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دادإـع        
 أستاذ مساعد بقسم املناهج       

 وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم      
 جامعة بنها -كلية الرتبية       

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المنظم ذاتيا في تنمية دراسة الى بحث هدف ال
وقد تكونت ، ة لتعلمها لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةمهارات التفكير التوليدى في الرياضيات والدافعي

وتم تقسيمهم الى مجموعتين ، ( تلميذة من تلميذات الصف الثانى االعدادى68من ) بحثعينة ال
 2019عام  عليهم بالفصل الدراسى الثانى ةاحداهما تجريبية تدرس وحدة المساحات والتشابه المقرر 

تم اعداد دليل معلم ، بطة تدرس نفس المحتوى بالطريقة التقليديةباالستراتيجية المقترحة واألخرى ضا
، وتم اعداد كراسة األنشطة للتلميذ، ليسترشد به معلم التجريبية في التدريس باالستراتيجية المقترحة

يتضممن  اإلعمدادى الثمانيلمدى تالميمذ الصمف  التوليمدىوتمم اعمدد اختبمار لسيماس مهمارات التفكيمر 
وتم ، واألصالة(، والمرونة، والطالقة، والتعرف على االفتراضات، المعطيات مهارات ) التنبؤ من

وحب ، ومستوى الطموح، اعداد مسياس الدافعية لتعلم الرياضيات أبعاده ) االستمتاع بالتعلم ،والمثابرة
وقد أشارت تدريس الوحدة.  قبل وبعد على المجموعتين االستطالع (، وتم تطبيق االختبار والمسياس

درجات تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ى نتائج الى وجود فرق دال بين متوسطال
 التجريبيمة،وفمى كمل مهمارة علمى حمدة لصمالم المجموعمة ، بعديا في مهارات التفكير التوليدى ككل

 درجات تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعدياى وأيضا وجود فرق دال بين متوسط
وكما  حجمم تمر ير  التجريبيمة،وفى كل بعد منها لصالم المجموعة الرياضيات، في الدافعية لتعلم 

 .والدافعية للتعلم التوليدياالستراتيجية المقترحة كبير في تنمية مهارات التفكير 

 .لمالتعلم المنظم ذاتيا، مهارات التفكير التوليدى في الرياضيات، الدافعية للتع: ات املفتاحيةالكلم
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The Effectiveness of A Suggested Strategy Based on Self -Regulated 

Learning in Developing Generative Thinking Skills in Mathematics and 

the Motivation to learn among Preparatory Stage Pupils 

Abstract 
The purpose of the Research is to investigate the effectiveness of a 

suggested strategy based on self-regulated learning in generative 

thinking skills in mathematics and the motivation to learn among 

preparatory stage pupils. The subjects of the Research consisted of sixty-

eight pupils (N=68) from second- year preparatory school pupils. They 

were divided into an experimental group who taught the unit of areas and 

similarities in the second semester with the suggested strategy and the 

control group who taught the same unit by the regular method .The 

researcher prepared a teacher's guide to help the teacher who taught for 

the experimental group in teaching with the suggested strategy. The 

students' activities were prepared. The researcher also prepared a test to 

measure the generative thinking skills among the second year 

preparatory stage pupils, which included the skills (prediction, 

identification of assumptions, fluency, flexibility, and originality), and a 

motivation scale for learning mathematics and its dimensions (enjoyment 

of learning, perseverance, level of ambition, and curiosity). Both 

instruments (the test and scale) were applied to both groups before and 

after the experiment. Results of the study revealed a statistically 

significant difference between the mean scores of the experimental and 

control groups in generative thinking skills and sub-skills in favor of the 

experimental group. In addition, there is a statistically significant 

difference between the mean scores of the experimental and control 

groups in motivation to learn mathematics in favor of the experimental 

group. The size effect of the suggested strategy is effective in developing 

generative thinking skills and the motivation to learning. 

Key words: Self- Regulated Learning, Generative Thinking Skills, 

The Motivation To Learn. 
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يهدف تدريس الرياضيات بالمراحل التعليمية المختلفة الى توجيمه الطمالا المى ااتشماف 
وتممدريبهم علممى اممرق التفكيممر وتوليممد المعلومممات واألفكممار بممدال مممن ، المعلوممات الجديممدة برنفسممهم

وتؤكمممد ذلمم  مبممماد  تطممموير ، االهتمممام بتحصممميل المعلوممممات وحفظهمما وتقمممديمها لهمممم مباشممرة لمممذل 
يوصممممى  ونحممممن فمممى عصممممر المعلوممممات واالنفجممممار المعرفمممى"، 30-20تعلممميم فمممى ضممممو  خطمممة ال

الخبرا  بضرورة أ  يهتم التعليم بتوليد المعارف والمعلومات وانتاجها وتوظيفها أاثر من االهتمام 
بنقلهما، حيمث أ  قممدرة النظمام التعليممى علممى تمدريب الطممالا علمى العمليمات العقليممة الال ممة يعممد 

 ( 128، 2006، " )رشدى اعيمة.سياس كفايتهمعيارا ل
"وقيمام التلميممذ بتوليممد المعلومممات الجديممدة يسمماعد علمى ا ممرا  عمليممة التفكيممر و يممادة الفهممم 

، (79، 2007، )يوسف قطامى ورغدة غرنكمىويقلل من حدوث التشتت الذهنى لدى الطالب." 
المعلومات واألفكمار، نتاج وتوليد وهو نمط تفكير يهتم بإ، ومن هنا ظهر مفهوم التفكير التوليدى

"وجمموهر التفكيممر التوليمممدي يتمثممل فممى قيمممام ، جانمممب استكشممافى وجانممب ابمممداعى، ويشمممل جممانبين
سمموا  المعلومممات اسممتدالالت تمممتم فممي ضممو  معطيممات محمممددة ، المممتعلم بتوليممدت جنتمماج المعلوممممات

جابة لمشممكالت أو مواقمممف أم كانمممت جبدا يممة تممتم كاسممت، )الجانممب االستكشممافي للتفكيممر التوليممدي(
وقد ، (45 ،2008، مثيرة مفتوحة النهاية )الجانب اإلبداعي للتفكير التوليدي(. )راندا عبد العليم

ويتفمممق كثيمممر ممممنهم علمممى خممممس مهمممارات ، اختلممف الخبمممرا  فمممي تحديمممد مهمممارات التفكيمممر التوليممدى
االستكشمممممافى( الجانمممممب يات )ووضمممممر الفرضممممم، للتفكيممممر التوليمممممدى: التنبمممممؤ فمممممى ضمممممو  المعطيمممممات
( 169، 2014، وقد لخصت )شيرين محمود، (والطالقة، والمرونة، واألصالة )الجانب االبداعى

 يات السابقة في النقاط التالية:أهمية التفكير التوليدى لدى المتعلمين بعد مراجعة الدراسات واألدب
 من دافعيته.  ما يزيدايجابية المتعلم فيكو  قادرا على البحث والتنقيب عن المعلومات سلبيا، م -1

 استمرارية التعلم مدى الحياه للمتعلم من خالل تعليمه كيف يولد المعلومات.  -2

 . أهم من التركيز على نتاج التفكيروظيفية التفكير وهذا  -3

 ايفية الحصول على المعلومة أهم من تعلم المعلومة نفسها.  -4

 يساعد فى حل المشكالت بصورة فعالة.  -5

 جديدة ومتنوعة للمشكالت بدال من الحلول التقليدية.  يساعد فى انتاج حلول -6

 الشعور برهمية ما ينتجه العقل.  -7
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ولتنمية مهارات التفكير التوليدى ترى الباحثة ضرورة تدريب التالميذ على استراتيجيات التعلم 
فكير االبداعى المنظم ذاتيا، حيث أنها تساعد التلميذ على استقاللية واستمرارية التعلم وتنمية مهارات الت

 .Zimmerman, B)، (2008 )أمل جبراهيم، وتنمية الدافعية للتعلم، كما يؤكد ذل  دراسات كال من:

J, 2008) ،(Savoji,Niusha,2013) ،(Moon, Michele, 2015)،(Velo, Aljazali, 

2016)،(Timothy, et al., 2017) (2018 مكة البنا،، )سعاد الشويخ  
يستخدمو  استراتيجيات التنظيم الذاتي أنهم متفوقو  تحصيليا فى  ويتميز التالميذ الذين

الممواد المختلفممة عمن أقممرانهم الممذين ال يسمتخدمونها، كممما تنممو لممديهم القممدرة علمى حممل المشممكالت، 
 (،2014ومهممارات البرهمما  الرياضممي، ويؤكممد ذلمم  عديممد مممن الدراسممات مثممل: )منصورالصممعيدي،

 .Timothy, etal) ,(Moon, Michele, 2015)(2017)شيما  سمير،، (2016)رضادياا،

,2017), (Velo, Aljazali, 2016) 
على أ   ويتفق كثير من العلما ، وتوجد تصنيفات عديدة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا

، التنظيم، التفصيل، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تشمل: استراتيجيات معرفية تتضمن )التسمير
التقمويم المذاتى(، وممن ، المراقبمة، واسمتراتيجيات مما ورا  معرفيمة تشممل )التخطميط، لناقد(التفكير ا

وقد ، (Zimmerman, 1999,2002)أشهر تصنيفات استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تصنيف 
تشمل: تحديد  أربعة عشر استراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا، (Zimmerman)حدد 

التسممممممير ، والمراقبممممة واالحتفممممال بالسمممممجالت،، البحمممممث عممممن المعلوممممممات، تخطممممميط لممممهالهممممدف، وال
تقييم ، والتحويل، التنظيم، الب المساعدة من الراشدين، الب المساعدة من الزمال ، واالستظهار

وتمثل ، التركيب البيئى، نواتج الذات، مراجعة المالحظات بعناية من الكتب واالختبارات، الذات
  (49، 2017، )في شيما  سمير تيجيات عوامل بيئية وشخصية ومعرفية.هذه االسترا

حيث أنها تسهم ، ويعد تنمية دافعية االنجا  من أهم أهداف تدريس المواد الدراسية المختلفة
فدافعيمة االنجما  بمما ، فى تنمية التحصيل وبلوغ التلميذ لمسمتوى التفكيمر العميمق وتحقيمق االبمداع

االسمتمتاع ....( ممن شممرنها أ  ، الطممموح، الرضما، حمب االسمتطالع، ثممابرةتتضممنه ممن أبعماد )الم
والذى مستوى دافعيته ، فالتلميذ المحبط، تساعد التالميذ فى تحقيق جمير أهداف تدريس الرياضيات

وال يبذل ، من المتوقر أنه ال يثابر في انجا  المهام واألنشطة وحل المشكالت الصعبة، منخفضة
، وال يبحث عن حلول لها أو حلول ابدا ية، نجا  هذه المهام واألنشطة والمشكالتالجهد المناسب إل

وبذل  تكو  دافعية اإلنجا  )التعلم( مؤشرا جيدا على ، ومن  م ينخفض تحصيله وتفكيره وابداعه
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، 2012، )أشرف راشد ويؤكد ذل  دراسات كال من:، التنبؤ بمستوى تحصيل التلميذ وتفكيره وابداعه
   (Moon,Michele,2015 ،)(Kim, 2010, 419 )(، 2009،2011فاامة أبو الحديد،)، (172

 :نبر االحساس بالمشكلة مما يلى
  مالحظممة الباحثممة اشممرافها علممى اممالا التربيمممة العمليممة شممعبة رياضمميات لسممنوات عديمممدة

 عية للتعلم.ضعف مستوى التالميذ في التفكير االبداعى والتوليدى والداف
  تم حضور بعض حصص الرياضيات ومالحظة بعمض المعلممين فوجمد أ  الكثيمر ممنهم

والتفكير ، وال يعطى للتالميذ فرصة ااتشاف الخبرات الرياضية، يلقن تالميذه المعلومات
ويقتصممر علممى تقممديم حممل ، للتالميممذ وغالبمما ممما يقممدم الحلممول جمماهزة، فممي حممل المشممكالت

  .بتقديم حلول أخرىمشكلة وال يهتم وحيد لل
 رضا ديااالتفكير االبداعى والتوليدى مثل توصيات الدراسات السابقة بضرورة تنمية( : ،

 ....... ، (2018، سعاد الشويخ، مكة البنا(، )2018، )منصور الصعيدى (،2016
  أوصت بعض الدراسات الى ضرورة استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تنميمة

)وال  ، (2013، فمايزة حممادةالتفكير واالبداعى في الرياضميات مثمل دراسمة: )التحصيل و 
  .Margaretha, 2015 )(،) 2015، عااف

 ممن خمالل مراجعمة دراسمات ، الحظت الباحثة انخفاض دافعية التالميذ لمتعلم الرياضميات
، )محممممممد الشمممممحات، (2014، )أر اق محمممممد، (2011، اممممال ممممممن: )فاامممممة أبمممممو الحديمممممد

2016) (Savoji, Niusha & Boreiri, 2013)  (، )Moon, Michele, 2015) 
(Yidizli & Saban, 2016كما أ  الدافعية ترتبط ارتبااا و يقا بالتفكير التوليدى ، ،

 (.2016 )رضا دياا:، (2012، وهذا ما تؤكده دراسة: )أحمد على

رات التفكيمممر التوليمممدى فمممي الرياضمممميات تتحمممدد مشمممكلة البحمممث فمممى وجمممود تممممدنى فمممى مهممما
ويسعى البحث الحمالى المى دراسمة فاعليمة ، والدافعية لتعلمها لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى

اسمتراتيجية مقترحمة قائممة علمى المتعلم الممنظم ذاتيمما فمى تنميمة مهمارات التفكيمر التوليمدى والدافعيممة 
 ية: لتعلمها، من خالل االجابة على التساؤالت التال
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ما االستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم المنظم ذاتيا لتنمية مهارات التفكير التوليدى  -1
 والدافعية لتعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ 

ما فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية مهارات التفكير التوليدى فى الرياضيات لدى  -2
 عدادى؟ تالميذ الصف الثاني اال

ما فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية الدافعية لتعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف  -3
 الثاني االعدادى؟ 

 مجموعة من تالميذ الصف الثاني االعدادى.  -1

وحدة المساحات وموضوع التشابه المقمرر علمى تالميمذ الصمف الثماني اإلعمدادي الفصمل  -2
وأيضا لمناسبتها لتنمية مهارات ، ثاني لصعوبة هذه الموضوعات لدى التالميذالدراسى ال

 التفكير التوليدى. 

