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 مشتخلص الٍدزاسة

استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم البنائي في  استخدام سعت الّدراسة إلى فاعمية
ّي، لتالميذ الّصّف األّول المتوّسط، وقد ارتكزت ،عمى تنمية الّتفكير الّرياضتدريس الرياضيات 

 الّدراسة عمى الفروض الّتالية: 
( بين متوّسط درجات تالميذ 0ٓ٘ٓال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى ) .ٔ

المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي في ميارات 
 الّتعبير بالّرموز الّرياضّية( مفردًة، ومجتمعًة.–االستنتاج–)االستقراء

صّمم الباحث عدًدا من األدوات، والمواّد ولتحقيق أىداف الّدراسة، واختبار فروضيا، 
ين بتنفيذ الوحدة، إضافًة إلى اختباٍر  البحثّية، وىي: دليل المعّمم، وسجل نشاط الّتمميذ الخاصَّ

 في في الّتفكير الّرياضّي.
ّقق من صدق، وثبات أداتي الّدراسة، استخدم الباحث المنيج الّتجريبّي القائم وبعد الّتح

عمى الّتصميم شبو الّتجريبّي )القبمّي/البعدّي( لمجموعتين، عمى عّينٍة عنقودّيٍة من تالميذ 
من تالميذ المرحمة المتوّسطة بمدينة جّدة، ( تمميذًا، ٖٗالّصّف األّول المتوّسط، بمغ حجميا )

 وا بالّتساوي، إلى مجموعٍة تجريبّيٍة، وأخرى ضابطٍة.ُقسّْمُ 
وقد استخدم الباحث عدًدا من األساليب اإلحصائّية المناسبة، من خالل برنامج الحزمة 

؛ وصواًل إلى نتائج الّدراسة، وشمل ذلك حساب قيم المتوّسطات الحسابّية، SPSSاإلحصائّية 
-تبار )ت( لمعّينتين المستقّمتين، ومربع إيتا، ، وألفاواالنحرافات المعيارّية، واختبار ليفن، واخ

 كرونباخ لمّثبات.
 وتوّصل الباحث، بعد إجراء الّتحميالت اإلجرائّية الاّلزمة، إلى الّنتائج الّتالية:

، فيما يخّص (0ُٓ٘ٓوجود فروٍق داّلٍة إحصائيِّا، في الّتطبيق البعدّي، عند مستوى الّداللة ) –
عند جميع مستوياتو: )االستقراء، االستنتاج، الّتعبير بالّرموز الرياضية(، الّتفكير الّرياضّي 

 مفردًة، ومجتمعًة، لصالح المجموعة الّتجريبّية.
وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الّدراسة، فقد أوصت الّدراسة بجممٍة من الّتوصيات، 

 أبرزىا: 
ّتجاىات، والّنماذج الحديثة في تدريب معّممي الّرياضّيات قبل الخدمة، وأثناَءىا، عمى اال  –

 الّتدريس، ، وكيفّية توظيفيا في الّتدريس.
عٍة عمى استخدام نماذج تدريسية قائمة عمى التعمم البنائي . –  تييئة بيئٍة تعميمّيٍة مشجّْ
االىتمام بتنمية ميارات الّتفكير الّرياضّي، وتضمينيا في مناىج الّرياضّيات، مع اقتراح  –

 لمّتنفيذ.الّدراسة آلّيًة 
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ABSTRACT 

 The study intended to examine the effectiveness of using a proposed 

strategy based on structural learning inteaching mathematics on the development 

of mathematical thinking for the first class of intermediate schools pupils. The 

study was based on the following assumptions: 

1- There were no statistically significant differences at the level of (0.05) 

between the average grades of the experimental and control groups in test 

of dimensional  mathematical thinking skills (induction – conclusion – 

expression by mathematical symbols) single and combined. 

 To achieve the objectives of the study and testing of hypotheses 

researcher designed a number of tools and subjects of research, which are 

teacher manual, pupils record regarding executing unity, in addition to the test in 

academic achievement and another in mathematical thinking. 

