لوق��ت �ل��الزم لنم��و �الأف��كار �لريا�شي��ة، فالتط��ور �لكب��ري يف 
��شتخد�م��ات �لريا�شي��ات �أحدث تغيري�ت يف �لريا�شيات نف�شها، �إذ تعد �لريا�شيات لغة ذ�ت رموز، وبالتايل 
ف��اإن تدري�شه��ا بنف���س �الأ�شلوب �لتقليدي �لق��دمي ال يقدم �إال �لقلي��ل للطالب وال يح�شل تط��ور يف �لتعليم 

فتبقى �ملناهج تفتقر �إىل عن�شر �لد�فعية و�لت�شويق ) �جلوعاين،2011 ،258 (.
ه��ذ�، وق��د جرت حماوالت عديدة لبل��ورة ��شرت�تيجيات تنفيذي��ة يتبعها �ملعلم يف حج��رة �ل�شف ليدر�س 
تالمي��ذه �ملفاهي��م �لعلمي��ة وفق �ملرتك��ز�ت �الأ�شا�شي��ة للنظري��ة �لبنائي��ة، وتوؤكد ه��ذه �ال�شرت�تيجيات 
�ل��دور �لن�ش��ط للتالميذ يف �لتعلم، كما توؤك��د �مل�شاركة �لفكرية �لفعلية يف �لن�ش��اط بحيث يحدث تعلم ذو 
معن��ى قائ��م على �لفهم. ومن �أبرز هذه �ال�شرت�تيجيات دورة �لتعل��م )Learning Cycle( �لتي تعد من 
�ال�شرت�تيجي��ات �لتدري�شي��ة �لتي مت �قرت�حها لو�شع عالج منا�شب ل�شعوب��ات �لتعلم وحت�شني م�شتوى فهم 
�لطلبة ) �خلو�لدة ، 2007، 451 (. وتعد هذه �ال�شرت�تيجية  ترجمة لبع�س �الأفكار للنظرية �لبنائية 
�ملعرفي��ة عن��د جان بياجيه، ولقد تناولت �لعدي��د من �لدر��شات ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم )ذ�ت �ملر�حل 

�لثالث و�الأربع و�خلم�س( ومعرفة �أثرها يف �لتح�شيل.
و يع��د �لتفك��ري �لريا�شي �أحد جماالت �لتفك��ري �ملختلفة، وقد �أو�شح �أبو زين��ة وعبابنة )2007، 274 (، 
عل��ى �أن �لتفك��ري �لريا�ش��ي هو عملية يتم بها �لبحث ع��ن معنى يف موقف �أو خربة مرتب��ط ب�شياق ريا�شي، 
فه��و تفك��ري يف جم��االت �لريا�شيات حيث تتمثل عنا�ش��ر �أو مكونات �ملوقف �أو �خلربة يف �أع��د�د �أو رموز �أو 
�أ�ش��كال �أو مفاهي��م ريا�شي��ة، ويعد �أو�ش��ع �أنو�ع �لتفكري حيث ميك��ن منذجة �لعديد م��ن �ملو�قف و�مل�شكالت 
ومتثيله��ا م��ن خ��الل مناذج ومتثي��الت ريا�شي��ة. و�نطالقا م��ن �أهمية م��ادة �لريا�شي��ات يف تنمي��ة مهار�ت 
خمتلفة من �لتفكري فقد �أوليت �أهمية خا�شة فيما يتعلق مبناهجها وطرق تدري�شها، ولذلك يرى �لباحثان 
�أن ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شية مل��ا  لها من مز�يا يف حت�شني مهار�ت �لتفك��ري �لريا�شي، هي و�حدة 
م��ن �أف�ش��ل �ال�شرت�تيجيات يف تنمية �لتح�شي��ل �لريا�شي كما �أكدت على ذلك �لعدي��د من �لدر��شات ومنها 

)�ل�شطناوي و�لعبيدي، 2006(.

مشكلة البحث:
عل��ى �لرغ��م من �ملحاوالت �مل�شتمرة لتح�شني تعلم �لريا�شيات ، كما ذك��ر بع�س �لباحثني �أن هذه �لدر��شات 
�لنظري��ة و�لعملي��ة ال ت��ز�ل بعيدة عما ه��و متوقع ، و�لتقدم يف ه��ذه �لدر��شات هو �أبطاأ مم��ا كان ميكن �أن 
يك��ون )Zekeriya، 2009، 2( وميكن و�شف تاأثري �ملمار�شة �حلالية �ملتمثلة يف تعليم وتعلم �لريا�شيات 

.)،278Galbraith، 2006( جماز� مثل �ملد و�جلزر وتغيري م�شتوى �شطح �لبحر
 عل��ى �لرغم من جه��ود �لتطوير �ل�شاملة و �لهادفة �إىل حت�شني خمرجات �لتعليم ورفع م�شتوى جودته، �إال 
�أن �ملتاأم��ل للتدري�س عامة، ولتدري���س �لريا�شيات خا�شة، يالحظ �أن �ملخرج��ات �لتعليمية يف �لريا�شيات 
مل ت�ش��ل �إىل �مل�شت��وى �ملقب��ول؛ �إذ يتخلله��ا م�شكالت عديدة، تتمث��ل يف �نخفا�س �لتح�شي��ل �لريا�شي لدى 
�لطلب��ة، و�شع��ف �لطلبة يف كيفية معاجلة �لبيانات، و�إعطاء �لتف�ش��ري�ت، وحل �مل�شكالت. وذلك يعود �إىل 
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�شب��ب �لتلقني �ل��ذي ي�شود �ملدر�ش��ة �لعربية عموما و�ملدر�ش��ة �ليمنية خ�شو�ش��ا. فا�شرت�تيجية �لتدري�س 
�مل�شتعمل��ة ترك��ز عل��ى �لتو��شل �للفظ��ي �لذي يتحكم في��ه �ملعلم و�إىل ك��م �ملعلومات �لت��ي يكت�شبها �ملتعلم 
و��شرتجاعه��ا عن��د �الختبار دون �لنظ��ر �إىل كيفية معاجلته��ا وتنظيمها يف �لبنية �ملعرفي��ة للمتعلم. ويف 
ظ��ل �لتط��ور�ت �لرتبوي��ة �ملعا�شرة ي�شع��ى �لقائمون عل��ى �لعملية �لتعليمي��ة للريا�شي��ات �إىل �لبحث عن 
��شرت�تيجي��ات حديثة يف �لتدري���س ت�شاعد �لتلميذ على �النتقال من �لتعل��م �للفظي �لتقليدي �إىل �لتعلم 
�لن�ش��ط، وتع��ّد ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شي��ة �أو كما ي�شم��ى �أحيانا يف بع�س �ملرجعي��ات �لرتبوية 
�أمن��وذج بايب��ي )5E’s(كاأحد �لنماذج �لتدري�شية �لقائمة على نظري��ة بياجية ولها فو�ئد تربوية كثرية 
منه��ا؛ تنمي��ة �لتح�شيل �لريا�شي وكانت �لنتائ��ج �إيجابية، وذلك كما تناولته �لعدي��د من �لدر��شات �لذي 
��شتخدمت ��شرت�تيجية دورة �لتعلم باأنو�عها �ملختلفة )�لثالثية و�لرباعية و�خلما�شية(، مثل در��شة كل 
م��ن( �جلوعاين، 2011؛ SELMA، 2009؛  William & et.Al، 2012؛ مبطي، 2008؛ �ل�شنطاوي 
 .)Francis، et al،1991؛ عبد �لقادر، 2006؛Khon، 2012 و�لعبي��دي، 2006 ؛ �لكبي�ش��ي، 2009؛
كم��ا ك�شف��ت در��شات �أخرى ع��ن عدم وجود �أث��ر ال�شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �العتيادي��ة ثالثية �ملر�حل 

 .)Rutherford، 1999 ؛Elaine،2005 ؛Catalina، 2005 . :وهذه �لدر��شات هي
�أما بالن�شبة للدر��شات �لتي �أظهرت نتائج �إيجابية يف تنمية بع�س مهار�ت �لتفكري �لريا�شي فهي در��شة كل 
م��ن: )�شلطان،2007؛ �ل�شود�ين، 2010؛ �ل�شهر�ين، 2010؛ Khan.k ، 2005؛ �شليم،2012؛ �لعبيدي 

و�أبو د�م�س، 2008؛ Ozlem، 2006؛ �لطويل، 1991؛ ح�شن، 2001(.
وهك��ذ� يتب��ني من نتائ��ج �لدر��شات �ل�شابقة عن فاعلي��ة دورة �لتعلم و�أثرها يف �لتح�شي��ل كانت متعار�شة، 
�إىل ح��د ما مم��ا يربر �حلاجة �إىل �لقيام مبزيد من �الأبحاث حول جدوى ��شتعمالها يف �لعملية �لتدري�شية 
يف �لريا�شي��ات، وخا�ش��ة يف �ليم��ن، حيث مل جتر در��شة ه��ذ� �ملو�شوع بهذه �ملتغ��ري�ت - ح�شب حدود علم 

�لباحثني.
وعلى هذ� �الأ�شا�س ميكن حتديد �إ�شكالية �لبحث يف �ل�شوؤ�ل �لرئي�س �الآتي:

ه��ل ال�شتعم��ال ��شرت�تيجية دورة �لتعلم �خلما�شي��ة يف تدري�س وحدة من مق��رر �لريا�شيات �أثر يف تنمية 
حت�شيل تالميذ �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي يف �ليمن وتفكريهم �لريا�شي ؟

ويتفرع من �ل�شوؤ�ل �لرئي�س �الأ�شئلة �لفرعية �الآتية:
ه��ل يوج��د �خت��الف يف متو�ش��ط درجات تالمي��ذ �ملجموع��ة �لتجريبي��ة �لذين در�ش��و� با�شتعمال   -  1
��شرت�تيجي��ة دورة �لتعلم �خلما�شي��ة عن متو�شط درجات تالميذ �ملجموع��ة �ل�شابطة �لذين در�شو� 

بالطريقة �لتقليدية يف �لتطبيق �لبعدي الختبار �لتح�شيل؟
ه��ل يوج��د �خت��الف يف متو�شطي درجات تالمي��ذ �ملجموعة �لتجريبية قب��ل �لتجربة وبعدها يف   -  2

�ختبار �لتح�شيل؟
ه��ل يوج��د �خت��الف يف متو�شط��ي درج��ات تالمي��ذ �ملجموع��ة �لتجريبي��ة �لذي��ن در�ش��و� با�شتعمال   -  3
��شرت�تيجي��ة دورة �لتعل��م �خلما�شي��ة ع��ن متو�شط درج��ات �أقر�نه��م يف �ملجموع��ة �ل�شابطة �لذين 

در�شو� بالطريقة �لتقليدية يف �لتطبيق �لبعدي الختبار �لتفكري �لريا�شي؟
ه��ل يوج��د �خت��الف يف متو�شطي درجات تالمي��ذ �ملجموعة �لتجريبية قب��ل �لتجربة وبعدها يف   -  4

�ختبار �لتفكري �لريا�شي؟

فرضيات البحث:
بن��اًء على ما �شبق نتوق��ع �أن يكون هناك تاأثري ال�شتخد�م ��شرت�تيجي��ة دورة �لتعلم �خلما�شية يف تدري�س 
وح��دة م��ن مقرر �لريا�شيات على تنمي��ة �لتح�شيل و�لتفكري �لريا�شي لتالميذ �ل�ش��ف �ل�شابع �الأ�شا�شي يف 

حمافظة �أبني -�جلمهورية �ليمنية.
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ويتفرع من هذ� �لفر�شية �لرئي�شة �لفر�شيات �لفرعية �الآتية: 
يوج��د �خت��الف يف متو�شط درجات تالميذ �ملجموعة �لذين در�ش��و� با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة   -  1
�لتعلم �خلما�شية عن متو�شط درجات تالميذ �ملجموعة �ل�شابطة �لذين در�شو� بالطريقة �لتقليدية 

يف �لتطبيق �لبعدي الختبار �لتح�شيل ل�شالح �ملجموعة �لتجريبية.
يوجد �ختالف يف متو�شطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية قبل �لتجربة وبعدها يف �ختبار   -  2

�لتح�شيل ل�شالح �لتطبيق �لبعدي.
يوجد �ختالف يف متو�شط درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية �لذين در�شو� با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة   -  3
�لتعل��م �خلما�شي��ة عن متو�ش��ط درجات �أقر�نهم يف �ملجموع��ة �ل�شابطة �لذين در�ش��و� بالطريقة �لتقليدية 
ل�شال��ح �ملجموع��ة �لتجريبية يف �لتطبيق �لبع��دي الختبار �لتفكري �لريا�شي ككل وعن��د مهار�ت )�لتعميم- 

�ال�شتقر�ء - �ال�شتنباط - �لتعبري بالرموز- �لتفكري �ملنطقي- �لربهان �لريا�شي( كل على حدة.
-  يوجد �ختالف يف متو�شطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية قبل �لتجربة وبعدها يف �ختبار   4

�لتفكري �لريا�شي ول�شالح �لتطبيق �لبعدي.