، ووضمممر االفتراضممممات، مهمممارات التفكيمممر التوليممممدى تشممممل )التنبممممؤ فمممى ضمممو  المعطيممممات -3
 وهى المهارات التي اتفقت عليها كثير من الدراسات.  الطالقة، والمرونة، واألصالة(،

حب االستطالع( وهى ، الطموح، المثابرة، تعلم تشمل )االستمتاع بالتعلمأبعاد الدافعية لل -4
  األبعاد التي تتفق عليها الكثير من الدراسات.

يهدف البحث الى تنمية مهارات التفكير التوليدى والدافعية لتعلم الرياضيات لدى تالميذ 
 :منهج البحثمقترحة قائمة على التنظيم الذاتي.  الصف الثانى اإلعدادى من خالل استراتيجية

المممنهج الوصممفي التحليلممي فمممى الدراسممة النظريممة والتحليليمممة لمتريممرات البحممث والدراسمممات  -1
 واعداد أدوات البحث وتفسير النتائج. ، السابقة

  المنهج شبه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة في تطبيق البحث. -2

 :البحث من خالل أنه يمكن أ  يفيد تنبر أهمية
تالميذ الصف الثاني االعدادى فى التعرف علمى مسمتواهم فمى مهمارات التفكيمر التوليمدى  -1

  والدافعية لتعلم الرياضيات وإمكانية تنميتهما.
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مخططى ومطورى المناهج في االستفادة من االستراتيجية المقترحة وأدوات ومواد البحث  -2
وقيمماس مسممتوى التالميممذ فممى مهمممارات ، ر منمماهج رياضمميات المرحلممة االعداديمممةفممى تطمموي

 التفكير التوليدى والدافعية لتعلم الرياضيات. 

معلمممى الرياضمميات فمممي االسممتفادة ممممن االسممتراتيجية المقترحمممة ودليممل المعلمممم فممي تطممموير  -3
 تدريسهم للرياضيات بالمرحلة االعدادية. 

ر النظمممممرى والمراجمممممر وكيفيمممممة اعمممممداد أدوات البحمممممث البممممماحثين فمممممي االسمممممتفادة ممممممن االاممممما -4
 واالستفادة من التوصيات والمقترحات. 

 دراسة نظرية حول استراتيجيات التنظيم الذاتى من الكتب والدراسات السابقة.  -1

ة دراسة ابيعة تالميذ المرحلة االعداديمة )علميما وعقليما ونفسميا واجتما يما( ودراسمة ابيعم -2
 منهج الرياضيات. 

دراسممممة نظريممممة عممممن ابيعممممة مهممممارات التفكيممممر التوليممممدى والدافعيممممة للممممتعلم )مممممن األدبيمممممات  -3
 والدراسات السابقة(. 

بنا  االستراتيجية المقترحة القائمة علمى التنظميم المذاتي لتنميمة مهمارات التفكيمر التوليمدى  -4
 .اضياتوالدافعية لتعلم الري

لتشابه المقررين على تالميذ الصف الثاني االعدادى اختيار وحدة المساحات وموضوع ا -5
 الفصل الدراسى الثانى. 

 اعداد دليل معلم لتدريس الموضوعات باالستراتيجية المقترحة.  -6

 اعداد كراسة األنشطة للتلميذ.  -7

 عرض الدليل وكراسة األنشطة على المحكمين.  -8

رات استكشمافية تشمممل اعمداد اختبمار مهمارات التفكيمر التوليمدى يضممم خممس مهمارات، مهما -9
 )التنبممو  فممى ضمممو  المعطيممات ووضمممر االفتراضممات(، ومهممارات االبمممداع تشمممل )الطالقمممة

يمممد وتطبيقمممه اسمممتطال يا وتحد، وعمممرض االختبمممار علممى المحكممممين، والمرونممة واألصمممالة(
 . الثبات والصدق والزمن المناسب
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، تمتاع بمممممالتعلماعممممداد مسيمممماس الدافعيممممة لممممتعلم الرياضمممميات ويشمممممل أربعممممة أبعمممماد )االسمممم -10
 . حب االستطالع(، مستوى الطموح، المثابرة

ضممممممممممبط المسيمممممممممماس بعرضممممممممممه المحكممممممممممممين وتطبيقممممممممممه اسممممممممممتطال يا وحسمممممممممماا الصمممممممممممدق  -11
 والثبات والزمن المناسب. 

اختيمممممممار مجممممممممموعتين مممممممممن تالميمممممممذ الصممممممممف الثمممممممماني اإلعمممممممدادي وضممممممممابطة وتجريبيممممممممة  -12
 والتراد من التجانس.

 تطبيق االختبار والمسياس قبليًا.  -13

يس وحمممممدة المسممممماحات والتشممممابه بالطريقمممممة المعتمممممادة لتالميممممذ المجموعمممممة الضمممممابطة تممممدر  -14
 وباالستراتيجية المقترحة للمجموعة التجريبية. 

 تطبيق االختبار والمسياس بعديا.  -15

 عرض النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات.  -16

 يعرف إجرائيا  (Self-Regulated Learning) التعلم املنظم ذاتيا
برنه "مجموعة من الخطوات التي يتبعها التلميمذ فمى حمل األنشمطة والتممارين والمشمكالت 
الرياضمية، ويمكنممه مممن التفمموق علممى أقرانممه، وينممى لديممه الثقممة بممالنفس والدافعيممة للممتعلم، التفكيممر 

 ".التوليدى في الرياضيات

 يعرف اجرائيا (  (Generative Thinking التفكري التوليدى يف الرياضيات
ويتضممممن مهمممارات ، برنممه: "نممموع ممممن التفكيمممر يتعلمممق بتوليمممد المعلوممممات واألفكمممار الجديمممدة

ووضممر االفتراضممات )الحلمول أو التفسمميرات المتوقعممة للموقممف( القابلممة ، التنبمو  مممن المعطيممات()
، رة )االقممة(وتقممديم أفكممار أو حلمول أو انتمماج عالقممات رياضمية( كثيمم) للتجريمب أو التحقممق منهما،

 ويقماس بالدرجمة التمى يحصمل عليهما التلميمذ فممى، وأصميلة) نمادرة غيمر مرلوفمة(، ومتنوعمة )مرونمة(
 ." اختبار مهارات التفكير التوليدى
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 (  the Motivation to learn Mathematicsالدافعية لتعلم الرياضيات ) 
  المهمممام واألنشمممطة تعممرف اجرائيممما برنهممما: "رذبممة تلميمممذ الصمممف الثممماني االعممدادى فمممى أدا

)المثابرة وحب االستطالع( من أجل تحقيق أهداف  الرياضية وحل المشكالت الرياضية بنوع من
(، وتقمماس بالدرجممة التممى يحصمممل والطممموح فممى دراسممتها، داخليممة عنممده تتمثممل فممي )تحقيممق المتعممة

، المثمابرة، سمتمتاعاالعمة أبعماد )ويشممل أرب، عليها التلميذ فى مسياس الدافعية الذى أعدتمه الباحثمة
 (. مستوى الطموح، حب االستطالع

  ( Self-Regulated Learning) أوال التعلم املنظم ذاتيا
يشير مصطلم التعلم الممنظم ذاتيما المى قمدرات األفمراد لتنظميم  مفهوم التعلم المنظم ذاتيا

 ,Kate, E., et alلمى تحقيمق ذاتهمم." )سملوكياتهم وعماافتهم ومعمارفهم بمما يفيمدهم ويشمجعهم ع

برنه "عملية تنظيميمة فيهما يخطمط ويمتحكم ( Pintrich, 2004, 387) ويعرفه، (200 ,2016
 ويسيطر ويتصبر التالميذ فمي العمليمة التعليميمة لتحقيمق أفضمل أدا  وأفضمل مسمتوى ل همداف."

ا التلميذ بوضر األهداف،  م ( برنه "عملية بنا ة نشطة يقوم فيه6، 2006 ويعرفه )ربير رشوا ،
."، ويعرفه وسلوكه من أجل تحقيق هذه األهدافتخطيط وتوجيه وتنظيم وضبط معارفه ودافعيته 

 (Bembenutty, 2011, 5  برنمه عمليمة يسمتطير الممتعلم ممن خاللهما اسمتخدام اسمتراتيجيات )
  الترايد على  ال ة معينة لتحقيق أهداف أااديمية على أساس ادراك فاعلية الذات، ويتطلب ذل

االلتمممممممزام باألهمممممممداف ، فاعليمممممممة الممممممذات، عناصممممممر يجمممممممب مراعاتهمممممما )اسمممممممتراتيجيات المممممممتعلم المممممممنظم
( برنمه "ممدى مشماركة التلميمذ معرفيما ومما ورا  معرفيمما 6، 2013، (، وعرفتمه )مكمة البنمااألااديميمة

 & Sitzman) وسلوكيا ودافعيا في عملية تعلمه مشاركة نشطة بهدف تنمية التحصيل" وعرفه

Ely , 2011 برنه قدرة المتعلم لتحفيز تعلمه واتخاذ الخطوات الال مة للتعلم وإدارة عملية التعلم )
وتقييم المتعلم لتعلمه وتوفير الترذية الراجعة والحكم الذاتي ممر المحافظمة علمى مسمتوى عمال ممن 

سمممبق وفممى ضمممو   ومممما، (93، 2018، التحضممير الممذاتي لتحقيمممق أهدافممه.، )فمممى سممعاد الشمممويخ
األدبيات السابقة يتضم أ  التعلم المنظم ذاتيا عملية تتضمن تحكم المتعلم فمي سملوكه ودافعيتمه 

ويممتحكم المممتعلم فممي سممملوكه مممن خممالل تحكمممه فممي المصممادر المتنوعمممة ، وادرااممه للمهمممة الدراسممية
الدافعيمة فيكمو  ممن  كمما أ  المتحكم فمي، المتاحة للتعلم كالوقت وبيئة التعلم واالستعانة باألخرين

خممالل المممتحكم فمممي المعتقمممدات الخاصمممة بالفاعليمممة والتوجممه نحمممو الهمممدف والمممتحكم فمممي االنفعممماالت 
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اممالقلق، وفيممما يتعلمممق بتنظمميم االدراك فيشمممل المممتحكم فممي االسممتراتيجيات المعرفيمممة المختلفممة فمممي 
  .عالجة المتعمقة لتحقيق تعلم أفضلالتعلم، كاستخدام استراتيجيات للم

 راتيجيات التعلم المنظم ذاتيا است
، 2013، توجد نماذج وتصنيفات عديدة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في )مكة البنا

، (48-38، 2017، )شيما  سمير، (265-181، 2009، )محمود سالم وأمل ابراهيم، (123
 ، منهمما: نمموذج بوكممارتس(yidizli & saban, 2016, 3)، (26، 2006، )ربيمر رشموا 

(Bockarts, 1995 -1996-1999) ، (  ونممموذج بنتممرتPintritch,2000) ، ونمممموذج
والنممموذج االجتمممماعى المعرفممى لزيمرمممما  ، (Winne)ونممموذج وايمممن ، (Butler, 2003)بتلممر

(Zimmerman 1990, 2002) وقد تبنى البحث الحالى هذا النموذج، هو أشهر هذه النماذج ،
، (245، 2009: فمي )محممود سمالم وأممل ابمراهيم م فيما يلىن التوضيلذل  سيتم تناوله بشئ م

(yidizli & saban, 2016, 3)( ،،يضم هذا النموذج  الث 42-41، 2017شيما  سمير :)
، التى يستخدمها التالميذ فى تعلم المواد الدراسية االستراتيجيات المعرفية فئات من االستراتيجيات:

اسمتراتيجيات ادارة المصمادر التقيميم(، ، المراقبمة، التخطميطتشممل ) استراتيجيات ما ورا  المعرفةو
"اما تم توضيم استراتيجيات نموذج ، وتشمل )التسمير، االسهاا، التنظيم، التفكير الناقد. التعليمية
تضم عوامل ، ( فى أربعة عشر نوعا من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياZimmerman يمرما  )

والتخطيط ، تحديد الهدف، التحويل، التنظيم، وتشمل: تقييم الذات، يئةالب، السلوك، شخصية ذاتية
، التسمير، التركيب البيئى ونواتج التعلم، المراقبة، االحتفال بالسجالت، والبحث عن المعلومات، له

، مراجعة المالحظات بعناية، الب المساعدة من الراشدين، الب المساعدة من الزمال ، االستظهار
وتصنف الباحثة ، (49، 2017، في )شيما  سمير مراجعة الكتب المدرسية، تباراتمراجعة االخ

 .بيئية ودافعية ما ورا  معرفية كما يلى: معرفية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا

 

 معرفية
 اسرتجاع )تسميع(

 حتديد اهلدف
 املعلومات مجع

 تفصيل وتنظيم 
 احتفاظ بالسجالت

 ما وراء معرفيه
 ختطيط

 مراقبة ذاتية
 تقييم ذاتى

 

 بيئية ودافعية 
 طلب العون االجتماعى 

 االكادميى  طلب العون
  املكافأة الذاتية
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 : لرياضيات والتنظيم الذاتي للتعلما
أننا ونحن فى القر  العشرين " (Ocak & Yamac, 2013., 381)يرى اوكاك وياماك 

وأ  السملوك ، يجب أ  يستخدم التلميذ االستراتيجيات المعرفية ومما ورا  المعرفيمة لتنظميم معرفتمه
والدافعية فى التعلم المنظم ذاتيا يناسب ابيعة األفكار الرياضية وحل المشكالت الرياضية وصنر 

لحالى يجب تشجير التلميمذ علمى المتعلم ." وتتفق الباحثة معه خاصة ونحن فى العصر اتالقرارا
وليستطير ، الذاتى والتعلم المستمر، وذل  ليستطير أ  يلحق بركب التقدم العلمى فى كل المجاالت

وتساعده ، وأ  يكتشف المعلومات الرياضية بنفسه، أ  ينتج المعلومات واألفكار الرياضية الجديدة
 ),(Zimmerman 2000 ,2012)اسممتراتيجيات التنظممميم المممذاتى علمممى ذلممم .، "ويمممرى 

Pintrich,2000.2004 أ  المتعلمممين المنظمممين ذاتيمما يشمماركو  بنشمماط فممي عمليممة المممتعلم ) ،
ويستخدمو  استراتيجيات مناسبة وقادرين على التنظيم وإدارة أنفسهم وتقييم أعمالهم أ نا  عمليمة 