 After checking the validity and reliability of the study tools, the 

researcher used experimental method based on the semi-experimental design 

(before-post) for two groups on cluster sample of intermediate first-class pupils 

reached (34) pupils of the intermediate class in Jeddah dived equally to 

experimental and control groups. 

 The researcher has used a number of appropriate statistical methods 

through the program of Statistical Package SPSS to reach the results of the 

study, this includes calculating averages, standard deviations, values of Levin test 

and (T) test for the independent samples and ETA square and Cronbach's alpha 

coefficient for stability.  

The researcher found following results after conducting the necessary procedural 

analyzes: 

- There are significant differences in the post test at the significance level 

(0.05) in terms of mathematical thinking at its all levels (induction – 

conclusion – expression by mathematical symbols) single and combined in 

the favor of experimental group. 

In light of the thing about the results of the study The study recommended a set 

of recommendations notably : 

- The training of mathematics teachers before and during service on 

modern trends in teaching and models and how to apply them. 

- Create a conducive learning environment in the use of instructional 

strategies based on the structural learning. 

- Attention to the development of mathematical thinking skills and 

included in the mathematics curriculum with the study proposal of 

Mechanism Implementation. 
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 مدخٌل إىل الدِّزاسة -الفصل األول

 مكدِّمٌة:

أفرزت خطوات البحث العممّي، والّتصنيع المتسارعة كمِّا كبيًرا من المعمومات، وأّدت إلى 
الحالّي عصًرا تصنيعيِّا متقدَّْم  تنّوٍع، ووفرٍة، وتجدٍُّد في المنَتج الّتقنّي، ما جعل العصر

من ضمن المقدَّر  واالمستوى، يّتسم بحاجة أفراده إلى الّتوظيف الجّيد لممعرفة العممّية؛ ليكون
 ليم استغالل معطيات الحاضر، واالستعداد لما يخّبئو المستقبل.

ٍر سميٍم، ولْن يكون ذلك متاًحا ليم، ما لم يكن لدييم استعداٌد، وتمّكٌن؛ لممارسة تفكي
يفيد من القدرات العقمّية، بما يوّجو الجيد، والفيم، واإلفادة صوب نجاٍح فارٍق، وىذا كمُّو ذو 

 صمٍة بكون العقل أساًسا في الّتعاطي، والّتعامل، مع كّم المعرفة، وكيفو.
الّتربية أداة إعداد األجيال المتعاقبة لعالم أفضل، مما ُيْمِزم القائمين ذوي العالقة، 

أصحاب الّشأن بتخطيٍط يعين عمى استشراف المستقبل ؛ ألجل معالجٍة أكيدٍة وفاعمٍة و 
لمشكالت الواقع، عبر أفضل الّنماذج، والّطرائق، واألساليب، اّلتي تنّمي ميارات الّتفكير 
المتنّوعة، وتمّكن الفرد من تعامٍل أمَثَل مع العممّيات المعرفية، وتنّمي قدراتو عمى الّتحميل، 

 البتكار، واإلبداع، واكتساب المعرفة، وتوظيفيا في خدمة مجتمعو.وا
تنمية الّتفكير من أىّم قضايا الّتربية؛ فمم َيُعْد ىدف العممية الّتربوّية إكساب التمميذ و 

معارَف، وحقائَق، بل تجاوز ذلك إلى تنمية قدراتو عمى الّتفكير الّسميم؛ فأصبح ىدفيا تعميمو 
 ّكر.كيف يتعّمم، وكيف يف

وتعتمد طبيعة محتوى مقّرر الّرياضّيات عمى المنطق، ودّقة الّتعبير، والموضوعّية، مما 
يسيم بفاعميٍة في تنمية قدرات التمميذ عمى الّتفكير الّسميم، وتدريبو عمى أساليبو؛ فالّتفكير 

 لغة الّرياضّيات، والّرياضّيات نظام لمتفكير.
بدرجٍة عاليٍة من الفاعمّية؛ فطبيعتيا تجعميا ميداًنا  تمّيزتوالّرياضّيات كنظاٌم لمّتفكير 