أهمية البحث:
 تكمن �الأهمية �لنظرية و�لتطبيقية للبحث يف �أنه قد ت�شاهم نتائجه يف �الآتي:

يكت�ش��ب ه��ذ� �لبح��ث �أهميته م��ن �أهمية �لتط��ور �ملتنام��ي يف �أ�شاليب �لتدري���س؛ �إذ يتق�ش��ى فاعلية   - 
��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية �لتي ت�شتند �إىل �لنظرية �لبنائية و�لتي �أ�شبحت حمور �هتمام 
�لبح��ث �لرتب��وي �ملن�شور يف �لدوري��ات �لعلمية �ملتخ�ش�شة ملا لها من �أهمي��ة تاأكيد �لتفاعل بني �ملعلم 

و�ملتعلم.
قد ت�شهم نتائج هذ� �لبحث يف ت�شليط �ل�شوء على مدى فاعلية هذه �ال�شرت�تيجية  يف تدري�س مادة   - 
�لريا�شي��ات، و�أن يفتح جمااًل لدر��شات �أخرى تهدف �إىل تطوير ��شرت�تيجيات �أخرى خمتلفة بهدف 

�مل�شاعدة يف حت�شني �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.
يعال��ج مو�شوعًا حيويًا ي�شتاأثر باهتمام �لقائمني على �لعملية �لتعليمية و�لرتبوية يف وز�رة �لرتبية   - 
و�لتعليم باليمن، وهو مو�شوع طرق �لتدري�س وعالقتها بالتح�شيل وخا�شة طرق تدري�س �لريا�شيات 

ملرحلة �لتعليم �الأ�شا�شي.
ق��د ت�شه��م نتائ��ج ه��ذ� �لبحث يف تق��دمي ��شرت�تيجي��ة  يعتمده��ا خمطط��و �ملناهج يف �ليم��ن؛ وذلك   - 

بت�شمينها يف مناهج �لريا�شيات.

هدف البحث:
يه��دف �لبح��ث �حل��ايل �إىل حتديد �أث��ر ��شتعم��ال ��شرت�تيجي��ة دورة �لتعل��م �خلما�شي��ة يف تدري�س مادة 

�لريا�شيات على �لتح�شيل وتنمية �لتفكري �لريا�شي لدى تالميذ �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي يف �ليمن.

محددات البحث:
�قت�شر �شري �لبحث وفق �ملحدد�ت �الآتية:

�ملح��دد�ت �ملنهجي��ة: وح��دة »�أنو�ع �لزو�ي��ا وتطابق �ملثلث��ات« من كت��اب �لريا�شيات �ملق��رر لتالميذ   - 
�ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي.

�ملح��دد�ت �لعلمي��ة: قيا�س �أث��ر ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شية �ملكونة من خم���س مر�حل يف   - 
حت�شيل �لتالميذ وتنمية تفكريهم �لريا�شي يف مادة �لريا�شيات.
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�لتفكري لريا�شي ويقت�شر على �ملهار�ت �لتالية: �لتعميم، �ال�شتقر�ء، �ال�شتنباط، �لتعبري بالرموز، �لتفكري 
�ملنطقي، �لربهان �لريا�شي.

�ملحدد�ت �لقطاعية: مدر�شتان من مد�ر�س مرحلة �لتعليم �الأ�شا�شي مبحافظة �أبني - �جلمهورية �ليمنية.

�ملحدد�ت �لب�شرية: عينة مكونة من تالميذ �شعبتني من �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي من �ملدر�شتني �ملختارتني.
�ملحدد�ت �لزمنية: �لف�شل �الأول من �لعام �لدر��شي  2014 / 2013 

مصطلحات البحث:
�شوف يتم حتديد �مل�شطلحات �لرئي�شة يف �لبحث على �لنحو �الآتي:

:strategy Learning syscle 5E شرت�تيجية  دورة �لتعلم ��خلما�شية��
ه��ي ��شرت�تيجي��ة  للتعليم و�لتعلم تقوم على مب��ادئ �لنظرية �لبنائية للنمو �لعقل��ي، وتتكون من �ملر�حل 
 Exploration Phase ومرحلة �ال�شتك�ش��اف ،Engagement phase  لتالي��ة: مرحلة �الن�شغ��ال�
، ومرحل��ة �ل�شرح و�لتف�ش��ري Explain phase، ومرحلة �لتو�ش��ع Extend phase ، ومرحلة �لتقومي 

.)Josep ، 2001،1 2004،330؛  و�آخرون،   Evaluation phase.)بايبي 
ويق�ش��د با�شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية باأنه��ا« ��شرت�تيجية  تدري�شية لتنظيم حمتوى وحدة �أنو�ع 
 Exploration  ال�شتك�شاف� - Engagement phase لزو�يا وتت�شمن خم�س مر�حل هي) �الن�شغال�
 ،)Evaluation phase لتقومي� - Extend phase لتو�شع� - Explain phase لتف�شري� - Phase

وتعك�س بع�س مهار�ت �لتفكري �لريا�شي ف�شال عن تنمية �لتح�شيل �لدر��شي”.

:Mathematical Thinking لتفكري �لريا�شي�
ع��رف غريب )1982، 6( �لتفكري �لريا�شي باأن��ه: »�لتفكري �مل�شاحب للفرد يف مو�جهة �مل�شكالت و�مل�شائل 
�لريا�شي��ة يف حماول��ة حللها و�لذي حتدده ع��دة �عتبار�ت تتعلق بالعمليات �لعقلي��ة، و�لعمليات �ملنطقية 
�لت��ي تتك��ون منها عملية حل م�شائل خمتلفة �الأنو�ع و�لعملي��ات �لريا�شية �لتي يجب �أن ت�شتخدم الإجابة 

�شوؤ�ل �مل�شكلة �أو �مل�شاألة �لريا�شية«.
ويع��رف �لتفك��ري �لريا�شي �إجر�ئيا باأن��ه: »ن�شاط عقلي خا�س يف �لريا�شيات يق��وم به �لتلميذ �لهدف منه 
��شتخد�م بع�س مظاهر �لتفكري �لريا�شي عند مو�جهة �مل�شكالت �لريا�شية و�لتعامل مع �لتمارين �لريا�شية 
�ملختلف��ة و�لذي يتمث��ل يف �ملظاهر �لتالية: )�لتعمي��م، �ال�شتقر�ء، �ال�شتنباط، �لتعب��ري بالرموز، �لتفكري 

�ملنطقي، �لربهان �لريا�شي(. وتقا�س بعالمة �لطالب على �ختبار �لتفكري �لريا�شي �ملعد لهذ� �لغر�س«.

:Academic achievement لتح�شيل �لدر��شي�
يعرف �لتح�شيل يف معجم �مل�شطلحات �لرتبوية يف �ملناهج وطر�ئق �لتدري�س باأنه »مدى ��شتيعاب �لتالميذ 
ملا �كت�شبوه من خرب�ت معينة من خالل مقرر�ت در��شية، ويقا�س بالدرجات �لتي يتح�شل عليها �لتالميذ يف 

�الختبار�ت �لتح�شيلية �ملعدة لهذ� �لغر�س« )�للقاين و�جلمل، 1996، 58(.
ويعرف �لباحثان �لتح�شيل �إجر�ئيا باأنه: مقد�ر ما �كت�شبه �لتلميذ من �أ�شناف �ملعرفة �لريا�شية �ملت�شمنة 
يف وحدة  �أنو�ع �لزو�يا بعد مروره بخربة تعليمية تعلمية مقدرة بالدرجات �لتي يتح�شل عليها �لتلميذ يف 

�الختبار �لتح�شيلي �ملعد لهذ� �لغر�س يف كال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�شابطة.
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اإلطار النظري للبحث:
�خلما�شية �لتعلم  دورة  ��شرت�تيجية   -  1

�أ�شول تطور ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية ومر�حلها
يعر���س هن��ا ملحة تاريخية موجزة الأهم �لنماذج �لتعليمية وال�شيما تلك �لتي �أثرت يف تطور ��شرت�تيجية  
دورة �لتعلم �خلما�شية E5، ففي �لعام 1900 قدم هربرت )Herbart، 1900(  �أمنوذجا تعليميا، يتكون 
من �أربع مر�حل، وهي: �الإعد�د، و�لعر�س، و�لتعميم، و�لتطبيق )et.al &Bybee، 2006 ،2(. ويف �شياق 
مت�ش��ل يرى ديوي)Dewy ،1933،1910( �أن هن��اك خم�س خطو�ت يتبعها �لعقل �ملفكر يف حل �مل�شكلة، 
عزي��ز2009(، )122-221 ،و Bybee & et.al)،22006(،وهي:حتدي��د �مل�شكل��ة، حتدي��د �ل�ش��روط 
�ملرتبط��ة بامل�شكلة، �شياغة فر�س من �أجل حل �مل�شكلة، و�ش��ع قيم �حللول �ملختلفة، �ختيار �أف�شل �الأفكار 
�لت��ي توف��ر �حلل. وبحل��ول عام 1950 ، �أدخل �أمنوذج ج��ون ديوي �لتعليمي يف تاألي��ف �لكتب �ملدر�شية يف 
 Heiss،Obourn،and Hoffman،(لوالي��ات �ملتحدة �الأمريكية با�ش��م دورة �لتعلم وذلك من قب��ل�
1950(  كم��ا �أ�ش��ار �إىل ذل��ك Bybee &  et.al )2006،30( ،وتكون��ت من �ملر�ح��ل �الآتية : ��شتك�شاف 
وح��دة ، و�حل�ش��ول عل��ى �لتجرب��ة ، وتنظيم تعلم �لط��الب ، وتطبيق تعل��م �لط��الب. ويف �أو�خر1950 و 
�أو�ئ��ل 1960، ب��د� كاربل�س )Karplus( يربط علم نف���س �لنمو ل “بياجي” يف ت�شمي��م �ملو�د �لتعليمية 
وتدري�س �لعلوم، ويف نف�س �لعام تقا�شم �الأفكار مع ومايرون �تكن )Mayron atken( يف جامعة �لينوي 
 Bybee & et. al( ، يف �لوالي��ات �ملتح��دة �الأمريكي��ة عل��ى �أمن��وذج تعليم��ي يك��ون م��ن ث��الث مر�ح��ل
2006،31(، ه��ي: مرحل��ة �ال�شتك�شاف، ومرحلة ��شتخال�س �ملفهوم، ومرحلة تطبيق �ملفهوم، و�أدخل هذ� 
 Improvement study scenic curriculum((الأمنوذج كجزء من م�شروع تطوير مناهج �لعلوم�
Scis(( �ل��ذي قامت به جامع��ة كاليفورنيا بالواليات �ملتحدة �الأمريكي��ة)Adams، 2006، 3(.و��شل 
كاربل���س وزميله �أتك��ن )Karplus & Atken(  يف �شقل ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �لثالثية وتطويرها، 
وبحل��ول 1967م ��شتخدم��ا �ل�ش��روط �الأ�شلية لهريبرت وتكون��ت دورة �لتعلم يف حينه��ا من ثالث مر�حل 
ه��ي: �ال�شتك�ش��اف �لتمهيدي، و�الخرت�ع، و�ال�شتك�شاف و�شميت ب��دورة �لتعلم )Scis( وقامت عليها بر�مج 
وم�شاريع ، ومنها م�شروع جامعة نرب�كا�شا )1977( حيث �شيغت وحد�ت در��شية يف مناهج خمتلفة، وتاله 

م�شروع )Ess( ،)Elementary science study ( �لتعليم �الأويل للعلم. 
  Study( curriculum science  ويف منت�شف عام 1980 قام فريق تطوير مناهج �لعلوم �لبيولوجية
Bilogical )Bscs (، برئا�شة )bybee Roger( �ملدير �لتنفيذي للم�شروع بدر��شة من �أجل �لو�شول 
�إىل ��شرت�تيجي��ة؛ �لتي م��ن �شاأنها �أن تعمل على  تطوير مناهج �لعلوم �ل�شحية يف �ملد�ر�س �البتد�ئية ومن 
ب��ني �البت��كار�ت �لت��ي نتج��ت عن ه��ذه �لدر��شة هو تعمي��م �أمن��وذج )Bscs( �ملعروف با�ش��م s’5E ، وذلك 
باإ�شافة مرحلتني جديدتني �إىل دورة �لتعلم �لثالثية وهي مرحلة �الن�شغال، ومرحلة �لتقومي. و�أ�شبحت 
��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م تتكون من خم�س مر�ح��ل، هي: �الن�شغال، و�ال�شتك�ش��اف، و�لتف�شري، و�لتو�شيع، 
و�لتق��ومي. )Bybee &et.al، 32 ،2006 (، ومن��ذ �أو�خ��ر 1980، كان��ت E5 �أمنوذج��ا تعليمي��ا �شم��ة 
�أ�شا�شي��ة يف معظم بر�مج )Bscs( وخ�شو�شا �لرب�مج يف �ملرحلة �الأ�شا�شية ومنها: برنامج علم يعي�س مدى 

. ) Science for life and living( )Bybee،2006،11( )12-6( حلياة لل�شفوف�
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يف  اأث��رت  التي  التعليمية  والنماذج  ومراحلها،  اخلما�سية  التعلم  دورة  ا�سرتاتيجية  تطور  اأ�سول  يلخ�س  التايل  وال�سكل 
تطورها.