وا على مواجهة تحديات التعلم ويصر ، كما أنهم يديروا عملية التعلم ووقت ومصادر التعلم، التعلم
(،  Moon, Michele L 2015, 81( و ) ,Bracha, K., Tali, R., 2009, 379فمي ) 

"ويشجر التعلم المنظم ذاتيا تالميذ المرحلة المتوسطة على استقاللية التعلم خارج اليوم الدراسى في 
ويساعدهم ، سى بسبب المرضأدا  التكليفات والواجبات المنزلية، وتعويض الغياا من اليوم الدرا

اما أ   (.،,Timothy, et al 2017 , 29." ) ويزيد من دافعيتهم للتعلم، على مواجهة التحديات
الدراسممات التممي تناولمممت الممتعلم المممنظم ذاتيممما أاممدت فاعليتممه فمممي تنميممة كممال ممممن :)التحصمميل فمممي 

، الت والبرها  الرياضى(الرياضيات، ومهارات التفكير االبداعى والمنظومى، ومهارات حل المشك
وفيما يلى ، وتنمية المعتقدات والدافعية لتعلم الرياضيات، ومعالجة صعوبات التعلم في الرياضيات

 أامدت (Marjorie Montague ,2007)  ممارجوري دراسمة موجز لببع  مبه هبال السااسبات:
 المرحلمة فمي المتعلم ذوى صعوبات الطالا أدا  تنمية في ذاتيا المنظم التعلم أهمية على الدراسة

، دراسممة )أمممل جبممراهيم، المشممكالت الرياضممية وحممل فممي التحصمميل والثانويممة والمتوسممطة االبتدائيمة
هدفت الى بنا  برنامج قائم على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ودراسة أ ره في  (2008

وأشارت الى تنمية ، مالتحصيل والدافعية لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى ذوى صعوبات التعل
ورقمة عممل لمممؤتمر  (2010، وقمدم )وليممد خليفمة، التحصميل والدافعيمة لمدى التالميممذ عينمة البحمث
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جامعة بنها توصى باستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا كمدخل عالجى مبكمر لمدى تالميمذ 
تيجيات اسممترا التحصمميل فممى مممادة الرياضمميات وتشممملة االبتدائيممة المعرضممين النخفمماض )المرحلم

الدافعيممة الممتحكم فمى معتقممدات المتعلم هممى الجهممود ، المعتقمدات، الممتعلم ،معرفيمة وممما ورا  معرفيمة(
 فيممممممممرلينج و و وسممممممممجيف ايمممممممممي دراسممممممممةالمبذولممممممممة فممممممممى الممممممممتعلم وتممممممممؤدى الممممممممى نتممممممممائج ايجابيممممممممة.، 

(Emmy Vrieling, Theo Bastiaens, Sjef stijnen, 2012) المتعلم أهميمة علمي أامدت 
 المرحلة رياضيات معلمي من عينة لدي المعرفة ورا  ما ومهارات الدافعية  يادة في ذاتيا المنظم

 أ بتمت كمما، رياضميات تخصمص االبتمدائي التعلميم بشعبة المعلمين الطالا من وعينة االبتدائية
 اوالطال المعلمين ادي المعرفة ورا  ما ومهارات للتعلم الدافعية بين ارتبااية عالقة وجود الدراسة
المنظم ذاتيا ( أادت فاعلية استراتيجيات التعلم 2013، دراسة )فايزة حمادة، البحث عينة المعلمين

فمى تنميمة بعمض مهمارات التفكيمر المنظمومى وبعمض مهمارات حمل المسمالة الرياضمية لمدى اممالا 
الصمف األول الثممانوى، وأوصمت الدراسممة بضمرورة اسممتخدام اسمتراتيجيات الممتعلم الممنظم ذاتيمما فممى 

 (Savoji, Niusha & Boreiri, 2013) دراسة سافوجى وينشاويور، المراحل الدراسية المختلفة
همدفت المى تقمص العالقمة بمين المعتقمدات المعرفيمة واسمتراتيجيات المتعلم الممنظم ذاتيما والتحصمميل 

وأشمممارت نتممائج همممذه الدراسمممات الممى أ  التمممدريب علمممى ، األامماديمى لمممدى امممالا المرحلممة الثانويمممة
ودراسممممة فادليلمممممما ، تيجيات الممممتعلم الممممممنظم ذاتيمممما يزيممممد التحصممممميل األامممماديمى لممممدى الطمممممالااسممممترا

هدفت الى الكشف  (Fadlelmula, Cokiroglu & Sunger, 2013) وكوكيروجيل وسنجر
عن العالقة بين المعتقدات الدافعية للتالميذ واستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل 

وتوصلت الدراسة الى ارتباط ، دى تالميذ الصف السابر االبتدائى برنقرة في تركيافى الرياضيات ل
وارتباط استخدام استراتيجيات التعلم ، الكفا ة الذاتية كرحد أبعاد الفاعلية الذاتية مر أهداف االنجا 

 (Velo, S. Aljaz ali, k. ,2013) فيلمودراسمة ،الممنظم ذاتيما بزيمادة التحصميل فمى الرياضميات 
( واسممتخدام ل فمي الرياضمميات والقمدرة الرياضميةأامدت وجمود عالقممة ارتبماط جيجابيمة بممين )التحصمي

 (Margaretha, 2015) دراسة مارجر اوأشارت ، استراتيجيات التعلم الذاتي لدى االا الجامعة
ويجمب أ  ، الى أ  تعلم التالميذ باستخدام التنظيم الذاتى فى الرياضيات ما  ال منخفضما نسمبيا

ساعد التالميذ على التعلم بالتنظيم الذاتى فى الرياضيات أل  من شرنه أ  يرفر مستوى تحصيل ن
( توصممممملت المممممى فاعليمممممة برنمممممامج قمممممائم علمممممى بعمممممض 2015، دراسمممممة )وال  عمممممااف، الرياضمممميات
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اسمتراتيجيات المتعلم الممنظم ذاتيما فممى تنميمة مهمارات االبمداع الرياضممى لمذى تالميمذ الصمف الثممانى 
أوصت الدراسة بضرورة وضر أنشطة تتيم للتلميذ تنظيم وااشاف المعلومات الجديدة و ، االعدادى
وضرورة تنظيم محتوى كتب الهندسة فى جمير المراحل التعليمية فى ضو  استراتيجيات ، بنفسه

 Moon-H. Cho and Michele L. Heron) وميتشمل ممو   دراسمة المتعلم الممنظم ذاتيما،

 الممتعلم واسمتراتيجيات والمشماعر الدافعيممة بمكوناتمه ذاتيما الممنظم الممتعلم أهميمة علمى أامدت (2015
دراسة ، الين أو   ذاتيا الكليات االا يتعلمه رياضيات مقرر في التحصيل تنمية في ذاتيا المنظم

هدفت الى دراسة تر ير التعلم المنظم ذاتيما علمى  (Yidizli & Saban, 2016) يد لى وسابر 
وقد أشارت ، بتركيا ت الدافعية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائىالتحصيل الرياضى والمعتقدا

النتائج الى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى التحصيل الرياضى والمعتقدات 
( توصلت الدراسة الى فاعلية استراتيجيات التعلم المنظم 2017دراسة ) شيما  سمير، الدافعية. 

ت البرها  الرياضى والتحصيل لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى، وأشارت ذاتيا فى تنمية مهارا
النتائج الى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في مهارات البرها  

 ,.Timothy, J.C., Brittany V., Bracha S)وبرشا  وبريطانى تيموسيدراسة ، الرياضى

علمى  Empowerment prog (SREP)رنمامج التنظميم المذاتى أامدت علمى فاعليمة ب (2017
، المهارات االستراتيجية والكفا ة الذاتية والتحصيل فى الرياضيات لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

برنامج مقترح قائم التعلم المنظم ذاتيا أادت على فاعلية  (2018 دراسة )سعاد الشويخ ومكة البنا،
ذاتي ودافعيمة اإلنجما  والتفكيمر االبممداعى لمدى تالميمذ الصمف الرابممر فمي تنميمة مهمارات التنظميم المم

 .ة النجم الساار الليبية بالقاهرةاالبتدائى بمدرس
 ويتضح مه السااسات السابقة ما يلى:

  معظمممم همممذه الدراسمممات أامممدت علمممى فاعليمممة اسمممتراتيجيات المممتعلم الممممنظم ذاتيممما فمممى تنميمممة
والقمدرة علمى حمل المشمكالت، مهمارات التفكيمر  التحصميل فمى الرياضميات والكفما ة الذاتيمة

 والتفكير االبداعى.، البرها  الرياضى، المنظومى

  ترايممد معظممم همممذه الدراسممات علممى فاعليمممة الممتعلم الممممنظم ذاتيمما فممى تنميمممة الدافعيممة للمممتعلم
 والمعتقدات الدافعية. 
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  بتنميممة  اهتممت -فمي ضممو  مما االعمت عليمه الباحثمة -ال توجمد دراسمة عربيمة أو أجنبيمة
مهمارات التفكيمر التوليمدى فمي الرياضميات باسمتخدام اسمتراتيجيات التنظميم المذاتي فمي أي 

 وهذا ما يميز البحث الحالي. ، صف أو مرحلة دراسية

  اهتمممت بتنميممة الدافعيمممة  -فممي ضممو  ممما االعممت عليممه الباحثممة -ال توجممد دراسممة عربيممة
م الممذاتي، فممي أي صممف أو مرحلممة للمتعلم فممي الرياضمميات باسممتخدام اسممتراتيجيات التنظمي

 وهذا أيضا ما يميز البحث الحالي. ، دراسية

  أوصممت بعممض الدراسممات بضممرورة اسممتخدام اسممتراتيجيات الممتعلم المممنظم ذاتيمما فممي تنميممة
دراسمة )وال  ، (2013، فمايزة حممادةفي الرياضميات مثمل )  التحصيل والتفكير واالبداعى

 هذا يعز  فكرة البحث الحالي.، و Margaretha, 2015))  (،2015، عااف

 تممم االسممتفادة مممن الدراسممات السممابقة فممى التعممرف علممى اسممتراتيجيات الممتعلم المممنظم ذاتيممما 
 .وتفسير النتائج، واعداد دليل المعلم، وفى تصميم االستراتيجية المقترحة، وصياغة الفروض

 (  Generative Thinkingثانيا التفكري التوليدى )
( التفكير التوليدى برنه 23-22، 2001يعرف )فتحى الزيات،  يسىمفهوم التفكير التول

ويحتفممى باسممترجاع أو انتماج أو اعممادة صممياغة األبنيمة والتراايممب المعرفيممة ، " أحمد أنممماط التفكيمر
والتممرليف ، واحمداث ترابطممات أو تممدا يات أو تحمويالت بينهمما، الموجمودة فممى المذاارة بعيممدة المممدى

( برنمممه تفكيممر يوصممف بالقمممدرة علممى وضمممر 129، 2012، أحمممد علممىويعرفمممه )، بممين مكوناتهمما."
التنبؤ بالنتائج فى ضو  معطيات ، الفرضيات لحل المشكالت الرياضية الروتينية وغير الروتينية

وتنممموع أفكمممار هممذه الحلمممول ممممر نممدرة أفكمممار همممذه ، وانتممماج عممددا ممممن الحلمممول لهمما، هممذه المشمممكالت
"وفببى ءبببوس مببا سببلت كعببر  التفكيبببر ة غيممر مرلوفممة. وانتمماج عالقممات وأنممماط رياضممي، الحلممول

، برنمه" نمموع ممن التفكيممر يتعلمق بتوليممد المعلوممات واألفكممار الجديممدة التوليببسى فببب البحببث الحببالب
ويتضمن مهارات التنبؤ من المعطيات ووضر االفتراضات )الحلول أو التفسيرات للموقف القابلة 

، لمممول، أو انتمماج عالقممات رياضممية كثيممرة )االقمممة(منهمما( وتقممديم أفكممار أو ح قللتجريممب أو التحقمم
ويقماس بالدرجمة التمى يحصمل عليهما التلميمذ فممى ، وأصميلة )نمادرة غيمر مرلوفمة(، ومتنوعمة )مرونمة(

 اختبار مهارات التفكير التوليدى الذى أعدته الباحثة لهذا الررض."
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، عبدهللا حددتها )ليلى ((Generative Thinking Skills مهااات التفكير التوليسى
التنبمو  فمى ضممو  ، )وضمر الفرضمميات ( مهمارات التفكيممر التوليمدى فمى128، 2007حيماة علمى، 
، وحددتها دراسة ) بيده قرنى، التعرف على األخطا  والمرالطات(، المرونة، الطالقة، المعطيات
التعمرف علممى ، المرونمة، الطالقممة، التنبممو  فمى ضمو  المعطيمات، ( فمى )وضمر الفرضميات2008

لمرالطمممة فممى االسمممتدالل ا، خطمما  والمخالفممات، وتشممممل مهممارتين )التمييمممز بممين المممرأى والحسيقممةاأل
(، 45-43، 2008، وتتفق الكثير من الكتابات والدراسات مثل: )راندا عبمد العلميم، (واالستنتاج

، 2014، )منصمممور الصمممعيدى، (2012، (، )أحممممد علممى307-289، 2012 فتحممى جمممروا ،)
جموعمممممة مهمممممارات ( أ  التفكيمممممر التوليمممممدى يتضممممممن م195، 2016 (،)رضمممما ديممممماا،206-209

 : فالمهااات االستكشافية تشمل :استكشافية وابدا ية
  Predicting extrapolatingالتنبوء فى ضوء المعطيات  -1

وتعنمى القممدرة علممى اسممتخدام المعلومممات الحاليمة والسممابقة واالسممتنتاج أو االسممتدالل منهمما 
 . أفكار أو تفسير موقف أو حل مشكلةوتطبيق  الى ما هو أبعد من ذل 

  (Hypothesizing)مهارة وضع الفرضيات  -2
وهى تختص بوضر فروض وحلول ممكنة للمشكلة خاضعة للتجريب والتحقق، أو تضر 

( تخضر للتجريب والفحمص ممن أجمل تفسمير ظماهرة أو موقمف inferencesاستنتاجات مبدئية )
ألغراض كثيرة منها التشخيص والتنبؤ عند رجال المخابرات  الفرضيات تستخدمو ، أو حل مشكلة

اممممما تسممممتخدم فممممي تفسممممير الظممممواهر والمواقممممف وأيضمممما فممممي حممممل … والمرشمممدين النفسمممميين وغيممممرهم
ومن شروط هذه الفرضيات أو االستنتاجات أ  تساهم فى ، المشكالت الرياضية وغير الرياضية

 .عن الذاتيةوموضو ية بعيدة ، حل مشكلة ما، وأ  تكو  كثيرة
 والمهااات االبساعية تشمل:

يقصد بها انتاج أابر عدد من االستجابات )العالقات واألفكار والحلول  (Fluencyالطالقة ) -1
 المناسبة للمشكلة( فى فترة  منية محددة مر استبعاد االستجابات المكررة والخطر. 