خصًبا لمّتدريب عمى أساليب الّتفكير الّسميمة؛ بوصفيا بناًء استدالليِّا يبدأ من مقّدماٍت مسمٍَّم 
دي بصدقيا، تشتّق منيا الّنتائج، بقواعَد منطقّيٍة، وىذا ما ُيَعدُّ أساًسا لمّتفكير الّسميم. )

 (ٓٗ،صٜٜٛٔ،بونو
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الّتفكير الّرياضّي من أىّم أساليب الّتفكير عمى اإلطالق، حيث ُيْبِرُز أىّمّية دور التمميذ و 
دراك العالقات،  في حّل الّتمارين، والمسائل الّرياضّية، باستخدام أساليب االستدالل، والتّأّمل، وا 

إلدراك العمم، وجعمو واستخدام الّرموز في الّتعبير عن المصطمحات الّرياضّية، كما ُيَعدُّ طريًقا 
 (Turner, 1997,P121)ذا معنًى. 

ىتماًما واضًحا بتطوير مناىج الّتعميم العاّم عاّمًة، وبتطوير إشيدت الّسنوات األخيرة 
مناىج الّرياضّيات خاّصًة؛ مما يحتّم مراجعة تنظيم محتواىا، وطرائق عرضيا؛ لتوجيو تأثيٍر 

اضّي، بما يمّكن التمميذ من توظيف الفيم الّرياضّي، واضٍح يدعم جودة مخرجات الّتعّمم الّري
والمعرفة الّرياضّية في مواجية مشكالت الحياة المعاصرة؛ تكيًُّفا مع متطمبات العصر 
المتالحقة، مما يدفع إلى ضرورة إيجاد، وتبّني نماذَج تدريسّيٍة تدعم تنظيًما فّعااًل لمحتويات 

 ا عمى استيعابيا، وبقائيا في الذاكرة طوياًل.الّتعّمم الّرياضّي، ما ينعكس إيجابً 
فمم يعد الّتعميم قائًما عمى الّتمّقي الّسمبّي لمتمميذ في مواقف الّتعّمم، إّنما غدا قائًما عمى 
مشاركٍة إيجابّيٍة ىادفٍة، وتفاعٍل مباشٍر، وصواًل إلى تحقيق األىداف الّتربوّية المنشودة، مع 

وصفيا دعامًة رئيسًة في ىذه العممّية، عبر تنظيم خطوات الّتعّمم االعتبار لطريقة الّتدريس؛ ب
بأفضل األساليب العممّية الممكنة، مما يجعل من الواجب تدريب المعّممين عمى استخدام نماذَج 
تدريسّيٍة مختمفٍة، مع توظيف األساليب الفاعمة في تنمية الجوانب المختمفة لدى التالميذ ؛ 

والّنفسّية، والخمقّية، مع تزويدىم بميارات الّتفكير الاّلزمة الكتشاف،  كالجوانب االجتماعّية،
)قطامّي و     وتطوير المعرفة العممّية، واستخداميا في حّل المشكالت التي تواجييم. 

 (ٕٔم، صٜٜٛٔقطامّي، 
؛ سوشمان االستقصائي نموذج ومن أىّم النماذج الحديثة، اّلتي ظيرت في ىذا المجال 

، اّلتي تيدف إلى تنمية الميارات اإلدراكّية لمتمميذ ، ومعالجة البنائي ج الّتعّممكأحد نماذ
المعمومات، بما يمّكنو من االستقصاء بطريقٍة مرنٍة، وُمْنِتَجٍة، وبالّتالي؛ فيو يسعى إلى 

 (ٖٕٔم، صٕٙٓٓتدريبيم عمى عممّيات البحث، وتفسير الّظواىر. )زيتون، 
، اّلتي Dewy ديًرا واسعًا في األوساط الّتربوّية؛ لتجاوزه نظرة ديويوقد اكتسب ىذا الّنموذج تق