 

   

Explanation 

النماذج التاريخيةالنماذج المعاصرة

Herbart (Early 1900s)

Sensing Perplexing Situations Clarifying 

the Problem Formulating a Tentative 

Hypothesis Testing the Hypothesis 

Revising Rigorous Tests Acting on the 

Solution 

Dewey (Circa 1930s)

Heiss, Obourn, and Hoffman (Circa 1950s)

Exploring the Unit

Experience Getting 

Organization of Learning 

Application of Learning 

Atkin and Karplus
(1960s)

BSCS 5E
(1980s)

Exploration 

Invention 
(Term Introduction) 

Discovery 
(Concept Application) 

Engagement 

Exploration 

Elaboration 

Evaluation

Preparation 

Presentation 

Generalization 

)Bybee،2006،13( ومراحلها  اخلما�سية  التعلم   دورة   ا�سرتاتيجية   تطور  اأ�سول  يو�سح  �سكل )1( 

�خللفية �ل�شيكولوجية ال�شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية
 بن��ى بياجي��ه نظريته يف �لتعلم على �أ�شا�س �لنمو �لعقلي لالأطفال، وبالتايل على منو �ملفاهيم �لتي يتوقف 
عليه��ا �لن�ش��ج و�خل��ربة و�ملو�قف �لتعليمية �لت��ي يقدمها �ملعلم وميك��ن �أن ت�شرع منو �ملفاهي��م من خالل ما 
تت�شمن��ه م��ن �أن�شطة جديدة ت��وؤدي �إىل ��شتث��ارة �ملتعلم معرفيا بدرج��ة توؤثر على �تز�ن��ه �النفعايل من 
خ��الل عملي��ة ذهنية ت�شم��ى بالتمثي��ل Accommodation، بو��شطة ما يقدمه �ملعلم م��ن معلومات �أو 
يتو�شل �إليها �ملتعلم بنف�شه تعينه على ��شتعادة �التز�ن �ملعريف Equilibrium عن طريق عملية ذهنية 
�أخرى ت�شمى �ملو�ءمة Accommodation وتعد عمليتا �لتمثيل و�ملو�ءمة ركيزتني �أ�شا�شيتني لعملية 
�لتنظيم �لذ�تي self organization، وتكتمل د�ئرة �لتعلم بتنظيم �ملعلومات �ملكت�شبة و�إدخالها �شمن 
بنيت��ه �ملعرفية �خلا�ش��ة وتطبيقها �أثناء �الأن�شطة �الإ�شافية �ملماثل��ة الأن�شطة �لك�شف و�لتي يو�جه فيها 
�ملتعل��م خ��رب�ت جديدة ت�شتدعي قيامه بعملي��ة �لتمثيل مرة �أخرى وهكذ� تب��د�أ حلقة جديدة من د�ئرة 

�لتعلم )�شعد، 2009،187؛ حناوي، 2004، 45 -  46(.

�خلما�شية �لتعلم  دورة  ��شرت�تيجية   مر�حل   1-1
تتك��ون م��ن خم���س مر�حل وه��ي لي�شت خطي��ة وال منف�شل��ة، ويتن��اول �لباحثان ه��ذه �ملر�ح��ل ب�شيء من 

�الخت�شار، وهي:
مرحل��ة �الن�شغ��ال Engagement phase: يتع��رف فيها �لتالميذ عل��ى �ملهام �لتعليمي��ة �لتي يقومون 
بدر��شتها وذلك من خالل تقدمي �شوؤ�ل، �أو عر�س م�شكلة معينة عليهم كي يحاولون ربط �خلرب�ت �لتعليمية 
�حلالي��ة باخل��رب�ت �ل�شابقة، ومن ثمة جذب �نتباهه��م و�إثارتهم نحو �ملهام �لتعليمي��ة �لتي �شيكلفون بها. 

) Bybee ، et.al،2006،11(
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مرحلة �ال�شتك�شاف Exploration Phase: يف هذه �ملرحلة يتفاعل �لطالب مع �خلرب�ت �ملبا�شرة �لتي 
تث��ري ت�ش��اوؤالت مفتوحة �لنهاية قد ي�شع��ب عليهم �الإجابة عنها، ومن خالل �لقي��ام باالأن�شطة �جلماعية 

يقومون به، وترتكز هذه �ملرحلة حول �ملتعلم ويقت�شر دور �ملعلم على �لتوجيه.
مرحل��ة �ل�ش��رح �أو �لتف�ش��ري Explain phase: يق��وم فيه��ا �ملعل��م بتهيئ��ة �ل�شف بطريقة متك��ن �ملتعلم 
م��ن بن��اء �ملفاهيم بطريقة تعاوني��ة، ويطلب منهم تزويده باملعلوم��ات �لتي تو�شلو� �إليه��ا، ويتم مناق�شتها 
ومعاجلتها وتنظيمها، ثم يقوم بتقدميها بال�شورة �لعلمية �ملنا�شبة �إذ� مل يتو�شل �ملتعلمون �إليها. )حناوي، 

)39  ،2004
مرحل��ة �لتو�شي��ع Extend phase: يك��ون فيها �لتمركز ح��ول �ملتعلم وم�شاعدته عل��ى �لتنظيم �لعقلي 
للخرب�ت �حلالية مع �خلرب�ت �ل�شابقة و�ال�شتفادة من ذلك يف مو�قف �أخرى جديدة، �أي تطبيق ما تعلمه 

يف �إيجاد �حللول للمو�قف �جلديدة �لتي يتعر�س لها. )بايبي و�آخرون،2004، 331(
مرحل��ة �لتق��ومي Evaluation phase: وته��دف �إىل �لتغلب على �ل�شعوبات �لت��ي تقابل �لتلميذ يف �أي 
مرحل��ة من مر�حل �لتعليم �ل�شابقة ويكون �لتق��ومي م�شتمر�. وال يقت�شر على نهاية �لوحدة بل يجري يف 

.) )Bybee ، et.al،2006،12 .كل مرحلة من مر�حل د�ئرة �لتعلم

مميز�ت ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم   2-1
 متتاز ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم عن نظريتها �لتقليدية يف:

تو�ش��ح للتالمي��ذ �ملهام �لت��ي �شيقومون بها يف مرحل��ة �الن�شغال مما يثري تفكريه��م ويجذب �نتباههم   - 
ويدفعهم لتحقيق هذه �ملهام.

يف مرحل��ة �ال�شتك�ش��اف يت��م ��شتخ��د�م �حلو����س �ملبا�شرة مم��ا يح��ول �ملفاهيم م��ن مفاهيم جمردة   - 
�إىل مفاهي��م حم�شو�ش��ة وينم��ي ��شتيعابهم لهذه �ملفاهي��م بطريقة تعاونية من خ��الل تبادل �الأفكار 
�ملختلف��ة و�لت��ي ينتج عنها �شر�ع معريف مما يتي��ح �لفر�شة ملو�جهة �أنظم��ة مفاهيمية بديلة )�شعد، 

.)187  ،2009
ت�شاع��د �لتالمي��ذ على �لتنظي��م �لعقلي للخ��رب�ت �ل�شابقة مع �خلرب�ت �جلدي��دة لال�شتفادة منها يف   - 

مو�قف جديدة �أثناء مرحلة �لتو�شيع.
تفي��د عملي��ة �لنقا�س بني �لتالمي��ذ يف تطوير �أ�شاليب تفكريهم من خالل �لتعم��ق يف �الأفكار و�الآر�ء   - 

�ملتعددة مما ينمي تفكريهم �لريا�شي على �مل�شتويات �ملختلفة.
و�لتح�شيل �لدر��شي �خلما�شية  �لتعلم  دورة  بني  �لعالقة   3-1