التى يقدمها التلميذ فى حل مشكلة  ويقصد بها عدد األفكار المتنوعة (Flexibility)المرونة  -2
والنظمر للمشمكلة مممن ، وتشمير المى درجمة السمهولة فمى ترييمر اتجماه تفكيمره، معينمة

برنها القدرة على توليد أفكار متنوعة أو حلول  جوانب مختلفة، كما تعرف "المرونة
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جديدة ليست من نوع األفكار والحلول الروتينية، وتوجيه مسار التفكير أو تحويله 
 )ويمرى ، (130 ،2012تريمر المثيمر أو متطلبمات الموقمف" )فتحمى جمروا ، ل

Costa, 2000)  أ  التالميذ األاثمر مرونمة فمى التفكيمر يتصمفو  بالقمدرة علمى"
ويمكممن لهممم أ  يعطمموا ارقممما ، االسممتماع واعممادة صممياغة وجهممات النظمممر األخممرى

نظمرهم فمى  ويسمتطيعوا تريمر وجهمة، متعددة ومتنوعة وجديدة لحل نفس المشمكلة
 (. 195، 2016 " فى )رضا دياا،ضو  البيانات والمعلومات المتاحة

تعتبر األصالة أهم صفة تميز التفكير االبداعى يقصد بها "قدرة  (Originalityاألصالة ) -3
وهمذه األفكمار قليلمة ، التلميذ على انتاج أفكار جديدة غيمر مرلوفمة بالنسمبة ألقرانمه

داخل المجموعة التى ينتمى اليها، أى أنه كلما قلت  التكرار بالمفهوم االحصائى
 درجة شيوع الفكرة  ادت أصالتها. 

يعتمد التفكير التوليدى على نظريمة المتعلم التوليمدى التمي  الرياءيات والتفكير التوليسى:
والتي تركز على فكرة أ  المتعلمين يستطيعوا أ  يضيفوا  Wittrock ,1973,1992قدمها ويتروك) 

أفكمار جديممدة لمذاارتهم لتقويممة خبمرتهم التعليميمة، ويمكممنهم انتماج معممارفهم وتحسمين تعلمهممم بنشماط 
وتكوين عالقات بين المعرفة السابقة والجديدة، وتقديم تفسير للمواقف واألحداث بربطها بالخبرات 

وهذا يناسب ابيعة الرياضيات ، ( ,Amal, F., Alsha,E., 2016 34فى) السابقة للمفاهيم."
راامية وإمكانية البنا  على الخبرات السابقة وتكوين مواقف تعين التالميذ على التفكير واالاتشاف الت

واالستنتاج في ضو  الخبرة السابقة والحالية، ، واالبداع ،وتفسير المطلوا في ضو  الخبرة السابقة
االبمداع، وتؤكمد وبذل  يمكن أ  تساعد الرياضيات في تنمية التفكير التوليدى ببعديه االاتشاف و 

 الدراسات السابقة تنمية مهارات التفكير التوليدى من خالل الرياضيات ومن هذه الدراسات: 
 ( 2008دااسة اانسل علس العليم أحمس) هدفت الى دراسة فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة :

د أعدت ق، على قرا ة الصور فى تنمية مهارات التفكير التوليدى البصرى لدى أافال الروضة
وتوصممملت الدراسمممة المممى فاعليمممة ، الباحثممة دليمممل تنفيمممذ األنشمممطة فمممى ضمممو  همممذه االسمممتراتيجية

حمد االستراتيجية المقترحة فى تنمية مهارات التفكير البصرى لدى اافال الروضة، ودراسة )أ
( Triz( هدفت الى دراسة فاعلية برنامج ا رائى مقترح قائم على نظرية تريمز )2012، على

ة مهمممارات التفكيممر التوليمممدى واالتجمماه نحممو الرياضممميات لممدى تالميمممذ الصممف الثالمممث فممى تنميمم
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وقد أادت نتائج الدراسة على فاعلية البرنامج فى تنمية مهارات التفكير التوليدى، ، االبتدائى
وأ بتت الدراسة وجود عالقة ارتبااية موجبة بين االتجاه ومهارات ، واالتجاه نحو الرياضيات

همدفت الممى دراسمة فاعليممة السممقاالت ( 2014، دراسمة )منصممور الصممعيدىوليممدى، التفكيمر الت
التعليمية " مدعومة الكترونيا فى تدريس الرياضميات " لتنميمة مهمارات التفكيمر التوليمدى لمدى 
علمممى التالميممممذ ذوى صمممعوبات الممممتعلم بالمرحلممممة المتوسمممطة فممممى المملكمممة العربيممممة السممممعودية"، 

هارات التفكيمر التوليمدى والتحصميل لمدى تالميمذ الصمف األول وتوصلت الدراسة الى تنمية م
( همدفت الممى دراسمة أ ممر برمجيمة تلممميم 2015، دراسمة )ممماهر  نقمورالمتوسمط وحمدة الجبممر، 

التنبممؤ ، بصمرية تفاعليمة علممى تنميمة مهممارات التفكيمر التوليممدى البصمرى )االسممتنتاج البصمرى
ى التالميذ ذوى االعاقة السمعية بالطائف، المرونة البصرية( لد، الطالقة البصرية، البصرى

، التوليدى البصرىوتوصلت الدراسة الى فاعلية البرمجية التفاعلية فى تنمية مهارات التفكير 
هدفت الى دراسة فاعلية استخدام استراتيجية )ما ورا  المعرفة(  (2016ودراسة )رضا دياا 

توليدى ودافعية االنجا  فى الرياضيات ولن وفليبس أى النمذجة فى تنمية مهارات التفكير ال
وتوصلت الى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة ، لدى تالميذ الصف األول االعدادى

 .ينهمافى مهارات التفكير التوليدى ودافعية اإلنجا ، ووجود عالقة ارتبااية موجبة ب

التوليدى في الرياضيات  ندرة الدراسات العربية التي تناولت تنمية التفكير ومما سلت كالحظ
 .ودراستا  في مرحلة رياض األافال حيث لم تعثر الباحثة اال على  ال ة دراسات، بالتعليم العام

مممن هممذه الدراسممات فممي تحديممد مهممارات التفكيممر التوليممدى واعممداد  وقببس اسببتفادت الباحثببة
 . صياغة فروض البحث وتفسير النتائجاختبار مهارات التفكير التوليدى و 

 (the Motivation to learn Mathematicsلثا: الدافعية لتعلم الرياضيات )ثا
: اسمتثارة ( الدافعيمة للمتعلم برنهما1998ادو : يعمرف )جمالرياضيات مفهوم السافعية لتعلم

ويهمدف الممى ، داخليمة تحمرك الممتعلم السمترالل أقصمى ااقاتمه فممى أى موقمف تعليممى يشمترك فيمه
 ،ويعرفها كال من )وائل عبد هللا، (13ص، 2014حى الحار ى، للمعرفة." فى )صب اشباع حاجته

( برنها استعداد ورذبة التلميذ المستمرة فى أدا  179، 2011(، )فاامة أبو الحديد،178 ،2011
والترلب على العسبات والصعوبات التى تواجهه أ نا  دراسة ، المهام الدراسية المتعلقة بالرياضيات
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وبممذل أقصممى جهممد لحمممل المشممكالت الرياضممية بطممرق وحلمممول ، تفممموق مممادة الرياضمميات لتحقيممق ال
، ويعرفها )أشمرف راشمد، مختلفة، والسعى للوصول لمستوى االبداع فى تعامله مر هذه المشكالت

( برنها "سعى التلميذ للوصول الى مستوى عال من التميز فى مادة الرياضيات من 175، 2012
والترلمب علمى ، وبمذل الجهمد، عممال الصمفية المتعلقمة بهماوانجما  األ، خالل أدا  المهام واألنشمطة

وتحقيق مستوى ، وذل  من أجل رفر مستواه التحصيلي، العسبات التى تحول دو  تحقيق أهدافه
برنها "رذبة تلميذ  تعر  السافعية لتعلم الرياءيات فب البحث الحالب"وفى ضو  ذل   .من التميز

واألنشطة الرياضية وحل المشكالت الرياضمية بنموع ممن الصف الثاني االعدادى فى أدا  المهام 
تحقيق المتعة والطموح )المثابرة وحب االستطالع( من أجل تحقيق أهداف داخلية عنده تتمثل فى )

 ".ياس الدافعية الذى أعدته الباحثة(، وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها التلميذ فى مسفى دراستها
)وائل  (،2007ليلى عبدهللا وحياة على، راسات كل من )حددتها دأبعاد السافعية للتعلم: 

 ( 2016)محمد الشحات، ، (2016، )رضا دياا ،(2012)اشرف راشد، ، (2011، عبد هللا
وهمى تعنممى اسمتجابة الفمرد لممما همو جديمد يبممذل المزيمد مممن  (Curiosity)حببا اتسببتط    -1

 . يعي  فيها الكثير عن البيئة التىالدراسة والبحث والرذية فى معرفة 
وهمى مما يرممل الفمرد تحسيقمه ممن أهمداف  ( (Level of Aspirationمسبتو  الطمبو    -2

ومحاولمة تحسيقهما بتحديمد مسمتويات عليما مممن العممل المدرسمى فمى خطمط محممددة 
 ينوى السيام بها. 

، وهمممى حمممرص الفمممرد علمممى أدا  مممما يوكمممل اليمممه ممممن أعمممممال Perseverance المثبببابرة  -3
تركهممما قبممممل االنتهمممما  منهممما علممممى الممممرغم ممممن وجممممود عسبممممات  والتمسممم  بهمممما وعممممدم

  .لجهد فى أدائها حتى لو كانت مملةوبذل المزيد من ا، تعترض اريقه
  .مبببا  بالتعلببباتستمت -4
 .لبببى األداء األفضبببة فبببرغببببال -5
  ربببديبببة للتقببباجبببالح -6

 : رياءيات فب أابعة أبعادلتعلم ال وقس حسد البحث الحالب أبعاد السافعية
 ا: ــــد بهــــيقص مــــاع بالتعلــــاالستمت :أوال

حينممممما ينفممممذ مهممممام وأنشممممطة ، )شمممعور تلميممممذ الصممممف الثمممماني االعممممدادى بالمتعممممة والسممممعادة
 حينما يحل )المشكالت الرياضية(. ، الرياضيات وكذل 
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 : رةـــــــــابــــــالمث :ثانيا

ميذ علمى أدا  المهمام واألنشمطة الرياضمية وحمل المشمكالت يقصد بها حرص واصرار التل
وقدرتمه علممى االحتفممال بنشممااه وبممذل المزيممد مممن ، الرياضمية المقدمممة اليممه مهممما كانممت صممعوبتها

 الجهد والوقت الى أقصى درجة ممكنة. 
 : ثالثًا: مستــــوى الطمــــوح

، وى تحصمممميله فيهممممماورفممممر مسممممت، يقصممممد بممممه رذبممممة التلميممممذ فممممى تنميممممة مهاراتممممه الرياضممممية
 . تخصص والتعمق فى دراسة الرياضياتوال

 : العــــب االستطــــرابعًا: ح

بنفسمه وحمل المشمكالت  يقصد به رذبة التلميذ فى ااتشماف الحقمائق والخبمرات الرياضمية
 . ها وكل ما يتعلق بمادة الرياضياتواالاالع على كل ما هو جديد في، الرياضية بنفسه

 :تناولت دافعية االنجاز فى الرياءيات ومه السااسات التى
همممدفت الممى دراسمممة فاعليممة اسمممتخدام ألعممماا  (Kebtrictch, 2010) دراسممة كيبتمممرت 

الحاسب األلى لطالا المرحلة الثانوية فى تنميمة التحصميل الدراسمى والدافعيمة لزنجما  فمى ممادة 
رة اإلنجليزية على تحصيلهم الرياضيات، ودور الخبرة السابقة بمهارات الحاسب األلى ومهارات الل

ودافعيتهم لزنجا  فى الرياضيات وتوصلت الدراسة الى فاعلية التدريس باستخدام ألعاا الحاسب 
( أامدت فاعليمة 2011فااممة أبمو الحديمد األلى فى تنمية التحصيل والدافعيمة لزنجما ، ودراسمة )

زنجمما  لممدى تلميممذات المرحلمممة اسممتخدام نممموذج "بممايبى" البنمممائى فممى تنميممة التحصمميل والدافعيمممة ل
ووجمود عالقمة ارتباايمة موجبمة بمين التحصميل والدافعيمة لزنجما  لمدى ، المتوسطة بطيئات التعلم

أادت فاعلية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات  (2011، ) وائل عبدهللا دراسة، تالميذ التجريبية
ية ودافعيممة االنجما  لمدى تالميمذ الصممف المذكاوات المتعمددة لتنميمة االبممداع فمى الرياضميات المدرسم

الرابممر االبتممدائي وقممد أشممارت نتممائج الدراسممة المممى فاعليممة البرنممامج المقتممرح فممى تنميممة االبممداع فمممى 
( أشارت الى فاعلية 2011، دراسة )رشا هاشمالرياضيات المدرسية وتنمية دافعتيهم لالنجا  فىها، 
على تنمية القوة الرياضية والدافعية لزنجا  لدى استخدام المدخل اإلنساني فى تدريس الرياضيات 

أامدت فاعليمة برنمامج مقتمرح ا رائمي قمائم  (2012، دراسة )أشرف راشمد، تالميذ المرحلة االبتدائية
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المعرفية والدافعية لزنجا  لمدى  timssفى مستويات الم timssعلى الجمر بين الكورت وأنشطة 
قة ارتبااية بين المستويات المعرفية والدافعية لزنجا ، تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ووجود عال

( أ بتت فاعلية برنامج مقترح فى الرياضيات قائم على نموذج أبعاد 2014، )أر اق رجب دراسة
الممتعلم فممي تنميمممة التفكيممر الرياضمممى والتحصمميل والدافعيممة لزنجممما  لممدى تالميمممذ الصممف السمممادس 

( أامدت فاعليممة 2016، )محممد الشممحات دراسممة، الرياضمي االبتمدائي المتممرخرين دراسميا وتفكيممرهم
برنامج قائم على التعلم المستند للدماغ فى عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

لتعلم في ا تلعيب ةفاعلي ( أ بتت2019 ،وفا  الرامدية )دراس، االعدادية، وتنمية دافعيتهم للتعلم
، ةالمكرمم ةالصمف السمادس االبتمدائي بمكملمدى تالميمذ  ككمل ياتنحو تعلم الرياضم ةالدافعي ةتنمي

 (ةالذاتي الكفا ة، ةوالثق، التعلمباالستمتاع ، )التحديعلى حدة بعد منها وتنمية كل 
 ومه خالل عرض السااسات السابقة يتضح ما يلى: 

أامممممممدت جميمممممممر هممممممممذه الدراسمممممممات علممممممممى تنميمممممممة الدافعيمممممممة لزنجمممممممما  بواسمممممممطة المعالجممممممممات  -1
 . المختلفةالتدريسية 

كممما تنوعممت فئممات الممتعلم بممين ، تنوعممت المراحممل الدراسممية بممين ابتممدائي واعممدادي و ممانوي -2
 مترخرين دراسيا وذوى صعوبات التعلم. ، وبطي  تعلم، تالميذ عاديين

استفادت الباحثة من هذه الدراسات فى تحديد أبعاد دافعية االنجا ، كيفية اعداد مسياس  -3
 الدافعية لزنجا . 