�أ�ش��ارت �لعديد من �لدر��شات �إىل وج��ود عالقة �رتباطية بني ��شتعمال ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية 
بالتدري�س و�لتح�شيل �لدر��شي. فقد ��شتهدفت در��شة �جلوعاين )2011( معرفة تاأثري ��شرت�تيجية  دورة 
�لتعل��م �ل�شباعي��ة  )7E›S(يف �لتح�شي��ل �لدر��شي وم�شتوى �لطموح لدى ط��الب �ل�شف �لثاين �ملتو�شط يف 
مادة �لريا�شيات وتو�شلت �لدر��شة �إىل وجود فروق ذ�ت داللة �إح�شائية ل�شالح طالب �ملجموعة �لتجريبية 
�لت��ي در�ش��و� �ملحت��وى با�شتخ��د�م )7E’S( يف �لتح�شيل وم�شت��وى �لطموح. �أما در��ش��ة �ل�شطناوي و�لعبيدي 
cst.-( فقد هدفت �إىل �لتعرف على �أثر �لتدري�س وفق �أمنوذجني للتعلم �لبنائي هما ��شرت�تيجي )2006(
model( و�الأمن��وذج �ل��ذي طوره بايبي Bybee �ملعروف با�ش��م )5E’S(، يف حت�شيل طالب �ل�شف �لتا�شع 
�الأ�شا�شي يف �لريا�شيات مقارنة بالطريقة �لتقليدية، وقد ك�شفت �لنتائج �إىل تفوق �ملجموعتني �لتجريبيتني 
 ،)5E’S(و )cst- model( عل��ى نظر�ئه��م يف �ملجموعت��ني �ل�شابطت��ني ويع��زى �إىل �لتدري���س با�شتخ��د�م
كم��ا تو�شل��ت باأنه ال يوج��د فرق بني �لطريقت��ني، وهذ� يعني عدم �خت��الف �الأمنوذجني. كم��ا �أجرت مبطي 
)2008( در��شته��ا و�لت��ي ��شتهدف��ت �لتعرف على م��دى فاعلية ��شتخ��د�م دورة �لتعل��م �لثالثية يف حت�شيل 
�لريا�شي��ات وتنمية مه��ار�ت �لتفكري �لناقد لدى طالب��ات �ل�شف �لثاين �ملتو�شط مبدين��ة مكة �ملكرمة، وقد 
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�أظه��رت نتائ��ج �لدر��شة فروق بني متو�شط��ي درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�شابط��ة يف كل من �لتح�شيل 
و�لتفك��ري �لناق��د ل�شالح �ملجموع��ة �لتجريبية. وهدفت در��ش��ة )Selma،2009( �إىل تعرف فاعلية دورة 
�لتعل��م �خلما�شي��ة يف تنمية �لتح�شيل �لريا�شي لطالب �ل�ش��ف �ل�شاد�س و�الجتاه نحو در��شة �لريا�شيات يف 
منطق��ة �الأنا�شول �لرتكية،  وقد تو�شلت �لدر��شة �إىل فعالي��ة دورة �لتعلم يف �لتح�شيل �لدر��شي و�الجتاه. 
�أما در��شة )Khon، 2012( فقد ��شتهدفت �إىل تعرف فعالية دورة �لتعلم �خلما�شية يف �لتح�شيل �لدر��شي 
و�لتفك��ري م��ا ور�ء �ملعريف عند ح��ل �مل�شكالت �لريا�شية يف تايالن��د، و�أظهرت �لنتائج فعالي��ة دورة �لتعلم يف 
تف��وق ط��الب �ملجموع��ة �لتجريبية ع��ن نظر�ئهم يف �ملجموع��ة �ل�شابط��ة يف كل من �لتح�شي��ل و�لتفكري ما 
ور�ء �ملع��ريف. وهدف��ت در��ش��ة )Francis et.al ،1991( �إىل معرف��ة �أث��ر دورة �لتعل��م يف تدري���س �لعلوم 
و�لريا�شي��ات على �لتح�شيل لدى طالب جامعة �أ�شرت�لي��ا، وكان من �أهم نتائجها: �أن دورة �لتعلم قد �أحدثت 
نوعا من �لتكامل بني �لعلوم و�لريا�شيات لدى �لطالب يف ثالثة مقرر�ت، وكذلك فعاليتها يف تنمية �لتح�شيل 
�لدر��ش��ي ل��دى عينة �لدر��شة مقارنة بالطريق��ة �لتقليدية. �أما در��شة �لكبي�ش��ي )2009( فقد هدفت �إىل 
�لتع��رف عل��ى �أثر ��شتخد�م �أمن��وذج د�ئرة �لتعلم �ملعدل��ة يف �كت�شاب �ملفاهيم يف �لريا�شي��ات لطالب �ل�شف 
�لث��اين �ملتو�ش��ط وزيادة د�فعيتهم نح��و در��شتها، و�أظهرت �لنتائ��ج تاأثري� لدورة �لتعل��م  يف �كت�شاب �ملفاهيم 
يف �لريا�شي��ات وزي��ادة �لد�فعية نحو در��شتها، م��ا يدعو �إىل �أهمية توظيفهما عملي��ًا يف تدري�س �لريا�شيات 
يف �ملرحل��ة �ملتو�شطة. �أم��ا در��شة عبد �لقادر )2006( فقد ��شتهدفت فعالية ��شتخد�م دورة �لتعلم �لبنائي 
يف تدري���س �لريا�شي��ات على �لتح�شيل و�لتفكري �لناقد لدى طالب �ل�شف �الأول ثانوي، وكان من �أهم �لنتائج 
�لت��ي تو�شل��ت �إليها �لدر��شة وجود ف��روق ذ�ت داللة �إح�شائية بني متو�شطي ط��الب �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�شابط��ة يف كل م��ن �ختبار �لتح�شي��ل و�لتفكري �لناقد ول�شالح طالب �ملجموع��ة �لتجريبية، كما �أو�شحت 
�إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة بني زيادة �لتح�شيل و�رتفاع م�شتوى قدرة �لطالب على �لتفكري �لناقد.

�لتفكري �لريا�شي   -  2
�لريا�شي �لتفكري  مفهوم   1-2

�لتفك��ري �لريا�ش��ي هو م�شطلح و��شع يحت��وي على �لعديد من وجهات �لنظر و�ملع��اين، كل باحث يتعامل مع 
تعليم �لريا�شيات لديه وجهة نظره �خلا�شة حول هذ� �ملو�شوع .فقد عرفه دوبان�شكي و�آخرون باأنه »ذلك 
 Dubinsky &( »لنوع من �ال�شتنتاج لالأفكار �لريا�شية �لتي ال ميكن �إدر�كها من خالل حو��شنا �خلم�س�

)Others، 2005، 17
وهن��اك م��ن ي��رى باأنه عب��ارة عن”�مل�شار�ت �لت��ي يتبعه��ا �لتلميذ �أثناء ح��ل �مل�ش��كالت �لريا�شية ويتطلب 
��شرت�تيجي��ات حمددة توظف حلل م�شائ��ل باأمناط خمتلفة، ومن ��شرت�تيجيات��ه: �حلد�س و�لعمل ب�شكل 
نظامي، وتقدمي �ملتغري�ت و�لتعميم، و�لبحث عن �أمثلة حمددة للتو�شيح، و�لعمل بطريقة عك�شية، ومتثيل 

.) guy،2012،60( .”ملعلومات من خالل �الأ�شكال و�جلد�ول، وفح�س و�ختيار �الأ�شكال�
كم��ا ف�ش��ل معظ��م �لباحث��ني و�لريا�شي��ني و�ملربي��ني تعري��ف �لتفك��ري �لريا�ش��ي باأن��ه “عملي��ة عقلي��ة، 
ويحت��وي على �الأق��ل �أحد �الأن�شطة �لعقلي��ة  ذ�ت �ل�شل��ة بالريا�شيات مثل: �ملنط��ق، �لتلخي�س، �حلد�س، 
 Harell.et.al.2006( ).... متثي��الت خمتلف��ة، ت�شور، ��شتنتاج، وحتلي��ل وتركيب، و�لربط و�لتعمي��م

)zekeriya،2009،1321،؛
ويب��دو �أن ه��ذه �لتعاريف ال تختلف يف مدلولها عن معنى �لتفكري �لريا�ش��ي بل ت�شب يف م�شب و�حد وعلى 
�أ�شا���س ذل��ك ميكننا تعري��ف �لتفكري  �لريا�شي عل��ى �أنه ن�شاط عقلي مع��ريف يف �لريا�شي��ات �أدو�ته �لرمز 
و�لع��دد �لت��ي تعرب عم��ا يو�جه �لفرد من مو�ق��ف وم�شكالت ريا�شي��ة .وهذه �الأخرية تع��د بدورها �ل�شبب 
يف حدوث��ه، وبالت��ايل تعك���س قدرة �لفرد على معاجل��ة �ملعلومات �لتي تلقاها عن طري��ق حو��شه وحتليلها 
م�شتعين��ا يف ذل��ك بح�شيلت��ه �ملعرفي��ة �ل�شابقة وحماوال �أن يعط��ي معنى وداللة لهذه �ملو�ق��ف من �أجل �أن 

يحقق �لتكيف و�لتالوؤم مع �ملحيط �لذي يعي�س فيه ويحل �مل�شكالت �لتي تو�جهه.
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�لريا�شي �لتفكري  حت�شني   2-2
م��ن �ملتفق علي��ه �أن �ملزيد من �لرتكيز ينبغي �أن يعطى للتفكري �لريا�ش��ي يف تعليم �لريا�شيات، الأن �لتفكري 
�لريا�ش��ي ل��ه قيم��ة وق��وة لي�س فقط م��ن حيث �لبيني��ة �لريا�شي��ة، ولكن �أي�ش��ا يف جماالت �أخ��رى خارج 
�لريا�شيات )Goldenberg، 2003(. وب�شكل �أكرث حتديد�، �لرتكيز على �لتفكري �لريا�شي يف �ملد�ر�س 
يوفر �لتعلم �أف�شل للمحتويات �لريا�شية، وكذلك �لثقة بطرق منهجية وقدر�ت متعددة يف �لتفكري و�ملنطق 

.)Zekeriya، 2009، 16(
ونتف��ق كذل��ك على �أنه من �ل�شعب �إيج��اد تعريف عملي للتفكري �لريا�شي ونف�ش��ل �لرتكيز على �لتعاون مع 
�ملعلم��ني يف حت�شني مهار�تهم و�أ�شاليب تعليمهم، الأنها تخلق معايري لتح�شني �لتفكري �لريا�شي، مثل �أن يكون 
�ملعل��م �أكرث ن�شاط��ا يف �ل�شف، و�أكرث ��شتع��د�د� لتبادل �الأفكار م��ع �ملتعلمني، وبناء  قائم��ة باالأن�شطة مثل 
“�ختيار �لتقنيات �ملنا�شبة، وعمل �لتحقيقات �خلا�شة، وربط �ملعرفة �حلالية مع معرفة م�شبقة، و�إعطاء 
�الأ�شب��اب، و�إيجاد �أوجه �لت�شاب��ه �أو �الختالفات، و�لعمل على �ملهام �ملو�شعة مع مرور �لوقت، تعميم هياكل 

 .))Watson &  Geest، 2005، 223   ”من �لر�شوم �لتو�شيحية �أو �الأمثلة، طرح �الأ�شئلة �خلا�شة
ون��رى �أن عم��ل �لرت�بط��ات بني �الأف��كار �لريا�شية للو�ش��ول �إىل فكرة جدي��دة يعد مكون��ا �شروريا لتعليم 
�لريا�شي��ات �لفع��ال، ويج��ب عل��ى �ملعل��م �أن يحاول فهم �أف��كار طلبته، وم��ن �ال�شرت�تيجيات �لت��ي ميكن �أن 
ت��وؤدي هذ� �لغر�س ��شتخد�م م�شائل مفتوحة �لنهاية، حيث تهدف تلك �مل�شائل �إىل تطوير حلول متنوعة 

  . )NCTM، 2000، 55-56(   عتماد� على �الأفكار �خلا�شة لدى �لطلبة�
�أورد �الأدب �لرتبوي �لعديد من مهار�ت �لتفكري �لريا�شي، ومنها ما ذكره �أبو زينة وعباينة )2007 ،-274
276( �أن �لتفكري �لريا�شي يتحدد بعدة مظاهر منها: �لتعميم، �ال�شتقر�ء، �ال�شتنباط، �لتعبري بالرموز، 

�لتفكري �ملنطقي، �لربهان �لريا�شي. وهذه �ملظاهر هي مظاهر �لتفكري �لريا�شي يف هذ� �لبحث.

2-3 �خللفية �لنظرية لتنمية �لتفكري �لريا�شي
�لهدف �لرئي�س لهذه �خللفية هو بناء �إطار نظري للتنمية �ملعرفية و�لتفكري �لريا�شي كاإطار �شامل ومتعدد 
�مل�ش��ار�ت، ح��دود هذ� �ملو�شوع هو �لتفكري من خالل جمموعة من �لنظريات  �لتي كان لها �لتاأثري �ملبا�شر يف 
تعلي��م وتعلم �لريا�شي��ات، يعد جان بياجي ر�ئد �ملقاربة �ملعرفية من خ��الل نظريته )�لنظرية �لتطورية 
لبياج��ي( )Piaget Development stages( وه��ي ت�شف عملي��ة �لتعلم وتكوين �ملعرفة وتتكون من 
ع��دد م��ن �ملر�حل وه��ي لي�شت ثابتة عند جمي��ع �لب�شر، ومتي��ل �إىل �لتد�خل فيما بينه��ا، لذلك جند مدى 
و��شع��َا م��ن �مل�شتويات يف مرحلة �لتعليم �الأ�شا�شي، كما �أن هذه �ملر�حل ال تتم ب�شكل متجان�س ملختلف فروع 

�لعلم كاجلرب و�لهند�شة مثال. 
لقد كانت نظرية بياجي )Piagetian ،1985 ( نظرية ثالثية �لتجريد :جتريبية مع �لرتكيز على كيف 
يبن��ي �لطفل معنى خل�شائ�س �الأ�شياء، و�شبه جتريبية م��ع �لرتكيز على بناء معنى خل�شائ�س �الإجر�ء�ت 
عل��ى �الأ�شي��اء، و�لتجريد �لعاك�ش��ة على فكرة كيف’ �الإجر�ء�ت و�لعمليات عل��ى �لكائنات ت�شبح )�شكيما( 
 Bruner،(ويف �جتاه خمتلف �إىل حد ما ركزت نظرية برونر .)tall،2004،284 (“ لفهم �أو �ال�شتيعاب�
1966(عل��ى ث��الث ط��رق خمتلف��ة يرتجم بها �لف��رد خربته من �لع��امل وهي: �لتمثي��ل �حل�شي - �حلركي 
�أو  )Enactive Represntation(، و�لتمثي��ل �الأيق��وين )Iconic Repersentation(، �لرم��ز 
�لتمثيل �لرمزي )Symbolic Ropresentation( ، وميكن تطويرها با�شتخد�م �للغة كاأد�ة تفكريية 

.)tall،2004،285( مع �ثنني من �أنظمة رمزية ذ�ت �أهمية خا�شة يف �لريا�شيات هما:�لعدد و�ملنطق
ويرى في�شنب )fischbein( �أن �لتفكري �لريا�شي له ثالثة جو�نب متميزة: �لبديهيات �الأ�شا�شية �لتي ر�أى 
�أنه يجري ��شتخد�مها على نطاق و��شع، و�خلو�رزميات �لتي تعطينا �لقوة يف �حل�شاب و�لرب�عة يف معاجلة 

.)fischbein ،1987(.لرموز، وعلى �جلانب �الأ�شا�شي من �لبديهيات �لتعاريف �لر�شمية و�لربهان�
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�لنظرية �لعامة لتعليم �الإن�شان ترى وجود م�شتقبالت �لفرد لتلقي �ملعلومات من �لبيئة و�مل�شتجيبات للعمل 
عل��ى بيئ��ة ت�شكل �لنظام �لذي ي�شار �إليه على �أنه “دلتا و�حد ’ ينعك���س م�شتوى نظام �أعلى من �مل�شتقبالت 
�لعقلي��ة و�مل�شتجيب��ات )دلت��ا �ثنني( عل��ى عمليات �لدلت��ا و�حد. و يدمج نظ��ام هذ� �مل�شت��وى ثالثة �أنو�ع 
متمي��زة من �لن�شاط: �لت�شور )�ملدخالت(، و�لعمل )�الإنتاج( و�لتفكري، �لذي ينطوي نف�شه  على م�شتويات 

.)Skemp، 1979( .أعلى من �الإدر�ك و�لعمل�
وين�ش��ب �لرتكي��ز يف هذه �لتف�شري�ت �ل�شابقة يف �جتاه �لنمو �ملع��ريف وهي خمتلفة جد�، ولكن يوجد بينها 
رو�بط د�خلية وغري مبا�شرة. كيف يتم بناء �الأفكار �لريا�شية، ثم هناك �لطرق �ملختلفة �لتي تطور هذ� 
�لبن��اء، للت�شور و�لعم��ل من �لعامل �حلقيقي )real world(، و�لتمثيالت �حل�شية و�الأيقونية، �لبديهيات 
�الأ�شا�شي��ة �لت��ي تبدو �أنها تكون م�شرتكة، عن طريق �لتط��ور �لنامي للغة لدعم �ملزيد من �ملفاهيم �ملجردة 
مب��ا يف ذل��ك �لرمز و�لعدد، و�لتعقيد �ملتز�يد للو�شف و�لتعريف��ات، و�ال�شتنتاجات �ملنطقية من �لبديهيات 

�الأ�شا�شية لبناء �لنظريات.
و��شتن��اد� �إىل م��ا �شب��ق رمب��ا هذ� ما دفع  تول )tall ( �إىل بناء نظري��ة “�لتفكري �لريا�شي من خالل ثالثة 
م��ن ع��و�مل �لريا�شيات” �لذي قدمها �إىل �ملوؤمتر �لدويل �لثامن و�لع�شرون ملجموعة علم نف�س تعليم وتعلم 
�لريا�شي��ات �ملنعقد يف �لرنويج ع��ام)2004(، بناًء على �ملدى �لطويل من �ملعرفة �لريا�شية ي�شتخدم قوة 
�لدم��اغ �لبيولوجي��ة، مع �ملدخالت م��ن خالل �لت�شور، و�ملخرجات من خالل �لعم��ل و�الإنتاج، وعلى �لطاقة 
�لد�خلي��ة للتفك��ري يف �إعادة جتميع �الأف��كار يف �لهياكل �لعقلية، �فرت�س ت��ول )tall ، 2004 ، 2008( �أن 
�لتفك��ري �لريا�شي ينمو م��ن خالل  ثالثة عو�مل عقلية مرتبطة بالريا�شي��ات ولكل فرد طريقته �خلا�شة 

به من حيث �لتطور و�لنمو، وهي: 
 �لع��امل �الأول: �لعل��م �لفكري �لذي ينمو من ت�شور�تنا للعامل ولي�س فق��ط يف �لعامل �ملادي، ولكن من معنى 
�لع��امل �لعقل��ي يف د�خلنا. وبو��شطة �لتاأمل وع��ن طريق ��شتخد�م �للغة على نحو متط��ور، ميكننا �لرتكيز 
على جو�نب جتربتنا �حل�شية �لتي متكننا من ت�شور �ملفاهيم �لتي مل تعد موجودة يف �لعامل �خلارجي، مثل 

)tall  2004  ،28  -  295( :�ملفاهيمي”.   �لعامل  هذ�  م�شطلح  متاما”. �أن  “م�شتقيم  “خط” ميثل 
�لعامل �لثاين: هو عامل �لرموز �لتي ن�شتخدمها للح�شاب كما ت�شتخدم برب�عة يف �جلرب، وح�شاب �لتفا�شل 
و�لتكامل... وهكذ�.  تبد�أ هذه �لتطبيقات باالإ�شارة مثل )+،-،...(، و�لعدد، ثم حتل �لرموز حمل �ملفاهيم 
�لت��ي ت�شم��ح لن��ا م��ن �لقي��ام بالعمليات �لريا�شي��ة بجهد �أق��ل �لرم��وز.  ) 20 - 7  ، 2008 ؛   298 - 282  

.)tall ، 2004،
 �لع��امل �لثال��ث: �لعامل �لبديه��ي �لر�شمي )عل��ى �أ�شا�س �لتعاري��ف �لر�شمية و�لربهان( �ل��ذي ي�شتند على 
�خل�شائ�س، بحيث ميكن �لتعبري عنها با�شتخد�م �لتعاريف �لر�شمية و�لبديهيات وبها ميكن حتديد �لهياكل 
�لريا�شي��ة مث��ل )»�ملجموع��ة«، »�حلقل«،«�ملتجة« ، »�لف�ش��اء �لتبولوجي«، وهكذ�(.  و�أخ��ريً� من خ�شائ�س 
�لنظ��ام �لبديه��ي و�لتعريف��ات �الأ�شا�شي��ة للمفاهيم وع��ن طريق �لربهان ميك��ن ��شتنت��اج مفاهيم جديدة 

وتعريفها وبا�شتخد�م �ملنطق و�لربهان ميكن بناء نظرية متما�شكة منطقيا
.  )tall  ،  2008،8 - 20  ( ؛)2004،283 - 289 (

�لتفكري �لريا�شي وتنمية  �خلما�شية  �لتعلم  دورة  بني  �لعالقة    4-2
�أظه��رت �لدر��ش��ات و�لبح��وث وج��ود عالق��ة ب��ني ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شي��ة وتنمي��ة �لتفكري 
�لريا�ش��ي، فقد هدفت در��ش��ة �ل�شهر�ين )2010( �إىل تعرف فاعلية من��وذج دورة �لتعلم يف تنمية �لتفكري 
�لريا�ش��ي و�لتح�شي��ل �لدر��شي لطالب �ل�شف �لثاين ثانوي باملرحلة �ملتو�شطة و�أظهرت نتائج �لدر��شة �إىل 
تفوق طالب �ملجموعة �لتجريبية يف �لتفكري �لريا�شي و�لتح�شيل. �أما در��شة �شلطان )2007( فقد هدفت 
�إىل تعرف �أثر ��شتخد�م دورة �لتعلم �لثالثية كاأحد مناذج �لتعلم �لبنائي على �لتح�شيل و�لتفكري �لريا�شي 
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ل��دى ط��الب �ل�ش��ف �الأول ثان��وي مقارنة بالطريق��ة �لتقليدي��ة وتو�شل��ت �لدر��شة �إىل وجود ف��روق د�لة 
�إح�شائي��ًا بني متو�شطي درجات �ملجموعة �لتجريبي��ة و�ل�شابطة يف �ختباري �لتح�شيل و�لتفكري �لريا�شي 
ككل ول�شال��ح �ملجموع��ة �لتجريبية، بينما كان��ت �لفروق غري د�ل��ة �إح�شائيًا بالن�شبة ملظه��ر �ال�شتنباط.
و��شتهدف��ت در��ش��ة �شلي��م )2012( حتدي��د �أث��ر ��شتخد�م ��شرت�تيجي��ة  �خلطو�ت �ل�شب��ع يف تنمية بع�س 
مه��ار�ت �لتفك��ري �لريا�شي يف جانبي �لدماغ لدى طالبات �ل�ش��ف �لثامن �الأ�شا�شي يف حمافظة غزة، وخل�شت 
�لدر��شة �إىل وجود فروق د�لة �إح�شائيا بني متو�شطي طالبات �ملجموعة �لتجريبية و�ل�شابطة يف �الختبار 
�لبع��دي الختب��ار مهار�ت �لتفك��ري �لريا�شي يع��زى �إىل ��شرت�تيجية  �خلطو�ت �ل�شبع. �أم��ا در��شة �لعبيدي 
و�أبو د�م�س )2008( فقد هدفت �إىل تق�شي فعالية تدري�س �لهند�شة با�شتخد�م ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم 
�لرباعية يف حت�شيل طالب �ل�شف �ل�شابع وم�شتويات تفكريهم �لهند�شي، و�أظهرت �لنتائج �إىل وجود فروق 
د�ل��ة �إح�شائيا عند )0.5( يف �لتح�شيل �لكلي وم�شتويات �لتفكري �لهند�شي ول�شالح �ملجموعة �لتجريبية. 
و��شتهدف��ت در��ش��ة �ل�شود�ين )2010( �إىل تعرف فعالية ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شية يف �لتفكري 
�لهند�ش��ي و�لتح�شيل لطالب��ات �ملرحلة �ملتو�شطة يف مادة �لريا�شيات، و�أ�ش��ارت �لدر��شة �إىل تفوق طالبات 
�ملجموع��ة �لتجريبي��ة يف �ختبار �لتفك��ري �لهند�شي ككل ويف �الختبار �لتح�شيل��ي. وهدفت در��شة )2006 
،Ozlem( �إىل معرف��ة �أث��ر دورة �لتعل��م �ل�شباعية يف حت�شني مهار�ت �لتفك��ري �لريا�شي لدى طالب �ل�شف 
�خلام���س و�أظهرت �لنتائ��ج �أن �ملجموعة �لتجريبية حققت حت�شنا �أف�شل بكثري م��ن �ملجموعة �ل�شابطة يف 
�ختب��ار مهار�ت �لتفكري �لريا�شي، ومن ناحية �أخرى ال يوجد �أثر ملتغري �جلن�س. و��شتهدفت در��شة �لطويل 
)1991( �إىل معرفة �أثر دورة �لتعلم على تنمية �لتفكري �لريا�شي و�الجتاه و�لتح�شيل لدى عينة من طالب 
�ل�ش��ف �الأول ثان��وي، و�أظهرت نتائج �لدر��ش��ة و�أظهرت نتائج �لدر��شة �إىل تف��وق �ملجموعة �لتجريبية يف 
 )Khan،2005( ختب��ار �لتح�شيل و�لتفكري �لريا�شي و�الجتاه نحو مادة �لريا�شيات. و��شتهدفت در��شة�
حتديد �أثر ��شتخد�م ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم يف تنمية بع�س مهار�ت �لتفكري �لريا�شي لدى طالب مدر�شة 
خا�ش��ة يف كر�ت�ش��ي يف باك�شت��ان، وتو�شل��ت �لدر��ش��ة �إىل �أن دورة �لتعل��م كان لها �أثر كب��ري يف تنمية بع�س 
�لتعلم  �أمنوذج دورة  ��شتخد�م  ��شتهدفت فعالية  مهار�ت �لتفكري �لريا�شي. �أما در��شة ح�شن )2001( فقد 
يف تدري�س �ملفاهيم �لريا�شية على �لتح�شيل وبقاء �أثر �لتعلم وتنمية �لتفكري �لريا�شي لدى طالب �ل�شف 
�الأول �لثان��وي وق��د �أظه��رت �لنتائج تفوق �ملجموع��ة �لتجريبية يف �الختب��ار �لتح�شيل��ي و��شتبقاء �ملادة 

و�الحتفاظ بها ويف �ختبار �لتفكري �لريا�شي �لبعدي.