 ستفادة من هذه الدراسات فى تفسير نتائج البحث الحالي. تم اال -4

يختلممف البحممث الحمممالي عممن الدراسمممات السممابقة فمممى المعالجممة التدريسمممية والعينممة الصمممف  -5
 وأيضا فى أبعاد المسياس الذى أعدته الباحثة. ، الثاني اإلعدادي

يم المممذاتي سمممبق ذكرهممما فمممي وتوجممد دراسمممات كثيمممرة تناولمممت تنميمممة الدافعيمممة باسمممتخدام اسمممتراتيجيات التنظممم -6
 يمرممممممممممما  ، (2008، محمممممممممور التنظممممممممميم المممممممممذاتي للمممممممممتعلم مثمممممممممل دراسمممممممممات كمممممممممال ممممممممممن: )أممممممممممل جبمممممممممراهيم

Zimmerman, B .J 2008)  سممافوجى وينشماويور ،)(Savoji, Niusha & Boreiri, 

 ,Yidizli & Saban)و)يممد لى وسمممابر  ، Margaretha, 2015))  مارجر يمما، (2013

   (Timothy, J.C., Brittany V., Bracha S., 2017)وبرشا  انىوبريط تيموسي، (2016
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( بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية 0,05يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ) -1
 . دى ككل لصالم المجموعة التجريبيةوالضابطة بعديا فى اختبار مهارات التفكير التولي

( بمممممين متوسممممطى درجممممات المجمممممموعتين 0,05عنممممد مسممممتوى ) يوجممممد فممممرق دال احصمممممائيا -2
التجريبيممة والضممابطة بعممديا فمممى كممل مهممارة فر يممة ممممن مهممارات التفكيممر التوليممدى لصمممالم 

 المجموعة التجريبية.

( من متوسطى درجات تالميذ المجمموعتين 0,05يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ) -3
 للتعلم ككل لصالم المجموعة التجريبية. التجريبية والضابطة بعديا فى مسياس الدافعية

( متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 0,05) يوجد فرق دال احصائيا بين مستوى -4
 والضابطة بعديا فى كل بعد من أبعاد الدافعية لتعلم الرياضيات لصالم المجموعة التجريبية. 

( بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية 0,05يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ) -5
رة علمى حمدة لصمالم قبليا وبعديا فى اختبار مهمارات التفكيمر التوليمدى ككمل وفمى كمل مهما

 .التطبيق البعدى

( مممن متوسمطى درجممات تالميمذ المجموعممة 0,05يوجمد فممرق دال احصمائيا عنممد مسمتوى ) -6
عد على حدة وفى كل ب، عديا فى مسياس الدافعية لتعلم الرياضيات ككلالتجريبية قبليا وب

 .لصالم التطبيق البعدى

 تم اعداد خطوات االستراتيجية المقترحة في ضو  الدراسة اعساد االستراتيجية المقترحة :
التفكيممر التوليممدى والدافعيممة  النظريممة لمتريممرات البحممث )التنظمميم الممذاتي للممتعلم ومهممارات

وفى ضو  ابيعة الرياضيات ومناهج الرياضيات التي يدرسها التالميذ بالمرحلة ، للتعلم(
اإلعداديممة ،وخصمممائص تالميمممذ المرحلمممة اإلعداديمممة وخبمممراتهم السمممابقة ومسمممتواهم العقلمممى 

 (7خطوات االستراتيجية في ملحق ) وقد تم تحديد، وحاجتهم النفسية واالجتما ية

  اعساد دليل المعلم لتسايس وحسة المساحات وموءوع التشابه باالستراتيجية المقترحة
وقممد تضممممن مقدممممة لتوضممميم الهمممدف منمممه وتضممممن فكمممرة نظريمممة عمممن متريمممرات البحمممث 

 ،الدافعيمة لمتعلم الرياضمميات(، مهمارات التفكيمر التوليممدى، الثال مة )التنظميم المذاتي للممتعلم
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كممما تضمممن خطمموات االسممتراتيجية ، فيممذ تجربممة البحممثوارشممادات للمعلممم تسمماعده فممي تن
وخطممممممة تقممممممديم المممممممدروس ، المقترحممممممة وموضمممممموعات الوحمممممممدة والخطممممممة الزمنيممممممة لتدريسمممممممها

. وقممد تممم عممرض الممدليل علمممى ة موضممم فيهمما دور المعلممم والتلميممذباالسممتراتيجية المقترحمم
 مجموعة من المحكمين للتراد من مناسبته وصحته.

 وقد تضمنت نفس األنشطة والتقويم والواجبات الواردة بدليل لميا اعساد كراسة األنشطة للت
وتم التراد من مناسبتها وصحتها بعرضها على مجموعة من ، المعلم الخاصة بكل درس

وتم اجرا  بعض المالحظات الخاصة بصياغة بعض األنشطة ، (8) المحكمين في ملحق
 . (7)، (6ما النهائي في ملحق )واباعتها، وأصبم دليل المعلم وكراسة األنشطة في شكله

 اعساد اختباا التفكير التوليسى: 
يهدف االختبار الى قياس مهارات التفكيمر التوليمدى )التنبمو  : تحديد الهدف من اتختبار -1

لمممدى األصممالة( ، المرونممة، الطالقممة، التعممرف علممى االفتراضممات، مممن المعطيممات
 . تالميذ الصف الثانى اإلعدادي

، تمم االامالع علمى الدراسمات السمابقة، لتحديمد نو يمة المفمردات المفبردات  تحديد نوعيبة  -2
 . االق التفكير التقاربى والتباعدىوتم وضر أسئلة مفتوحة إل

وتم مراجعة ، تم االاالع على االختبارات التى وردت بالدراسات السابقة بناء مفردات اتختبار -3
  .لصف الثانى االعدادى عينة البحثامقررات الرياضيات السابقة التي درسها تلميذ 

 :أرقام المفردات في جدول كما يلى . بوضرتحديد جدول المواصفات -4

 ( مواصفات اختبار مهارات التفكري التوليدى1جدول )
 عدد املفردات

 ارةـــــــامله
 اـــــــامهـــــــأرق اـــــــددهـــــــع

 10-1 10 افـــــــد االستكشـــــــأوال : بع
 5-1 5 التنبؤ من املعطيات

 10-6 5 التعرف على االفرتاضات
   داعـــــــد االبـــــــ: بعثأنيا

 18-11 8 طالقة ومرونة وأصالة
  18 وعـــــــاجملم
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 حديد نظام التصحيح وتقدير الدرجة.ت -5
 افـــــد االستكشـــــأوال: بع

  تعطى درجة لكل ججابة صحيحة. التنلؤ مه المعطياتبالنسبة ألسئلة النوع األول  -1

 .تعطى درجة لكل ججابة صحيحة معرفة االفتراءاتبالنسبة ألسئلة النوع الثاني  -2

 داعـــــد االبـــــثانيا: بع

: تم تحديد درجة الطالقة في السؤال الواحد بتحديد عدد ججابات كل سؤال، تحديد درجة الطالقة

جممممة ممممر حممممذف اإلجابممممات وكمممل ججابممممة صمممحيحة يقممممدمها الطالممممب يعطمممى لهمممما در 
 ومجموع هذه الدرجات يعطى الدرجة الخام للطالقة في كل سؤال.، المكررة

وذلم  بتحديمد عمدد األفكمار فمي ، تمم تحديمد درجمة المرونمة فمي السمؤال الواحمد: تحديد درجة املرونة

والفكمرة المكمررة ال ترخمذ أاثمر ممن ، وتعطى درجة لكل فكرة، اجابة التلميذ للسؤال
 .موع هذه الدرجات يعطى الدرجة الخام للمرونة في كل سؤالومج، درجة

  : تم تحديد درجة األصالة في السؤال الواحد بمراعاة الجدول التالى:تحديد درجة األصالة
 ( حتديد درجة األصالة يف السؤال الواحد2جدول )

 1 3 3 4  5 (التالميذ الذين قدموا نفس الفكرة)عدد  التكرار

 5 4 3 2  1 ةــــالــــة األصــــدرج

 ومجموع هال الساجات كعطى الساجة الخام لألصالة فب كل سؤال:
  اربببببط اتختببببببضب -6
 ينـــــدق المحكمـــــص: 

تمممم عممممرض االختبممممار علمممى مجموعممممة مممممن أعضمممما  التمممدريس تخصممممص المنمممماهج واممممرق 
ت الخاصمة بإعممادة وقممد أبمدى المحكمممو  بعمض المالحظمما، التمدريس وعلممم المنفس بكليممات التربيمة

وبعممممض المالحظمممات الخاصممممة ، وضمممبط بعممممض الرسمممومات الهندسمممية، صمممياغة بعمممض العبممممارات
وهممى كيفيمة تحديممد الدرجمة النهائيممة لالختبمار وحسمماا الدرجمة التائيممة ، بطريقمة تصممحيم االختبمار

  وتم مراعاة هذه المالحظات.، والمعيارية
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 ة ــــالعيـــة االستطــــربــــالتج 

تلميذة بالصف الثانى االعدادى من مدرسة  33الختبار على مجموعة عددها تم تطبيق ا
  )الثبات والصدق( وحساا  من االختبار. سعد  غلول اإلعدادية ببنها بهدف ضبط االختبار، تحديد

وهممى قيمممة ، (0،86فبلرممت قيمتممه ) تممم حسمماا معامممل الثبمات بطريقممة ألفمما كرونبمما  :الثبااا أ( 
  االختبار. مناسبة للتراد من  بات

تم حساا معامالت كل مفردة بالدرجمة الكليمة للبعمد المذى تنتممى اليمه فتراوحمت  صدق املحتوىب( 
تم ، ( 0,01، 0,05وهى دالة عند مستوى )، ( 0,78، 0,36معامالت االرتباط بين ) 

حسممماا معممممامالت االرتبمممماط بممممين درجمممات كممممل بعممممد مممممن أبعممماد االختبممممار والدرجممممة الكليممممة 
وهى ، (0,453 ،0,512، 0,773، 0,631، 0,724رت على الترتيب ) لالختبار، فبل
 . ن صدق محتوى االختبار والو وق بهومناسبة للتراد م، (0,01قيم دالة عند )

 دقيقة( 70فبلغ )، تم تحديد  من االختبار بحساا متوسط أ منة التالميذ زمن االختبار:ج( 

 (2لالختبار في ملحق )النهائية تم اعداد الصورة  الصورة النهائية لالختبار:د( 

 اعداد مقياس الدافعية لتعلم الرياضيات 
يهمدف المسيماس المى قيماس مسمتوى دافعيمة تلميمذ الصمف  تحديد الهدف من المقيـا::  -1

 الثاني االعدادى لتعلم الرياضيات. 
ــا::  -2 ــاد المقي ــد أبع تممم تحديمد أبعمماد المسيماس فممى أربعممة أبعماد )االسممتمتاع بممتعلم  تحدي

حمب االسممتطالع ، مسمتوى الطممموح فمي تعلمهمما المثممابرة فمى تعلمهمما،، رياضمياتال
 .( باالاالع على الدراسات السابقةلتعلمها

ــا:  -3 ــود المقي ــداد بن تممم اعمداد بنممود المسيماس بعممد االاممالع علمى الدراسممات السممابقة  :اع
 )أحمممممد علمممممى، المهتمممممة بإعممممداد مسيمممماس الدافعيمممممة للممممتعلم مثممممل دراسممممة كمممممال مممممن:

وقممممممد تضممممممممن ، (2016 )رضمممممما ديمممممماا،، (2016)محمممممممد الشممممممحات،  ،(2012
و بممارات سمممالبة مثمممل: أسممتمتر بحصمممة الرياضممميات، ، المسيمماس  بمممارات موجبمممة

 أشعر بالضيق والقلق فى حصة الرياضيات. 
ــة والتصــحي :  -4 تمم تحديمد نظممام االجابمة علمى المسيمماس وفقما لنظمام ليكممرت  نظــام االجاب

ال أوافق(، وفقا لتسلسل ، بدرجة ضعيفة، متوسطةبدرجة ، المتدرج )بدرجة كبيرة
 (، صفر1، 2، 3الدرجات )
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 ( بارة 30تضمنت الصورة المبدئية ): الصواة الملسئية للمقياس
 ( عدد العبارات اليت تقيس كل بعد من أبعاد مقياس الدافعية3جدول )

 ةـــــائيـــــة النهـــــدرجـــــال اراتـــــدد العبـــــع ورــــــــــــــاحمل

 24 8 االستمتاع بتعلم الرياضيات

 21 7 املثابرة يف تعلم الرياضيات
 21 7 مستوى الطموح يف تعلم الرياضيات

 24 8 حب االستطالع لتعلم الرياضيات
 90 30 وعــــــــاجملم

 اس:ببببببط المقيببببببضب
 المنمماهج  تمم عممرض المسيماس علممى مجموعمة مممن المحكممين فممى مجمال صــدق المحكمــين

وتمممم تنفيممممذ بعمممض المالحظممممات الخاصممممة ، والصمممحة النفسممممية، وامممرق التممممدريس وعلمممم الممممنفس
 بصياغة بعض العبارات اللفظية. 

 تم تطبيقه على مجموعة من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي من  التجربة االستطالعية
 تلميذة. 33مدرسة سعد  غلول عددهم 

 :( وهمو معاممل  بممات  0,892ة الفما كرونبمما  ): بلمغ معامممل الثبمات بطريقمثبــاا المقيــا
 .بات االختبارمرتفر يؤكد  

 تمم حسماا معمامالت ارتبماط كمل مفمردة بالدرجمة الكليمة للبعمد المذى تنتممى صدق المحتوى :
، 0,05وهمممى دالمممة عنمممد مسممممتوى )، (0,73، 0,34اليمممه فتراوحمممت معمممامالت االرتبممماط بمممين )

ت كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية تم حساا معامالت االرتباط بين درجا، (0,01
وهممممممى دالممممممة عنمممممممد ، (0,421، 0,54، 0,762، 0,816لالختبممممممار، وتمثلممممممت قيمهمممممما فمممممممي: )

  .بة للتراد من صدق محتوي االختبارومناس، (0,01)

 :تمم حسماا  ممن المسيماس بحسماا متوسمط أ منمة ججابمات التالميمذ زمن تطبيق المقيا ،
 (. يقة بما فيه تعليمات المسياسدق 20فكا  الزمن المناسب )
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  :( بمارة 30اس بصمورته النهائيمة ممن )تكونمت المسيم اعداد الصورة النهائية للمقيـا ،
 . وفيما يلى جدول مواصفات المسياس، (3اما هو في ملحق )

 ( مواصفات مقياس الدافعية4جدول )
ـــدد العبـــــع دـــــــالبع ـــدرجـــــال اراتـــــام العبـــــارق اراتـ ـــة النهــ ــائيــ  ةــ

 24 8-1 8 االستمتاع بالتعلم

 21 15-9 7 املثابرة يف التعلم
 21 22-16 7 الطموح يف التعلم

 24 30-23 8 حب االستطالع يف التعلم
 90  30 وعـــــــــاجملم

وتم اعداد نموذج ، ايجابية( 16 سلبية، 14ويتضمن المسياس  بارات ايجابية وسلبية )
 .(4تصحيم وتقدير الدرجة في ملحق )لا

 ث بببببة البحبببببرببببببتج
  اختيار مجموعتى البحث -1

، ( تلميذة من تلميذات الصف الثانى االعمدادى79تكونت عينة البحث في البداية من )
تلميممذة مممن  39حيمث تممم اختيممار مجممموعتين مممن مدرسممتين: المجموعممة األولممى التجريبيممة عممددها 

دليل التطبيق( المجموعة الثانية من مدرسة السيدة عائشة  9)ملحق ، االعدادية مايو 15مدرسة 
وتمم اسممتبعاد التلميممذات ، م 2019 تلميمذة فممي الفصمل الدراسممى الثمانى عممام 40االعداديمة وعممددها

الالتى لم ينتظمن في حضور كل حصص التطبيق أو التطبيق البعدى ألداتى البحث، ومن  م 
 .( تلميذة68ذة والعينة النهائية )تلمي 34لنهائي لكل مجموعة أصبم عدد التلميذات ا

 التكافؤ بين المجموعتين قبليا  -2

حيمممممث أ  كلتممممما ، تمممممم التكمممممافؤ بمممممين المجمممممموعتين فمممممي المسمممممتوى االقتصمممممادى االجتمممممماعى
المدرسمتين ممن بيئمة اجتما يمة متقاربمة، وفمى التطبيمق القبلمى الختبمار التفكيمر التوليمدى ومسيمماس 

 . والجداول التالية توضم ذل ، الدافعية
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 ( قيمة ت وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعتني 5جدول )
 وفى كل بعد منها.، قبليا فى اختبار التفكري التوليدى )ككل(

 الداللة مستوى درجة احلرية قيمة ت االحنراف املعيارى املتوسط اجملموعة 

 0.05الة عند غري د 66 1.06- 1.70 8.14 التجريبية التنبؤ
 1.46 8.55 الضابطة

 افرتاضات
 1.13 5.41 التجريبية

 1.12 5.79 الضابطة 0.05غري دالة عند  66 1.39-

 0.05غري دالة عند  66 0.90- 2.46 9.94 التجريبية طالقة
 2.09 10.44 الضابطة

 0.05غري دالة عند  66 0.79- 1.51 7.32 التجريبية مرونة
 1.55 7.61 ةالضابط

 أصالة
 2.03 5.85 التجريبية

 1.75 5.76 الضابطة 0.05غري دالة عند  66 0.19
 التوليدى

 ككل
 0.05غري دالة عند  66 0.94- 6.40 36.67 التجريبية

 6.15 38.11 الضابطة

بممين متوسمممطى درجمممات  0,05ومممن الجمممدول يتضممم عمممدم وجمممود فممرق دال عنمممد مسمممتوى 
ممما يؤكمد ، وفى كل مهارة على حدة، ليا فى اختبار مهارات التفكير التوليدى ككلالمجموعتين قب

 . بليا في مهارات التفكير التوليدىتكافؤ المجموعتين ق
 ( قيمة ت وداللة الفرق بني متوسطى درجات 6جدول )

 اجملموعتني قبليا فى مقياس الدافعية ككل وفى كل بعد منها:
 الداللة مستوى درجة احلرية قيمة ت االحنراف املعيارى طاملتوس اجملموعة دــــــالبع

 االستمتاع
 2.36 10.14 التجريبية

 0.05غري دالة عند  66 0.25-
 2.38 10.29 الضابطة

 املثابرة
 2.17 8.14 التجريبية

 0.05غري دالة عند  66 0.05
 1.95 8.11 الضابطة

 الطموح
 1.68 7.79 التجريبية

 0.05دالة عند غري  66 1.63-
 1.58 8.44 الضابطة

 حب االستطالع
 1.31 7.67 التجريبية

 0.05غري دالة عند  66 0.16-
 1.58 7.73 الضابطة

 الدافعية ككل
 6.60 33.76 التجريبية

 0.05غري دالة عند  66 0.52-
 6.42 34.58 الضابطة
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بمممين متوسممطى درجمممات  (0,05ومممن الجممدول يتضمممم عممدم وجممود فمممرق دال عنممد مسممتو )
 وفى كل بعد منها. ، المجموعتين قبليا فى مسياس الدافعية ككل

 ين: ــــوعتــــ: للمجمــــدريــــالت -3

بدأ تدريس وحدة المساحات والتشابه المقررة على تالميذ الصف الثانى االعدادى مر بداية 
بالطريقة التقليدية مر معلم  م، حيث درست المجموعة الضابطة 2019الفصل الدراسى الثانى عام 

رياضيات الفصل في مدرسة أم المؤمنين اإلعدادية ببنها، ودرست المجموعة التجريبية بواسطة معلم 
مايو االعدادية ببنها بعد مقابلته وتعريفه باالستراتيجية المقترحة وتدريبه  15الرياضيات فى مدرسة 

كما تم تقديم له ، منه فى التدريس للمجموعة التجريبيةعلى استخدامها، وتم تقديم دليل المعلم ليستفيد 
الوسائل المناسبة وحضور بعض الحصص للتراد من التزامه بالتدريس باالستراتيجية المقترحة، وتم 
تقديم بعد التوجيهات له، وتسجيل بعض المالحظمات، وقمد التمزم المعلمم بالخطمة الزمنيمة لتمدريس 

 : ، ومن المالحظات التي تم تسجيلهاةالمحتوى مثل معلم المجموعة الضابط
فمى البدايمة كانممت التلميمذات مندهشمة مممن اريقمة التعلميم باالسممتراتيجية المقترحمة ونو يممة 

 م بالتدريج وبالتشجير والتعزيز كرحد خطوات االستراتيجية المقترحة أصبحن ، األسئلة واألنشطة
وباألنشمطة وأسمئلة المعلمم التمى تلمزمهم ، يتعود  على االستراتيجية المقترحمة وتحمسمن للتعلميم بهما

كما أ  خطوات االستراتيجية تتضمن تحديد الهدف والتخطيط وجمر ، باستخدام هذه االستراتيجية
المعلوممات والمموعى بمما يفكممر  فيممه، والموعى ومراقبممة المذات حممين كتابممة خطموات الحممل والتممدريب 

وبذل  وقد ، اتشاف الخبرات والحلولمما سهل لهم ا، على استراتيجيات التفكير في حل المشكلة
أحسوا بالثقة بالنفس والمتعة والرذبة فى التعلم بهذه االستراتيجية فى جمير المواد، وقد استخدمها 

وقمد  ادت رغبمتهم فمي تعلمم ، البعض عند مذاارة المواد الدراسية األخرى وحل تمارينها ومشمكالتها
 .الرياضية ي حل األنشطة والمشكالتو ابروا ف، الرياضيات

 تطبيق أدواا البحث بعديا  -4

م 2019ت4ت20تمممممم تطبيمممممق اختبمممممار مهمممممارات التفكيممممممر التوليمممممدى ومسيممممماس الدافعيمممممة يمممممموم
علمممى تالميمممذ المجممممموعتين بعمممد انتهممما  تممممدريس وحمممدة المسممماحات والتشممممابه، وتمممم رصمممد الممممدرجات 

 ومعالجتها احصائيا. 
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 رض األول ـــة الفـــن صحـــق مـــللتحق
والمممذى يمممنص علمممى أنمممه "يوجمممد فمممرق دال احصمممائيا بمممين متوسمممطى درجمممات المجمممموعتين 
التجريبيمة والضمابطة بعمديا فمى اختبمار مهممارات التفكيمر التوليمدى لصمالم التجريبيمة " وتمم حسمماا 

ارات التفكيمممر وداللممة الفمممرق بممين متوسمممطى درجممات المجممموعتين بعمممديا فممى اختبمممار مهمم "تقيمممة "
 . لتر ير، والجدول التالى يوضم ذل التوليدى ككل وحجم ا

 ( قيمة ت وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعتني 7جدول )
 :لتوليدى )ككل( وكذلك حجم التأثريبعديا فى اختبار مهارات التفكري ا

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 

 املعيارى
 قيمة ت

درجة 
 احلرية

 الداللة
 مستوى

حجم التأثري 
 مربع ايتا

 مستوى التأثري

 17.06 81.79 34 التجريبية
6.10 66 

دالة عند 
0.01 

 كبري 0.15 < 0.36
 11.03 60.52 34 الضابطة

ومممن الجممدول يتضممم تفمموق المجموعممة التجريبيممة علممى المجموعممة الضممابطة فممى اختبمممار 
بين متوسطى درجات  0,01ا عند مستوى حيث وجد فرق دال احصائي، مهارات التفكير التوليدى

كممما قيممة مربممر ايتمما ، المجمموعتين بعممديا فمى اختبممار مهمارات التفكيممر التوليمدى لصممالم التجريبيمة
وهذا يعنى أ  تر ير االستراتيجية كبير في تنمية  0,15< ( 0,36لحساا حجم التر ير تساوى )

 التفكير التوليدى، مما يعنى قبول صحة الفرض األول. 

 ى   ـــانـــرض الثـــة الفـــن صحـــق مـــللتحقو
( بممين متوسممطى 0،05والمذى يممنص علممى أنمه " يوجممد فممرق دال احصممائيا عنمد مسممتوى )

وقمد ، درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعديا فمى كمل مهمارة ممن مهمارات التفكيمر التوليمدى
ين بعممديا فممى كمل مهممارة مممن " وداللممة الفممرق بمين متوسممطى درجممات المجمموعتتتمم حسمماا قيممة "

 .التر ير والجدول التالى يوضم ذل وكذل  حجم ، مهارات التفكير التوليدى
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 " وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعتني ت( قيمة "8جدول )
 :ت التفكري التوليدى وحجم التأثريبعديا فى كل مهارة من مهارا

 املتوسط اجملموعة البعد
 االحنراف

 املعيارى
 درجة

 احلرية
 مربع ايتا مستوى الداللة قيمة ت

 مستوى
 التأثري

التنبؤ من 
 املعطيات

 2.80 17.17 التجريبية
0.01دالة عند  6.47 66 كبري 0.15 < 0.38   

 1.90 13.41 الضابطة
معرفة 

 االفرتاضات
 2.79 14.32 التجريبية

0.01دالة عند  6.74 66 كبري 0.15 < 0.40   
 2.04 10.32 الضابطة

 االستكشاف
 ككل

 5.40 31.50 التجريبية
0.01دالة عند  6.88 66 كبري 0.15 < 0.41   

 3.75 23.73 الضابطة

 الطالقة
 6.77 22.97 التجريبية

0.01دالة عند  4.61 66 كبري 0.15 < 0.24   
 4.76 16.41 الضابطة

 املرونة
 5.20 17.23 التجريبية

0.01دالة عند  3.72 66 كبري 0.15 < 0.17   
 3.73 13.14 الضابطة

 األصالة
 3.18 10.08 التجريبية

0.01دالة عند  4.49 66 كبري 0.15 < 0.23   
 1.89 7.23 الضابطة

االبداع 
 ككل

 14.30 50.29 التجريبية
0.01دالة عند  4.62 66 كبري 0.15 < 0.24   

 9.20 36.79 الضابطة

( بمممين متوسمممطى 0،01) د فمممرق دال احصممائيا عنمممد مسممتوىيوجممومبببه الجبببسول يتضبببح 
كمما ، درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعديا فمى كمل مهمارة ممن مهمارات التفكيمر التوليمدى

وهذا يعنى أ  تمر ير  0,15< ( 0,41، 0,17قيم مربر ايتا لحساا حجم التر ير تراوحت بين )
 .رات التفكير التوليدىاالستراتيجية كبير في تنمية كل مهارة من مها

    ثــالــرض الثــة الفــن صحــد مــأكــوللت
( بمممممين متوسمممممطى 0،05والممممذى يمممممنص علمممممى وجمممممود فمممممرق دال احصمممممائيا عنمممممد مسمممممتوى )

تممم حسمماا قيممممة "ت" وداللممة الفممرق بمممين ، درجممات المجممموعتين بعممديا فمممى مسيمماس الدافعيممة ككمممل
وكمممممذل  حجمممممم ، لممممتعلم الرياضممممميات متوسممممطى درجمممممات المجمممممموعتين بعممممديا فمممممى مسيممممماس الدافعيمممممة