منهج البحث واجراءاته:
لالإجابة عن �أ�شئلة �لبحث و�لتحقق من فر�شياته �تبع �لباحثان �الإجر�ء�ت �الآتية:

منهج �لبحث:
��شتخ��دم �لباحثان �ملنهج �لتجريبي لتحديد �أثر �لتدري�س با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية 
يف �لتح�شي��ل و�لتفكري �لريا�شي لدى تالميذ �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي مبحافظة �أبني - �جلمهورية �ليمنية 
يف م��ادة �لريا�شي��ات، وذل��ك ملنا�شبته مل�شكلة �لبح��ث وهدفه وهو معرفة �أثر �ملتغ��ري �مل�شتقل على �ملتغري�ت 

�لتابعة. 

�ختيار �ملادة �لتعليمية
مت �ختيار وحدة �أنو�ع �لزو�يا من �لكتاب �ملقرر در��شته لتالميذ �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي كمادة بحث، وذلك 

لعدة �أ�شباب، منها:
�حتوى �لوحدة على �ملفاهيم �الأ�شا�شية يف ت�شكيل �لبنية �الأ�شا�شية ملادة �لهند�شة.

تر�بط �لوحدة وتر�كمها من �لناحية �ملعرفية.
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مو�شوع��ات �لوحدة تت�شمن عدد م��ن �ملفاهيم �لتي ت�شمح باإجر�ء تطبيقات متعددة، كما �أنها تت�شمن عدد 
من �ملفاهيم �ملتد�خلة، مما ي�شكل �شعوبات يف تعلم �لتالميذ لها من خالل �لطريقة �ملعتادة.

�إعد�د دليل �ملعلم
ق��ام �لباحث��ان باإع��د�د دليل �ملعل��م، يت�شم��ن �خلط��ط �لتدري�شي��ة با�شتعم��ال ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم 
�خلما�شية وت�شمن �لدليل مقدمة عامة، وفل�شفة ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية، و�أهميتها، و�إر�شاد�ت 
عامة للمعلم ت�شاعده يف تدري�س �لوحدة، ومت تق�شيم �لوحدة �إىل مو�شوعات، وحتديد �الأهد�ف �خلا�شة 
ل��كل مو�ش��وع و�لتوزي��ع �لزمن��ي للمو�شوعات، وحتديد �مل��و�د وو�شائ��ل �لتدري�س، وخطو�ت �ش��ري �لتدري�س 
وف��ق ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شية، ومت عر�س �لدلي��ل على جمموعة من �الخت�شا�شيني يف �ملناهج 
وطر�ئ��ق �لتدري���س وعلم �لنف���س �لرتبوي ومدر�شي م��ادة �لريا�شي��ات للتاأكد �شالحيته، وق��دم �ملحكمون 

بع�س �ملالحظات مت �ال�شتفادة منها يف �إعادة �شياغة �لدليل.

�إعد�د �أور�ق عمل �لتلميذ
يف �ش��وء طبيع��ة وفل�شف��ة ��شرت�تيجية دورة �لتعلم �خلما�ش��ة، قام �لباحثان باإع��د�د �أور�ق عمل �لتلميذ، 
بو�ق��ع ورق��ة عمل لكل در�س، وق��د ق�شمت كل ورقة �إىل خم�شة �أجز�ء، يخت���س كل جزء منها مبرحلة من 
مر�حل ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية، ومت عر�شها على جمموعة من �ملحكمني للتاأكد من �شالحيتها 

ويف �شوء مالحظاتهم مت �إعادة �شياغتها و�أ�شبحت جاهزة لال�شتعمال.

أدوات البحث
�إعد�د �ختبار �لتح�شيل �لدر��شي: �تبع �لباحثان �خلطو�ت �الآتية يف عملية �الإعد�د و�ل�شبط لالختبار:
�له��دف م��ن �الختبار: يهدف �الختبار �إىل قيا���س حت�شيل تالميذ �ل�شف �ل�شاب��ع �الأ�شا�شي يف وحدة �أنو�ع 

�لزو�يا با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية على م�شتويات �لتذكر- �لفهم - �لتطبيق.
�شياغ��ة مفرد�ت �الختبار متت �شياغة مف��رد�ت �الختبار من نوع �الختبار�ت �ملو�شوعية) �الختيار   - 
م��ن متعدد، و�أ�شئلة �لتكميل(، وكان عدد �ملفرد�ت )24( مفردة وروعي توزيع �ملفرد�ت بحيث تغطي 

مو�شوعات �لوحدة مع و�شع �لتعليمات لكيفية �الإجابة عن بنود �الختبار.
�ش��دق �الختب��ار: لتحدي��د �ل�ش��دق �لظاه��ري لالختب��ار مت عر�ش��ه عل��ى جمموع��ة م��ن �ملحكم��ني   - 
و�الخت�شا�شي��ني يف �ملناه��ج وط��رق تدري�س ومعلمي م��ادة �لريا�شيات، لطرح �آر�ئه��م حوله من حيث 
�ل�شياغ��ة و�شالحيت��ه لقيا���س �الأهد�ف �ملح��ددة لكل فقرة ويف �ش��وء �آر�ئهم، ق��ام �لباحثان باإعادة 

�شياغة بع�س �ملفرد�ت.
�لتجريب �ال�شتطالعي لالختبار: بعد �لتحكيم طبق �الختبار على )40( تلميذ� من تالميذ  �ل�شف   - 
�ل�شاب��ع يف بد�ي��ة �لعام �لدر��ش��ي 2013/ 2014 وبالتحدي��د يف 20/10/2013  بغر�س: ح�شاب 
ثب��ات �الختب��ار: قام �لباحثان بح�شاب ثبات �الختبار با�شتعمال معادل��ة كودر ريت�شارد �شون )21( 

وبلغ )0.84( وهي قيمة عالية مما يدل على �أن �الختبار على درجة عالية من �لثبات.
ح�شاب زمن �الختبار: وجد �أن �لزمن �لالزم النتهاء جميع �لتالميذ من �الإجابة على �الختبار هو)30( دقيقة.  - 

معامالت �ل�شهولة و�ل�شعوبة: تر�وحت معامالت �ل�شهولة بني )0.25 - 0.74( ومعامالت �ل�شعوبة)0.75 
- 0.25( وهي قيم مقبولة ومنا�شبة.

�ل�ش��ورة �لنهائية لالختبار: بعد �إجر�ء �لتحكيم و�لتجربة �ال�شتطالعية بلغ عدد فقر�ت �الختبار )24( 
و�أعط��ى ل��كل فقرة يجي��ب عليه��ا �لتلميذ درجة و�ح��دة، و�شف��ر �إذ� كان��ت �الإجابة خاطئ��ة وبذلك تكون 
�لدرجة �لكلية لالختبار )24( ملحق )3( درجة ويبني جدول )1( توزيع �الأ�شئلة على �مل�شتويات �لثالثة.
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جدول)1( اأ�سئلة االختبار التح�سيلي موزعة على امل�ستويات املعرفية الثالثة

تطبيقفهمتذكر

1، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 2، 4، 6، 9، 10، 18 ،19، 24 3 ،5 ،7 ،8 ،20،21 ،22 ،23 

�إعد�د �ختبار �لتفكري �لريا�شي:
قام �لباحثان باإعد�د �ختبار �لتفكري �لريا�شي و�أجرى عليه �إجر�ء�ت �لتقنني كافة:

-�لهدف من �الختبار: يهدف �إىل قيا�س تنمية �لتفكري �لريا�شي باإبعاد )�لتعميم، �ال�شتقر�ء، �ال�شتنباط، 
�لتعب��ري بالرموز، �لتفكري �ملنطقي، �لربهان �لريا�شي( لدى تالميذ �ل�شف �ل�شابع �الأ�شا�شي با�شتعمال دورة 

�لتعلم �خلما�شية.
- �شياغ��ة مف��رد�ت �الختب��ار: مت��ت �شياغة مف��رد�ت �الختب��ار يف �ش��وء �لتحلي��ل �لنظ��ري و�لدر��شات 
�ل�شابقة �ملتعلقة بالتفكري �لريا�شي ومنها: در��شة �شلطان،2007؛ در��شة �ل�شود�ين، 2010؛ در��شة 
�ل�شه��ر�ين، 2010؛ در��ش��ة �شلي��م، 2012. ومت �ال�شتف��ادة منه��ا يف بن��اء فق��ر�ت �الختب��ار، وتكون 
�الختبار ب�شورته �ملبدئية من)24( �شوؤ�ال موزعا على �شتة �ختبار�ت فرعية تت�شمن �الأبعاد �لتالية 
)�لتعمي��م، �ال�شتقر�ء، �ال�شتنب��اط، �لتعبري بالرموز، �لتفكري �ملنطقي، �لربه��ان �لريا�شي( ويت�شمن 

كل م�شتوى )4( مفرد�ت، وت�شمل نوعني من �الختبار�ت:
�أ�شئلة مو�شوعية: ت�شمل منط �الختيار من متعدد، ومنط �الإكمال باإجابات دقيقة وحمددة.  - 

�أ�شئلة مقالية ق�شرية تتطلب من �لطالب �إن�شاء �إجابات خمت�شرة وحمددة .  - 
وقد خ�ش�س لكل من �أ�شئلة �الختبار )مو�شوعي �أو مقايل( درجة و�حدة �إذ� كانت �الإجابة �شحيحة، وتعطى 
�الإجاب��ة �خلاطئ��ة �شفرً�، ليكون �ملجموع �لكلي لدرجات �الختبار)24( درج��ة، مع �إعد�د �شفحة للتعليمات، 

وقد ��شتملت على �لبيانات �ل�شخ�شية للطالب، وتو�شيح كيفية �الإجابة عن بنود �الختبار من خالل مثال.
�ش��دق �الختب��ار: لتحدي��د �ش��دق �الختب��ار �لظاه��ري مت عر�ش��ه عل��ى جمموع��ة م��ن �ملحكم��ني   -
و�الخت�شا�شيني يف �ملناهج وطرق �لتدري�س وعلم �لنف�س �لرتبوي وموجهي ومعلمي مادة �لريا�شيات، 
لط��رح �آر�ئه��م حول �الختبار، م��ن حيث �شياغ��ة فقر�ته، و�شالحيت��ه لقيا�س كل مهارة م��ن �ملهار�ت 
�ل�ش��ت �ملح��ددة لكل فق��رة، ومنا�شبتها للم�شت��وى �لعقلي لتالميذ �ل�ش��ف �ل�شابع �الأ�شا�ش��ي، ويف �شوء 

�آر�ئهم و�قرت�حاتهم قام �لباحثان باإجر�ء �لتعديالت �ملنا�شبة، و�إعادة �شياغة بع�س �لعبار�ت .
�لتطبيق �ال�شتطالعي لالختبار: بعد حتكيم �الختبار مت تطبيقه على عينة ��شتطالعية بلغت)40(   -
تلمي��ذ� م��ن تالميذ �ل�ش��ف �ل�شابع �الأ�شا�ش��ي يف بد�ية �لع��ام �لدر��ش��ي 2013/ 2014  وبالتحديد 

بتاريخ  2013/10/20  بغر�س:
ح�شاب ثبات �الختبار: نظر� الأن �الختبار يت�شمن �أ�شئلة مو�شوعية و�أ�شئلة مقالية فقد مت ح�شاب معامل 
�لثب��ات با�شتخ��د�م معادلة �ألفا كرونباخ، الأنها �لطريق��ة �ملنا�شبة يف مثل هذه �حلالة ، وبلغ )0.80( ويعد 

معامل ثبات مقبول.
ح�ش��اب زمن �الختبار: وج��د �أن �لزمن �لالزم النتهاء جميع �لتالميذ م��ن �الإجابة على �الختبار هو)40( 

دقيقة.
- �ل�ش��ورة �لنهائي��ة لالختب��ار: بع��د �إج��ر�ء �لتحكيم و�لتجرب��ة �ال�شتطالعي��ة بلغ عدد فق��ر�ت �ختبار 
�لتفك��ري �لريا�ش��ي )24( فقرة ملحق)4(، ويو�شح ج��دول)2( مهار�ت �لتفكري �لريا�شي و�أرقام �الأ�شئلة 

�لتي تقي�س كل مهارة.
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التفكري  بالرموز،  التعبري  اال�ستنباط،  اال�ستقراء،  )التعميم،  مهارات  على  موزعة  الريا�سي  التفكري  اأ�سئلة  جدول)2( 
املنطقي، الربهان الريا�سي(

عددها�أرقام �الأ�شئلة �لتي تقي�شها�ملهارة

44 ،3، 2، 1التعميم

84 ،7 ،6 ،5اال�ستقراء

124 ،11 ،10، 9اال�ستنباط

164 ،15 ،14 ،13التعبري بالرموز

204، 19 ،18 ،17التفكري املنطقي

244 ،23 ،22 ،21الربهان الريا�سي

24املجموع

 �لت�شميم �لتجريبي و�إجر�ء �لتجربة:
�تبع �لبحث �حلايل �ملنهج �لتجريبي وفق �خلطو�ت �الآتية:

متغري�ت �لبحث:
�ملتغ��ري �مل�شتق��ل: ول��ه م�شتوي��ان: ��شتخ��د�م ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعل��م �خلما�شية يف تدري���س �ملجموعة 

�لتجريبية، و�لطريقة �لتقليدية للمجموعة �ل�شابطة.
�ملتغري�ت �لتابعة: �لتح�شيل �لدر��شي، و�لتفكري �لريا�شي.