 . التر ير والجدول التالى يبين ذل 
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 ( قيمة ت وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعتني 9جدول )
 بعديا فى مقياس الدافعية لتعلم الرياضيات ككل وحجم التأثري

 لتأثريمستوى ا مربع ايتا الداللة قيمة ت درجة احلرية املعياري االحنراف املتوسط اجملموعة

 7.04 65.55 التجريبية
 كبري 0.15 < 0.67 0.01 11.67 66

 6.96 45.73 الضابطة

( بممين متوسمممطى 0،01) وجممود فمممرق دال احصممائيا عنممد مسمممتوى ومببه الجبببسول يتضبببح
كما أ  قيمة مربر ايتا لحساا حجم التر ير ، درجات المجموعتين بعديا فى مسياس الدافعية ككل

وهممممذا يعنممممى أ  تممممر ير االسممممتراتيجية كبيممممر فممممي تنميممممة الدافعيممممة لممممتعلم  0,15< ( 0,67تسممماوى )
 مما يعنى قبول صحة الفرض الثالث.، الرياضيات ككل

 ع   ـــرابـــرض الـــة الفـــن صحـــق مـــوللتحق
( بمين متوسمطى درجمات 0،05المذى يمنص علمى يوجمد فمرق دال احصمائيا عنمد مسمتوى )

د مممن أبعمماد مسيمماس الدافعيممة للممتعلم "تممم حسمماا قيمممة )ت( تالميمذ المجممموعتين بعممديا فممى كممل بعمم
وكمذل  ، وداللة الفرق بين المجموعتين بعديا فى مسياس الدافعية للتعلم )فمى كمل بعمد ممن أبعماده(

 والجدول التالى يوضم نتيجة ذل . ، حجم التر ير
 ( قيمة )ت( وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعتني 10جدول )

 بعد من أبعاد الدافعية للتعلم وحجم التأثري. بعديا فى كل
 التأثري مستوى ايتا مربع مستوى الداللة ت قيمة االحنراف املتوسط درجة احلرية اجملموعة البعد

 كبري 0.15 < 0.49 0.01 8.03 2.40 17.70 66 التجريبية االستمتاع
 2.36 13.05 الضابطة

 املثابرة
 التجريبية

66 
16.79 1.82 

 2.13 11.47 الضابطة كبري 0.15 < 0.64 0.01 11.05
مستوى 
 الطموح

 التجريبية
66 

15.11 2.26 
 كبري 0.15 < 0.49 0.01 8.05

 2.03 10.91 الضابطة
حب 

 االستطالع
 كبري 0.15 < 0.61 0.01 10.24 2.05 15.94 66 التجريبية

 2.46 10.29 الضابطة

( بين متوسطى درجات 0،01د فرق دال احصائيا عند مستوى )ومن الجدول يتضم وجو 
كمما أ  قميم مربمر ايتما لحسماا ،، تالميمذ المجمموعتين بعمديا فمى كمل بعمد ممن أبعماد الدافعيمة للمتعلم
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وهذا يعنى أ  تر ير االستراتيجية كبير في  0,15< ( 0,64 ،0,49حجم التر ير تراوحت بين )
 مما يعنى قبول صحة الفرض الرابر.، علم الرياضياتتنمية كل بعد من أبعاد الدافعية لت

 س   ـــامـــرض اخلـــة الفـــن صحـــق مـــوللتحق
( ممن متوسمطى درجمات 0,05يوجد فرق دال احصائيا عنمد مسمتوى )الذى ينص على "و 

وفممى كممل ، تالميمذ المجموعممة التجريبيممة وقبليمما وبعممديا فممى اختبمار مهممارات التفكيممر التوليممدى ككممل
لممى حمممدة لصممالم التطبيممق البعمممدى " تممم حسممماا قيمممة )ت( وداللممة الفمممرق بممين متوسمممطى مهممارة ع

، (فمى كمل مهمارة علمى حمدة، المجموعة التجريبية قبليا وبعمديا فمى )مهمارات التفكيمر التوليمدى ككمل
 والجدول التالى يوضم نتيجة ذل . ، وكذل  تم حساا حجم التر ير

 سطى درجات اجملموعة التجريبية قبليا ( قيمة )ت( وداللة الفرق بني متو11جدول )
 على حدة( وحجم التأثري وبعديا فى )مهارات التفكري التوليدى ككل وكل مهارة

 املتوسط التطبيق البعد
 االحنراف

 املعيارى
درجة 
 احلرية

 ت قيمة
مستوى 
 الداللة

 التأثري مستوى مربع ايتا

التنبؤ من 
 املعطيات

 1.70 8.14 القبلى
 كبري 0.15 < 094 0.01 23.83- 33

 2.80 17.17 البعدى
 معرفة

 االفرتاضات
 1.13 5.41 القبلى

 كبري 0.15 < 0.92 0.01 20.76- 33
 2.79 14.32 البعدى

 االستكشاف
 ككل

 2.63 13.55 القبلى
 كبري 0.15 < 0.94 0.01 23.61- 33

 5.40 31.50 البعدى

 الطالقة
 2.46 9.94 القبلى

 كبري 0.15 < 0.82 0.01 12.67- 33
 6.77 22.97 البعدى

 املرونة
 1.51 7.32 القبلى

 كبري 0.15 < 0.83 0.01 12.85- 33
 5.20 17.23 البعدى

 األصالة
 2.03 5.85 القبلى

 كبري 0.15 < 0.68 0.01 8.47- 33
 3.18 10.08 البعدى

 االبداع ككل
 4.66 23.11 القبلى

 كبري 0.15 < 0.83 0.01 13.06- 33
 14.30 50.29 البعدى

التفكري 
 التوليدى ككل

 6.40 36.67 القبلى
 كبري 0.15 < 0.91 0.01 18.90- 33

 17.06 81.79 البعدى
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( بمين متوسمطى درجمات تالميمذ المجموعمة 0,01"يوجد فرق دال احصائيا عنمد مسمتوى )
وفممى كممل مهمممارة علممى حمممدة ، رات التفكيممر التوليممدى ككممملالتجريبيممة وقبليمما وبعمممديا فممى اختبممار مهممما

، 0,68امممما أ  قممميم مربمممر ايتممما لحسممماا حجمممم التمممر ير تراوحمممت بمممين )، لصممالم التطبيمممق البعمممدى
فمممي تنميمممة مهمممارات التفكيمممر  -، وهممذا يعنمممى أ  حجمممم تمممر ير االسمممتراتيجية كبيمممر0,15< ( 0,94

 .ول صحة الفرض الخامسمما يعنى قب - وتنمية كل مهارة على حدة التوليدى ككل

 ادس  ــرض الســة الفــن صحــق مــوللتحق
( ممن متوسمطى درجمات 0,05والذى ينص على "يوجد فرق دال احصائيا عنمد مسمتوى )

وفى كل بعد على حدة ، تالميذ المجموعة التجريبية وقبليا وبعديا فى مسياس الدافعية للتعلم ككل
وداللمة الفمرق بمين متوسمطى المجموعمة التجريبيمة  تم حسماا قيممة )ت(، لصالم التطبيق البعدى

، وكمذل  تمم حسماا حجمم التمر ير، فى كل بعد على حمدة(، قبليا وبعديا فى )مسياس الدافعية ككل
 والجدول التالى يوضم نتيجة ذل . 

 ( قيمة )ت( وداللة الفرق بني متوسطى درجات اجملموعة التجريبية 12جدول )
 .فى كل بعد على حدة( وحجم التأثري، عية ككلقبليا وبعديا فى مقياس الداف

 التطبيق البعد
درجة 
 احلرية

 التأثري مستوى ايتا مربع مستوى الداللة ت قيمة االحنراف املتوسط

 االستمتاع
 القبلى

33 
10.14 2.36 

 كبري 0.15 < 0.98 0.01 47.52-
 2.40 17.70 البعدى

 املثابرة
 القبلى

33 
8.14 2.17 

 كبري 0.15 < 0.97 0.01 34.19-
 1.82 16.79 البعدى

مستوى 
 الطموح

 القبلى
33 

7.79 1.68 
 كبري 0.15 < 0.97 0.01 36.39-

 2.26 15.11 البعدى
حب 

 االستطالع
 القبلى

33 
7.67 1.31 

-43.43 
0.01 

 
 كبري 0.15 < 0.97

 2.05 15.94 البعدى
الدافعية 

 ككل
 القبلى

33 
33.76 6.60 

 كبري 0.15 < 0.99 0.01 74.28-
 7.04 65.55 البعدى

( بممين متوسمممطى 0,01مممن الجممدول يتضممم أنممه يوجممد فممرق دال احصممائيا عنممد مسممتوى )
وفمى كمل بعمد ، درجات تالميذ المجموعمة التجريبيمة وقبليما وبعمديا فمى مسيماس الدافعيمة للمتعلم ككمل
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 ايتمما لحسمماا حجممم التممر ير تراوحممت بممميناممما أ  قممميم مربممر ، علممى حممدة لصممالم التطبيممق البعممدى
، وهذا يعنى أ  حجم تر ير االستراتيجية كبير في تنمية الدافعية لتعلم 0,15< ( 0,99 ،0,97)

 مما يؤكد قبول صحة الفرض السادس. ، وتنمية كل بعد من أبعادها على حدة، الرياضيات ككل
وممن  مم يمدل ذلم  ، ر الكبيمر: خالل ارتفاع قيم مربر ايتا كمؤشر على التر يواجماال مه

   .وليدى والدافعية لتعلم الرياضياتعلى فاعلية االستراتيجية المقترحة في تنمية مهارات التفكير الت

 كما أ  االستراتيجية تدرا التلميذ على خطوات ، خطوات االستراتيجية تشجر على التفكير
جمممممر ، (المطلممممواشممممكالت بمممد ا مممممن تحديممممد الهمممدف )التفكيمممر العلمممممى وأسممملوا حممممل الم

وتدربمه علممى اسممتخدام ، وتوضمميم كيفيمة التفكيممر فمي الحممل، التخطمميط للحمل، المعلوممات
 .لتحليلية والبحث عن مشكلة مشابهةاستراتيجيات التفكير مثل: الطريقة التركيبية وا

 الترذيمممة الراجعمممة االسممتراتيجية تحمممث التالميممذ علمممى مراقبمممة وتقيمميم الفكمممرة والحمممل وتقممديم ،
أيضا تشعر باالستقاللية وحرية التفكير ، وتشجر على التفكير الفردى والجماعى والتلميذ
وال يكرر هذه األخطا  مرة ، ليستفيد منها، والتعلم وتجعل التلميذ يسجل أخطا ه وأسبابها

 ويكافر نفسه اذا كا  حله صحيم. ، كما أنه يسيم أدا ه من حين ألخر، أخرى

 أيضما ، لمعلمم توجيمه التالميمذ التبماع خطموات االسمتراتيجية وتقمديم العمو  األاماديمىدور ا
ومناقشة الفكرة للتراد من صمحة ، دور جماعة الرفاق تقديم العو  االجتماعى واألااديمى

 . من  م فالتلميذ يدير عملية تعلمهوتقديم الترذية الراجعة و ، الفكرة أو الحل

 لمعلمم المتبممر للمجموعمة التجريبيمة مجموعممة أنشمطة تشممجر تموفر كراسمة األنشممطة ودليمل ا
وتشمجر علمى حمل المشمكالت بطمرق متعمددة ، على التفكير وااتشماف المعلوممات الجديمدة

امممما أنهممما ال تقمممدم المعلوممممات والحلمممول جممماهزة للتالميمممذ وتشمممجر أصمممالة ومرونمممة األفكمممار 
 . فادة من التفكير الفردى والجماعىواإل

 من خالل  تراتيجية المقترحة بيئة تعليمية تشجر على التفكير واالبداعيوفر التدريس باالس
التعماو  واحتمرام أفكمار وعقمول التالميمذ وتشمجير التنمافس والعصمف المذهنى والحمل بمراثر 

ممما يجعمل التلميممذ يشمعر بالثقمة بمالنفس، وتممزداد المثمابرة فمي المتعلم ومسممتوى ، ممن اريقمة
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جية مهمارات مماورا  المعرفمة )التخطميط والمراقبمة كمما تتضممن خطموات االسمتراتي، الطمموح
 مما يساعده على بلوغ أهدافه وحل المشكالت واالبداع. ، والتقييم(

  اممما االسممتراتيجية تقمممدم للتلميممذ الترذيممة الراجعمممة مرتمما  فممي النشممماط الواحممد )عنممد مناقشمممة
لممه يسممتفيد كمما تجعمل التلميمذ يقمود عمليمة تع، األفكمار وأيضما بعمد كتابمة وتفصميل الحمل(

ويقمدم لنفسممه ، ممن مصمادر المتعلم واسممتراتيجيات التفكيمر، كمما تجعمل التلميممذ يكمافئ نفسمه
، وحب االستطالع لحل المزيمد ممن األنشمطة، مما يزيد من متعة التعلم التعزيز المناسب

 والرذبة والطموح في دراسة الرياضيات.

 شكالت مفتوحة )هل .......، يوفر التدريس باالستراتيجية أنشطة استكشافية وأسئلة وم
ممما ينمممى التفكيممر ، أوجممد بمراثر مممن اريقمة أو حممل وبمرهن بممراثر ممن اريقممة(، اسمتخرج

 التوليدى ببعديه )االستكشافى واالبداعى(.

 مما يشمعر التلميمذ برهميمة ، يوفر التدريس باالستراتيجية أنشطة تربط الرياضيات بالحياة
 ياضيات.الرياضيات في الحياة وتقدير قيمة الر 

  (2012دراسمممة )ايممما  المممريس وتتفممق نتمممائج هممذه الدراسمممة مممر نتمممائج دراسممات كمممال مممن ،
 (2018 ،دراسمة )سمعاد الشمويخ، (2017شيما  سممير )، (2015، دراسة )وال  عااف

(Fadlelmula, Cokiroglu & Sunger, 2013 (، ) (Yidizli & Saban, 

2016  ((Timothy, J.C .etal, 2017. 

 : حث ونتائجه توصى الباحثة بما يلىفب ءوس تجربة الب
تشممجير المعلمممين علممى اسممتخدام االسممتراتيجية المقترحمممة فممي التممدريس واإلفممادة مممن دليمممل  -1

 المعلم وكراسة األنشطة. 
اإلفادة من جختبار مهارات التفكير التوليدي ومسياس الدافعيمة فمي قيماس مهمارات التفكيمر  -2

 ليدي والدافعية لتعلم الرياضيات عند التالميذ.التو 
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 توفير بيئة تعلمية تساعد التالميذ على توليد المعلومات واألفكار والحلول اإلبدا ية. -3
 توفير أنشطة تربط الرياضيات بالحياة ليشعر التالميذ برهميتها في الحياة. -4
اضمميات فمي جميممر مراحممل تنميممة مهمارات التفكيممر التوليمدي والدافعيممة لمتعلم الريب االهتممام -5

 التعليم بد ا من رياض األافال حتى الجامعات
تمدريب المعلممين والطمالا المعلمممين علمى كيفيمة تنميمة مهممارات التفكيمر التوليمدي ببعديممه  -6

 لذل . ةوتوفير بيئة تعليمية مناسب، وأيضا تنمية الدافعية للتعلم، )اإلستكشافي، اإلبداعي(
بممممما ينمممممي مهممممارات التفكيمممممر ، ل التعليميممممة المختلفممممةتطمممموير منمممماهج الرياضمممميات بالمراحمممم -7

وإستخدام مبدأ التقمويم الشمامل المذي يشممل الجانمب )المعرفمي، ، التوليدي والدافعية للتعلم
 والنفسي، واالجتماعي(.، والمهاري بنو يه )العقلى والحركى(

 روع الرياضيات.في كل فتدريب التالميذ على استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي في التعلم  -8

اجمممرا  بحمممموث لتجريمممب اسممممتراتيجيات تعليميممممة أخمممري لتنميممممة مهمممارات التفكيممممر التوليممممدى  -1
 .م في المراحل التعليمية المختلفةوالدافعية للتعل

الدافعية والتفكير التوليدى للتالميذ ذوى  اجرا  بحوث لتجريب استراتيجيات مختلفة لتنمية -2
 االحتياجات الخاصة.

بنممما  بمممرامج لتنميمممة مهمممارات التفكيمممر التوليممممدي والدافعيمممة للمممتعلم فمممي المرحلمممة الثانويممممة أو  -3
 اإلبتدائية بصفوفها المختلفة. 

دراسمممة فاعليممممة برنمممامج تممممدريبي للمعلممممين أو للطممممالا المعلممممين لتنميممممة مهمممارات التفكيممممر  -4
 .ى والدافعية للتعلم لدي التالميذالتوليد

في ضو  مهارات  دراسات لتقويم وتطوير مناهج الرياضيات بالمراحل التعليمية المختلفة -5
 . التفكير التوليدى

اجممرا  بحممموث لتممدريب التالميمممذ بممممراحلهم وفئمماتهم المختلفمممة علممى اسمممتخدام اسمممتراتيجيات  -6
 التنظيم الذاتي للتعلم. 
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 : املــــراجــــع العــــربيــــة:أواَل
 ( 2012أحمس على إبراهيم)( فاعلية برنامج ا رائى مقترح قائم على نظرية تريز" :TRIZ  )

" ت لمدى تالميمذ المرحلمة االبتدائيمةفي تنمية مهارات التفكير التوليدى واالتجاه نحمو الرياضميا
 .189-122( ص ص 1(، أاتوبر، ج)15مج ) مجلة تربويات الرياءيات"

 (: "فاعليمة برنمامج مقتمرح فمى الرياضميات قمائم علمى نمموذج ابعماد 2014) أازاق اجب محمس
المتعلم علممى تحصمميل تالميممذ الصممف السممادس االبتممدائى المتممرخرين دراسمميا ويفكممرهم الريمماض 

 جامعة المنيا. ، كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورة "،ودافعيتهم لالنجا 
 (: "تقممويم برنمامج ا رائمى مقتمرح فمى رياضميات المرحلمة االعداديممة 2012) أشبر  ااشبس علبى

والدافعيممممة  فممممى ضممممو  مسممممتويات المعرفيممممة timssقمممائم علممممى الجميممممر بممممين الكممممورت وأنشمممطة 
، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مجلة تربويات الرياءيات "لالنجا  فى الرياضيات

 . 220-165ص ص ، 1ج، ابريل، (15مج )
 (: ا ر برنامج تدريبى قائم على بعض استراتيجيات التعلم 2008) لس المحسه ابراهيمأمل ع

، المنظم ذاتيا فى الدافعيمة والتحصميل الدراسمى لمدى عينمة ممن التالميمذ ذوى صمعوبات المتعلم
 جامعة بنها. ، كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورة

 اتيجيات التعلميم المممنظم ذاتيما لتنميممة (: برنمامج قمائم علممى اسمتر 2012) اكمبا  محمببس الببريس
رسمالة دكتموراه ، أدا ات تعليم التفكير والكفا ة الذاتية لطالا شعبة الرياضميات بكليمة التربيمة

 جامعة بورسعيد. ، كلية ببورسعيد، غير منشورة
 (: "فاعليمة اسمتراتيجية مقترحمة قائممة علمى قمرا ة الصمور فممى 2008) اانبسا علبس العلبيم أحمبس

، كلية التربية، ارات التفكير التوليدى البصرى لدى اافال الروضة" رسالة ماجستيرتنمية مه
 جامعة عين شمس. 

   عالم الكتب، القاهرة، هسا  االنجازأالتعلم المنظم ذاتيا وتوجهات ، (2006)ابيع علسل اشوا . 

 الجودة الشاملة فى التعلبيم ببيه مؤشبرات التميبز ومعبايير(: 2006) اشسى أحمس طعيمة 
 دار المسيرة. ، عما ، االعتماد
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 (: فاعليممة اسمتخدام اسممتراتيجية مما ورا  المعرفممة فممى 2016) اءببا أحمببس علببس الحميببس دكبباب
تدريس الرياضيات فى تنمية مهارات التفكير التوليدى والدافعية لالنجا  لدى تالميذ الصف 

مممج ، الرياضميات الجمعيمة المصمرية لتربويمات، مجلبة تربويبات الرياءببيات، االول االعمدادى
 . 252-164ص ص ، يناير 3ج، (3ع)، (19)

 ( فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم االلكترونى في ضو  2008زبيسة محمس قرنى" )
معايير الجودة الشاملة في تنمية التحصيل ومهارات التفكير التوليدى وتعديل أنماط التفضيل 

ممممج  مجلبببة التربيببة العلميببة، ي مممادة الفيزيمما المعرفممى لممدى اممالا الصممف األول الثمممانوى فمم
 .207-145ص ص ، ديسمبر، (4( ع)11)

 ( "برنممامج قمائم علمى الممتعلم الممنظم ذاتيما فممي 2018) سبعاد علسالسببالم الشبويك وملببة اللنبا
تنمية مهارات التنظيم الذاتي والدافعية لالنجا  والتفكير االبداعى في الرياضيات لدى تالميذ 

 .122-79، ص ص 9، ج19ع مجلة البحث العلمى فب التربيةئية" المرحلة االبتدا
 دار المسيرة للنشر والتو ير، عما ، السافعية فى علم النفس لعام: (2004) شفيت فالح عالونة  . 
 (: "فعالية استراتيجية قائمة على بعض مباد  نظرية تريز 2014) شيريه السيس ابراهيم محمود

TRIZ) ات التفكير التوليدى لدى تالميذ المرحلة االعدادية فى مادة ( فى تنمية التحصيل ومهار
 .186- 156سبتمبر ص ص ، (53ع )، مجلة دااسات عربية فى التربية وعلم النفسالعلوم 

 ( "فاعليممة اسممتراتيجيات المتعلم المممنظم ذاتيمما فممي تنميممة 2017) شببيماس سببمير أنببوا حميببسة
كليمة ، عدادية "رسالة ماجستير غيمر منشمورةمهارات البرها  الرياضى لدى تالميذ المرحلة اإل

 . التربية جامعة دمياط
 ( 2014صببحى بببه سبعيس الحبباا ى) : فاعليمة اسمتخدام بعممض اسمتراتيجيات المتعلم المممنظم"

جلة ذاتيا في تنمية دافعية اإلنجا  والتحصيل الدراسى لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم " م
 .47-1 ص ص، (2ج)، (98ع)، كلية التربية بلنها

 القاهرة : دار غريب للنشر والتو ير. السافعية لإلنجاز(: 2000) علس اللطيف محمس خليفة ، 
 ( "أ مر اسمتخدام نمموذج بمايبى فمى تنميمة التحصمميل 2011) فاطمبة علبس السبالم أببو الحسيبس

مجلببببة تربويببببات والدافعيمممة لالنجمممما  لبطئيممممات الممممتعلم فمممى الرياضمممميات بالمرحلممممة المتوسممممطة" 
 . 238-166، ص ص 3ج، يناير، (14مج ) ت،الرياءيا
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 ( 2013فببايزة أحمببس حمببادة" ) فاعليمة اسممتخدام بعمض اسممتراتيجيات المتعلم المممنظم ذاتيما فممى
" المرحلة الثانوية –تنمية مهارات التفكير المنظومى وحل المشكالت الرياضى لدى االبات 

 . 42 -1ص ص ، 2(، أاتوبر، ج2) 26مج  مجلة البحث فى التربية وعلم النفس
  دار ، العمين، (5ط) تعليم التفكير مفاهيم وتطليقات،(: " 2012) فتحى علسالرحمه جروا

 الكتاا الجامر.
 (2" )جعلبم البنفس المعرفبى مبساخل ونمباذج ونظريبات( "2001) فتحى مصطفى الزيبات ،

 .القاهرة: دار النشر للجامعات
 اعلية المهام الكتابية المصحوبة : "ف(2007) حياة على امضا ، ليلى علس هللا حسام السيه

بالتقويم الجماعى فى تنمية التفكير التوليدى ودافعية اإلنجا  وتحصيل الفيزيا  لدى االا 
 .170-121مارس ص ص ، 2ع، 10مج مجلة التربية العلمية الصف االول الثانوى" 

 فمى تنميمة "برمجية تفاعلية قائمة علمى التلمميم البصمرى وأ رهما  (2015) ماهر محمس زنقوا
مهارات التفكير التوليدى البصرى وأدا  مهام البحث البصرى لدى تالميمذ المرحلمة االبتدائيمة 

، 61عمجلة دااسات عربية فى التربية وعلم البنفس  ذوى االعاقة السمعية فى الرياضميات"
 .78-17ص ص ، مايو

 ( 2016محمبس الشبحات علبسالفتاح قنصببول" ) المسمتند الممى فاعليمة برنمامج قمائم علمى المتعلم
عوبات المتعلم الدماغ لعالج صعوبات تعلم الرياضيات وتنمية الدافعية لدى التالميمذ ذوى صم

 . جامعة بنها، كلية التربية، " رسالة دكتوراة غير منشورةبالمرحلة اإلعدادية
 ( صمعوبات المتعلم والتنظميم المذاتى2009) مل علس المحسه اببراهيمأ، محمود عوض هللا ،

 راك للطباعة والنشر. القاهرة: ايت
 (: اسمتراتيجية مقترحمة فمى ضممو  التعلميم الممنظم ذاتيما لتنميممة 2013) ملبة علببس المبنعم اللنببا

، مهممارات التنظمميم الممذاتى والتحصممميل فممى الرياضمميات لممدى تالميمممذ الصممف الثالممث االعمممدادى
 . 178- 112ص ص ، أاتوبر، (14) 16مج ، مجلة تربويات الرياءيات

 (: " فاعليممة السممقاالت التعليميمممة مدعومممة الكترونيمما فمممى 2014) ىمنصببوا سبببمير الصبببعيس
تمدريس الرياضميات وا رهمما فمى تنميممة مهمارات التفكيممر التوليمدى لممدى التالميمذ ذوى صممعوبات 

مممج ، مجلبة التربيببة الخاصببة والتاهيبل المتعلم بالمرحلمة المتوسممطة بالمملكمة العربيمة السممعودية
 .244-185ص ص ، يوليو 4ع، (1)
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  قمائم علمى أدوات الويمب الدالليمة ( "فاعلية برنمامج تعليممى 2018) سمير الصعيسىمنصوا 
(web 3.0 في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات التفكير التوليدى لدى التالميمذ ذوى )

: تطوير تعليم وتعلم لمؤتمر العلمى السنوي السادس عشراصعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية" 
 ، الجمعيممممممممة المصممممممممرية لتربويممممممممات الرياضمممممممميات،  قافببببببببة الجببببببببودةالرياءببببببببيات لتحقيببببببببت 

 .186-140ص ص 
 بنا  برنامج قائم على استراتيجيات الذكاوات المتعددة لتنمية (2011) وائل علس هللا محمس :

مجلبة تربويبات االبداع فى الرياضيات ودافعية االنجا  لدى تالميذ الصمف الرابمر االبتمدائى "
 . 247-169يوليو ص ص ، (14مج )، رية لتربويات الرياضياتالجمعية المص، الرياءيات

 لدي  نحو الرياضيات ةالدافعي ةتلعيب التعليم في تنمي ةعلياف( 2019) وفاس سعيس الغامسي
ع  ؛ةالبحببث العلمببب التربيبب ةمجلبب، ةالمكرمم ةمكم ةتلميمذات الصمف السممادس االبتمدائي بمدينمم

 .539 - 511ص  ص 4 ، ج20
 فاعلية برنامج قائم على بعض استراتيجيات التعلم المنظم  (2015) هوالس عاطف علس المحس

مجلة تربويات ذاتيا فى تدريس الرياضيات لتنمية مهارات االبداع لدى تالميذ المرحلة االعدادية 
 . 264 – 236 2اتوبر ج، أ(8) ،18، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، الرياءيات

 (: اسمتراتيجيات المتعلم الممنظم ذاتيما كممدخل عالجمى مبكمر 2010) وليس السيس احمس خليفبة
فممممممى مممممممادة  للمممممدى تالميممممممذ االمرحلمممممة االبتدائيممممممة الموهمممممموبين المعرضمممممين النخفمممممماض التحصمممممي

 –المؤتمر العلمى اكتشا  واعاكة الموهبوبيه ببيه الواقبع والمبامول  "الرياضيات مستقبلى
  .840 – 829يوليو ص ص ، كلية التربية جامعة بنها، مصر

 ( 2007يوسف قطامى واغسة غرنكى )" نموذج ماازانو لتعليم التفكير للطلبة الجامعييه" 
 .ديبونو للطباعة والنشر والتو ير، عما 
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