�لت�شمي��م �لتجريبي للبحث: �لت�شميم �ملالئم لهذ� �لبح��ث هو �لت�شميم �لتجريبي للمجموعتني،جمموعة 
جتريبية و�أخرى �شابطة �لقائم على �الختبار �لقبلي /�لبعدي .

عينة �لبحث:
�شمل��ت عين��ة �لدر��ش��ة )80( تلمي��ذ� م��ن تالميذ �ل�ش��ف �ل�شاب��ع �الأ�شا�شي مبدر�شت��ي �الأن�ش��ار و�لوحدة 
مبحافظة �أبني بالف�شل �الأول من �لعام �لدر��شي 2013/ 2014، وق�شمت �لعينة �إىل جمموعتني،جمموعة 

�شابطة، و�أخرى جتريبية قو�م كل جمموعة )40( تلميذ�.
تكاف��وؤ عين��ة �لبحث: مت تكافوؤ �ملجموعت��ني �لتجريبية و�ل�شابطة يف �لعمر �لزمن��ي و�لتح�شيل �لدر��شي 

للعام �ل�شابق، باالإ�شافة �إىل �الختبار �لقبلي.
�لعم��ر �لزمني مت جم��ع �لبيانات �خلا�شة باأعم��ار �لتالميذ للمجموعتني �لتجريبي��ة و�ل�شابطة ووجد �أن 

�أعمارهم متقاربة جد�.
نتائج �لتح�شيل �لدر��شي �ل�شابق ملادة �لريا�شيات.مت جمع �لدرجات �خلا�شة بهم ومت �إدخالها يف �حلا�شوب 

و��شتعمل �الختبار �لتائي ملعرفة �لفروق بني �ملتو�شطني. و�لنتائج يف �جلدول)3(.
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جدول)3( يبني قيمة )ت( لفروق املتو�سطات لدرجات تالميذ املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف اختبار التح�سيل ال�سابق

عدد �ملجموعة
�لتالميذ

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

قيمة)ت(  
�جلدولية

نوع �لداللة 
عند)0.05(

4061.87509.04742التجريبية
.764 01.995

غ���������������ري دال���������������ة 
اإح�سائياً 4060.32509.10449ال�سابطة

ي�ش��ري �لتحلي��ل �الإح�شائي لالختبار �لتائي ))t باأنه ال يوجد ف��روق ذ�ت داللة �إح�شائية بني �ملتو�شطات، 
حيث كانت قيمة ))t �ملح�شوبة �أقل من قيمتها �جلدولية مما يعزز تكافوؤ �ملجموعتني.

�لتطبيق �لقبلي الأدو�ت �لتجربة:
�الختب��ار �لتح�شيلي: مت تطبيق �الختب��ار �لتح�شيلي قبل بدء �لتجربة يف �لف�شل �لدر��شي �الأول بتاريخ  
29 / 10 / 2013 عل��ى �ملجموعت��ني �لتجريبي��ة و�ل�شابطة ملعرفة م�شتوى �لتح�شيل �لدر��شي ملحتوى 

�أنو�ع �لزو�يا كما يبني ذلك �جلدول )4(.
جدول)4( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة املتو�سطات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف االختبار التح�سيلي القبلي

عدد �ملجموعة
�لتالميذ

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

قيمة)ت(  
�جلدولية

نوع �لداللة 
عند)0.05(

4015.92505.54879التجريبية
غري دالة اإح�سائيا84801.995ً.

4014.87505.52935ال�سابطة

ويت�شح من بيانات �جلدول)4( �أنه ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�شائية بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�شابطة.
�ختبار �لتفكري �لريا�شي: مت تطبيق �ختبار �لتفكري �لريا�شي قبل بدء �لتجربة يف �لف�شل �لدر��شي �الأول 
يف تاري��خ  30 / 10 / 2013 عل��ى �ملجموعت��ني �لتجريبي��ة و�ل�شابط��ة. و�جل��دول)5( يب��ني �ملتو�شطات 
�حل�شابي��ة و�النحر�ف��ات �ملعيارية وقيم��ة)ت( ملقارنة �ملتو�شط��ات �ملجموعتني �لتجريبي��ة و�ل�شابطة يف 

�ختبار �لتفكري �لريا�شي �لقبلي 
جدول)5( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة)ت( ملقارنة املتو�سطات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف اختبار التفكري الريا�سي القبلي

عدد �ملجموعة
�لتالميذ

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

قيمة)ت(  
�جلدولية

نوع �لداللة 
عند)0.05(

4012.67505.90257التجريبية
غري دالة اإح�سائيا0.7291.995ً

753.646 4011.8ال�سابطة

 وم��ن بيان��ات �جل��دول)5( يت�شح باأنه ال توج��د فروق ذ�ت دالل��ة �إح�شائية بني �ملجموعت��ني �لتجريبية 
و�ل�شابطة يف �ختبار �لتفكري �لريا�شي �لقبلي.
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تدري�س �ملحتوى: قام �لباحثان بتدريب معلم �لريا�شيات �لتي �شيقوم بتدري�س �ملجموعة �لتجريبية على 
كيفي��ة �لتدري���س با�شتعم��ال ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شي��ة ب�شفة عامة، ثم تدري���س وحدة �أنو�ع 
�لزو�ي��ا )ب�شف��ة خا�شة( با�شتخد�م هذه �ال�شرت�تيجية ، وقد �أعد �لباحث��ان دليل �ملعلم حتى ي�شتخدمه 
�ملعل��م �أثناء عملي��ة �لتدري�س للمجموع��ة �لتجريبية وقد قام نف���س �ملعلم بتدري���س �ملجموعة �ل�شابطة  
با�شتخ��د�م �لطريق��ة �ملعت��ادة، وق��د ��شتغرقت عملي��ة �لتدري���س �أكرث من �شت��ة �أ�شابيع خ��الل �لفرتة من              

.2013/  12  /20 وحتى    2013/  11  /  1
 تطبي��ق �الأدو�ت بعدي��ا: وبع��د �النتهاء م��ن تدري�س �لوح��دة مبا�ش��رة، مت تطبي��ق �أدو�ت �لبحث �ختبار 
�لتح�شي��ل �لدر��ش��ي يف21/12/2013 و�ختب��ار �لتفك��ري �لريا�ش��ي يف تاري��خ  22/  12 / 2013  عل��ى 

�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�شابطة.
�ملعاجلة �الإح�شائية: مت �لت�شحيح ومعاجلة �لبيانات �إح�شائيا من خالل برنامج )Spss20( م�شتخدما:

معادلة كودر ريت�شارد �شون)21( الإيجاد معامل ثبات �الختبار.   - 
�الختبار �لتائي ملقارنة �لفروق بني �ملتو�شطات ملجموعتني م�شتقلتني.  - 

�الختبار �لتائي ملجموعتني مرت�بطتني.  - 
ن�شبة �لك�شب �ملعدل لبالنك .  - 

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
فيما ياأتي عر�شا للنتائج �لتي تو�شل �إليها �لباحثان لالإجابة عن �أ�شئلة �لبحث وللتحقق من فر�شياته.

�ختبار �شحة �لفر�شية �الأوىل: و�لتي تن�س على �أنه »يوجد �ختالف يف متو�شط درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي��ة �لذي��ن در�ش��و� با�شتعم��ال ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شي��ة عن متو�شط درج��ات تالميذ 
�ملجموع��ة �ل�شابط��ة �لذين در�ش��و� بالطريق��ة �لتقليدية يف �لتطبي��ق �لبعدي الختب��ار �لتح�شيل ل�شالح 
�ملجموع��ة �لتجريبي��ة«. وللتحق��ق من �شح��ة �لفر�شية.مت ح�ش��اب �ملتو�شط��ات �حل�شابي��ة و�النحر�فات 
�ملعياري��ة وقيم��ة )ت( لتالمي��ذ �ملجموعت��ني �لتجريبي��ة و�ل�شابط��ة يف �الختب��ار �لتح�شيل��ي ويو�شح��ه 

�جلدول �لتايل:
جدول)6( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة)ت( ملقارنة متو�سطات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف االختبار التح�سيلي البعدي

عدد �ملجموعة
�لتالميذ

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

قيمة)ت(  
�جلدولية

نوع �لداللة 
عند)0.05(

4020.15001.84738التجريبية
دال اإح�سائيا785.0781.995ً

4016.22504.52621ال�سابطة

يت�ش��ح م��ن ج��دول)6( �أن متو�ش��ط درج��ات �ملجموع��ة �لتجريبي��ة يف �الختب��ار �لتح�شيلي �لبع��دي �أكرب 
م��ن متو�ش��ط درج��ات �ملجموع��ة �ل�شابط��ة وهي د�ل��ة �إح�شائي��ا، حيث بلغ��ت �لقيم��ة �لتائي��ة �ملح�شوبة 
)5.078( �أك��رب م��ن �لقيم��ة �جلدولي��ة )1.995( عند م�شتوى �لدالل��ة )0.05( ودرج��ات حرية)78( 
ول�شال��ح �ملجموع��ة �لتجريبية، وبهذ� تقبل �لفر�شي��ة �الأوىل. حيث كان هناك يف �لو�ق��ع �أثر ال�شتعمال 
��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شية يف تدري���س تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �لتح�شيل، وميكن �إرجاع 
ذل��ك �إىل �أن طبيع��ة ه��ذه �ال�شرت�تيجي��ة  ومر�حله��ا �خلم�س ت�شاع��د �لتالميذ على ��شتخال���س �ملفاهيم، 
و�إدر�ك �لعالق��ات، وتنظي��م �الأف��كار، ورب��ط �ملعلوم��ات �جلدي��دة باملعلوم��ات �ل�شابق��ة، مم��ا ي��وؤدي �إىل 
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تر�ب��ط �ملو�شوع��ات مع بع�شها، وحتقيق مب��ادئ �ال�شتمر�ر و�لتتابع يف �كت�ش��اب �ملعلومات للمحتوى �ملعريف 
وتنظيمه��ا يف كر��ش��ات �لن�شاط��ات، �إ�شافة �إىل ذلك حتمل كل تلميذ م�شوؤولي��ة �لتعلم �أثناء تنفيذ �لعديد 
م��ن �الأن�شط��ة و�لتطبيق��ات �ملتعددة، �الأم��ر �لذي �أدى �إىل تف��وق تالميذ �ملجموع��ة �لتجريبية يف �ختبار 
�لتح�شيل �لدر��شي، وتتفق هذه �لنتيجة مع �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها در��شة كل من:  �جلوغاين، 2011؛ 
SELMA،2009 ؛William & et.al،2012 ؛ �أب��و م�شطف��ى،2011 ؛ مبط��ي، 2008؛ �ل�شنط��اوي 
و�لعبي��دي،2006؛  Ergin & et al،2008؛ �لكبي�ش��ي،2009 ؛ Khon،2012؛ عب��د �لق��ادر، 2006 ؛  

.Francis، et al،1991
�ختب��ار �شح��ة �لفر�شي��ة �لثاني��ة: و�لت��ي تن���س على �أن��ه “يوج��د �خت��الف يف متو�شطي درج��ات تالميذ 

�ملجموعة �لتجريبية قبل �لتجربة وبعدها يف �ختبار �لتح�شيل ول�شالح �لتطبيق �لبعدي”.
وللتحقق من �شحة �لفر�شية.مت ح�شاب �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�فات �ملعيارية وقيمة )ت( لتالميذ 

�ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد �لتجربة يف �الختبار �لتح�شيلي ويو�شحه �جلدول �لتايل:
والبعدي  القبلي  للتطبيق  املعدل  الك�سب  ون�سبة  وقيمة)ت(،  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  جدول)7( 

الختبار التح�سيل لتالميذ املجموعة التجريبية

عدد �ملجموعة
�لعينة

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

داللة 
�لطرفني

ن�شبة �لك�شب 
�ملعدل

4015.05005.48167جتريبية قبلي
395.658

دال عند 
0.05

0.78
4020.15001.84738جتريبية بعدي

ويت�شح من بيانات جدول)7( �أنه توجد فروق ذ�ت داللة �إح�شائية بني متو�شطي درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي��ة قبل وبعد �لتجرب��ة يف �الختبار �لتح�شيلي، ول�شالح �لتطبي��ق �لبعدي حيث بلغت قيمة )ت( 
�ملح�شوب��ة )5.658( وه��ي �أك��رب من �لقيمة �لتائي��ة �جلدولية )2.02( عند م�شت��وى داللة �إح�شائية 
)0.05( ودرج��ات حري��ة )39(، كما يت�شح من �جلدول �أن �لتعلي��م با�شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية 
يت�شم بالفاعلية يف زيادة �لتح�شيل �لدر��شي لتالميذ �ملجموعة �لتجريبية،حيث بلغت �لفاعلية )0.78( 

.وبهذ� تقبل �لفر�شية �لثانية.
�ختبار �شحة �لفر�شية �لثالثة: و�لتي تن�س على �أنه« يوجد �ختالف يف متو�شط درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي��ة �لذين در�ش��و� با�شتعمال ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية ع��ن متو�شط درجات �أقر�نهم يف 
�ملجموع��ة �ل�شابطة �لذين در�شو� بالطريقة �لتقليدية ل�شال��ح �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق �لبعدي 
الختبار �لتفكري �لريا�شي ككل وعند مهار�ت )�لتعميم- �ال�شتقر�ء-�ال�شتنباط - �لتعبري بالرموز- �لتفكري 

�ملنطقي- �لربهان �لريا�شي( كل على حدة.
وللتحق��ق من �شح��ة هذه �لفر�شية مت ح�ش��اب �ملتو�شطات �حل�شابي��ة و�النحر�فات �ملعياري��ة وقيمة )ت( 

ملهار�ت �لتفكري �لريا�شي، و�الختبار �لكلي كما يو�شحه �جلدول �لتايل:
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جدول )8( املتو�سط احل�سابي واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة املتو�سطات للمجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
اختبار التفكري الريا�سي البعدي عند مهارات )التعميم - اال�ستقراء - اال�ستنباط - التعبري بالرموز- التفكري املنطقي- 

الربهان الريا�سي( واملجموع الكلي

�ختبار �لتفكري 
�ملتو�شط عدد �لعينة�ملجموعة�لريا�شي - مهار�ته

�حل�شابي
�النحر�ف 

�ملعياري
قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

داللة �لطرفني 
عند)0.05(

التعميم
0 403.125.883جتريبية

دال اإح�سائيا3.053
402.451.085�سابطة

اال�ستقراء
1 403.35.027جتريبية 

دال اإح�سائيا 4.77
402.1761.17�سابطة

اال�ستنباط
402.20.221جتريبية

غري دال اإح�سائيا0.759
1 402.0.13�سابطة

التعبري بالرموز
403.250.84جتريبية

دال اإح�سائيا5.464
402.3591.03�سابطة

التفكري املنطقي
403.44.910جتريبية

دال اإح�سائيا4.90
9 1.2 402.18�سابطة

الربهان الريا�سي
195.01 402.9جتريبية

دال اإح�سائيا3.98
402.21.23�سابطة

االختبار ككل
4018.4752.396جتريبية 

دال اإح�سائيا8.18
4013.03.10�سابطة

ويت�ش��ح م��ن بيانات �جل��دول)8( �أنه توجد ف��روق ذ�ت داللة �إح�شائي��ة بني متو�شطي درج��ات �ملجموعة 
�لتجريبي��ة و�ل�شابط��ة ول�شالح �ملجموعة �لتجريبية عند م�شتوى دالل��ة)0.05( ودرجات حرية )78( 
قي��م )ت( �ملح�شوب��ة �أك��رب م��ن قي��م )ت( �جلدولي��ة )1.995( يف كل م��ن �لتعمي��م، �ال�شتق��ر�ء، �لتعب��ري 
بالرم��وز، �لتفك��ري �ملنطق��ي، �لربهان �لريا�ش��ي، حيث بلغت قيم��ة )ت( �ملح�شوبة على �لت��و�يل )052 3. 
،4.7 7 ،5.4 6 ،904. ،3.98( ،كم��ا يب��ني وج��ود ف��روق د�ل��ة �إح�شائيا يف �ختبار �لتفك��ري �لريا�شي ككل 
ول�شال��ح �ملجموع��ة �لتجريبية، حيث بلغت قيمة )ت( �ملح�شوبة8.18(( وه��ي �أكرب من قيمتها �جلدولية 

)1.995(، وبهذ� تقبل �لفر�شية �لثالثة.
ويف�ش��ر �لباحث��ان ه��ذه �لنتيج��ة، �أن ه��ذه �ال�شرت�تيجية  قد وف��رت للمتعلم مناخ��ا تعليمي��ا تعاونيا، يف 
�كت�شاب �لعديد من �أمناط �لتفكري، وذلك من خالل �لعديد من �لعمليات و�الأن�شطة �لتي تت�شمنها مر�حلها، 
حيث يتيح للتلميذ �لفر�شة للقيام بعمليات �ال�شتقر�ء و�ال�شتنباط، و�لبحث و�الكت�شاف، وفر�س �لفرو�س 
و�ختباره��ا، و��شتخال���س �لنتائ��ج و�حلك��م عليها. وه��ذه تعّد ق��در�ت ومه��ار�ت �أ�شا�شية لكث��ري من مظاهر 
�لتفك��ري �لريا�ش��ي، كم��ا �أن �لتعلم با�شتخ��د�م ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شية يفر���س على �لتالميذ 
�لقي��ام بعملي��ات �الكت�ش��اف للمفه��وم �أو �لقاعدة �أو �لقان��ون، و�شياغة ما مت �لتو�شل �إلي��ه يف جمل لفظية 
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�أو �شي��غ رمزي��ة ف��اإن ذلك ي�شاع��د �ملتعلم على تنمية مه��ارة �لتعميم، وتنمي��ة مهار�ت �ملحاكم��ات �لعقلية، 
و��شتخ��د�م �لقو�عد �ملنطقي��ة، و�لقدرة على حتديد �لق�شاي��ا �ملرتبطة بها، و�إج��ر�ء �لرب�هني �لريا�شية 
�لتي يتطلبها �إثبات تلك �لق�شايا.وتتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�شلت �إليه در��شة كل من: )�شلطان،2007؛ 
�ل�ش��ود�ين،2010 ؛�ل�شه��ر�ين،2010؛Khan.k،2005؛ �شلي��م،2012؛ �لعبي��دي و�أب��و د�م���س،2008 

؛Ozlem، 2006 ؛ �لطويل،1991؛ ح�شن ،2001(.
بينم��ا ال توج��د فروق د�لة �إح�شائيا عند مهارة �ال�شتنباط حيث بلغ��ت قيمة )ت( �ملح�شوبة0.759(  (، 
وهي �أقل من قيمتها �جلدولية ، وميكن �إرجاع �ل�شبب يف ذلك �إىل �أن ملهارة �ال�شتنباط قدرة عقلية تتطلب 
�مت��الك �لتالمي��ذ لعدد من �مله��ار�ت و�لق��در�ت �لالزمة للقي��ام باال�شتنب��اط، كالقدرة على فه��م �ملقدمات 
وحتليله��ا وجتزئته��ا، و�إدر�ك �لعالق��ات، وحتدي��د �لنتائج �لت��ي ميكن �لو�ش��ول �إليها يف �ش��وء ذلك، وهذه 

�ملهار�ت يفتقر �إليها كثري من �لتالميذ يف هذه �ملرحلة �لعمرية .
�ختب��ار �شح��ة �لفر�شي��ة �لر�بع��ة: و�لت��ي تن�س عل��ى �أنه »يوج��د �خت��الف يف متو�شطي درج��ات تالميذ 

�ملجموعة �لتجريبية قبل �لتجربة وبعدها يف �ختبار �لتفكري �لريا�شي ل�شالح �لتطبيق �لبعدي«.
والختي��ار �شح��ة �لفر�شية مت ح�ش��اب �ملتو�شطات �حل�شابي��ة و�النحر�فات �ملعيارية وقيم��ة )ت(، ون�شبة 
�لك�ش��ب �ملع��دل للتطبيق �لقبلي و�لبع��دي ملقيا�س �لتفك��ري �لريا�شي للمجموعة �لتجريبي��ة، وجدول )9( 

يو�شح ذلك.
والبعدي  القبلي  للتطبيق  املعدل  الك�سب  ون�سبة  )ت(،  وقيمة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  جدول)9( 

الختبار التفكري الريا�سي للمجموعة التجريبية

عدد �ملجموعة
�لعينة

�ملتو�شط 
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة)ت( 
�ملح�شوبة

داللة 
�لطرفني

ن�شبة �لك�شب 
�ملعدل

4012.6755.90جتريبية قبلي
395.79

دال عند
0.05

 0.75
4018.4752.3965جتريبية بعدي

ويت�شح من بيانات جدول)9( �أنه توجد فروق ذ�ت داللة �إح�شائية بني متو�شطي درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي��ة قبل وبعد �لتجربة يف �لتطبيق �لبع��دي للمقيا�س، ول�شالح �لتطبيق �لبعدي حيث بلغت قيمة 
)ت( �ملح�شوب��ة )5.79( وه��ي �أك��رب من �لقيمة �لتائي��ة �جلدولية )2.02( عند م�شت��وى داللة  )0.05( 
ودرج��ات حري��ة )39(، كم��ا يو�شح �جلدول �أن قيمة �لك�شب �ملعدل للمجموع��ة �لتجريبية بلغت)0.75( 
يف �ختب��ار �لتفك��ري �لريا�شي مما ي��دل على فعالية ��شرت�تيجية  دورة �لتعل��م �خلما�شية يف تنمية �لتفكري 
�لريا�ش��ي للمتعل��م، وحتفزه على �لبحث عن �ملعلومة بنف�شه من خ��الل �لتطبيقات �لعملية و�الأن�شطة �لتي 

يقوم بها.وبهذ� تقبل �لفر�شية �لر�بعة.

توصيات البحث:
يف �شوء �لنتائج �لتي تو�شل �لبحث فاإن �لباحثان يو�شيان مبا يلي:

��شتخد�م ��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية يف تدري�س �لريا�شيات لتالميذ �ملرحلة �الأ�شا�شية،   -  1
ملا لها من �أثر �إيجابي يف �لتح�شيل وتنمية �لتفكري �لريا�شي لدى �لتالميذ.

عقد دور�ت تدريبية ملعلمي وموجهي مادة �لريا�شيات مبرحلة �لتعليم �الأ�شا�شي خا�شة با�شتعمال   -  2
��شرت�تيجية  دورة �لتعلم �خلما�شية وتطبيقاتها يف تخطيط درو�س �لريا�شيات وتنظيمها.
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ت�شم��ني دلي��ل معل��م �لريا�شيات يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة درو�شا مع��دة وفق ��شرت�تيجية  دورة   -  3
�لتعل��م �خلما�شي��ة، ودرو�ش��ا مع��دة وف��ق �ال�شرت�تيجي��ات ومن��اذج �لتدري���س �الأخ��رى �لقائمة على 

�لنظرية �لبنائية.
�أثناء �ل�شرح �لتنوع يف �الأ�شاليب و�لطرق عند ��شتعمال ��شرت�تيجية   ينبغي على معلم �لريا�شيات   -  4

دورة �لتعلم �خلما�شية.

مقترحات البحث:
�إج��ر�ء �ملزي��د من �لدر��شات حول �ملقارنة بني ��شرت�تيجي��ة  دورة �لتعلم �خلما�شية و�لثالثية و�ل�شباعية 
للتعرف على مدى فعالية كل منها يف تنمية �لتفكري �لريا�شي و�لتح�شيل �لدر��شي يف مو�د ومر�حل در��شية 

خمتلفة.
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