ًرا مثاليِّا لمّتفكير من حيث الّتنظيم، والّتتابع، متجاىاًل كون الّتفكير عممّيًة في غاية  تمّثل تصوُّ
، ال وصٍف  Dewyالّتعقيد، وعميو؛ فإّن وصف ديوي  لخطوات الّتفكير مجّرد تحميٍل منطقيٍّ

يفية مواجية موقٍف رياضٍي ما، كما عالج ىذا النموذج جوانب أخرى لم َتْمَق اىتماًما فعميٍّ لك
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، ذات صمٍة بعناصر مؤّثرٍة في التفكير، والّتعّمم؛ كالمناخ الّصّفّي،  Dewyكافًيا من ديوي 
 (٘ٛ-ٗٛ، ص صمٕٜٜٔوعالقة المعّمم بالتالميذ، وأسموب التقويم.)الفنيش، 

ء في الّتعّمم الّرياضّي مجااًل لمتمميذ ، لتنمية مياراتو العقمّية، ويعطي استخدام االستقصا
ر فيًما واسًعا في األساليب الّتدريبّية لمّرياضّيات،  ثارة حماسو؛ فالّنشاط االستقصائّي يطوّْ وا 
وتطبيقاتيا؛ لتوّسع المعرفة، والفيم في حقول المعرفة العممّية، عبر إتاحة الفرصة لمتمميذ 

ريقة العممّية في البحث عن حموٍل لممشكالت العممّية، اّلتي ُتطرح عمييم في غرفة بمتابعة الطّ 
 (ٓٗٔم، صٕٕٓٓالّصّف. )أبو سل، 

نموذجو؛ لتدريب التالميذ عمى تطبيق منيج البحث العممّي في  سوشمانوطّور 
الوصول إلى المعرفة، وتفسير ما يواجيونو من ظواىَر في بيئتيم، عبر أسموب الّتساؤل، 
اّلذي يثيره المعّمم لدييم، ما يدفعيم إلى تطوير أفكاٍر، وافتراضاٍت أّولّيٍة حول الّظاىرة، واستثارة 
خبراتيم الّسابقة، بعرض خبراٍت تخاِلُفيا؛ إلثارة شّكيم فييا؛ إلعادة تعمُِّميا بأسموٍب يجعميم 

 (ٖ٘ٔم، صٕٔٔٓأكثر نشاًطا وفاعمّيًة. )مرعي والحيمة، 
ات الحديثة في عممية الّتعّمم، والّتعميم عمى ُأُسِس الفمسفة البنائّية، ويرى وترّكز الّتوّجي

الباحث أّن ىذا الّنموذج يّتفق مع األسس الّرئيسة لمّتعّمم وفق الفمسفة البنائّية، اّلتي أوردىا 
ضّيُة (، مؤّكًدا عمى أّن الّتعّمم عممّيٌة بنائّيٌة َنِشَطٌة، ومستمرٌَّة، وغر ٕٕٓم، صٕٕٓٓزيتون )

الّتوجيو، ومواجية التمميذ بمشكمٍة، أو ميّمٍة حقيقّيٍة تيّيُئ أفضل ظروف الّتعّمم، كما أّن 
المعرفة القبمّية شرٌط أساسيّّ لبناء تعمٍُّم ذي معنًى، كما تتضّمن ىذه العممّية إعادة الفرد بناء 

مّية الّتعّمم إجمااًل معرفتو عبر تفاوٍض اجتماعيٍّ مع اآلخرين، ليكون اليدف الجوىرّي من عم
 إحداُث تكّيٍف، يقود إلى الّتالؤم مع الّضغوط المعرفّية المماَرَسة عمى خبرة الفرد.

ويؤّكد ما سبق الّتوافق بين النموذج، وأسس البنائّية، حيث يبذل التمميذ اّلذي يتعّمم 
مشكمة، واإلجابة وفق ىذا الّنموذج جيًدا عقميِّا؛ الكتشاف المعرفة بنفسو، ويسعى إلى حّل ال

عمى تساؤالٍت تتوّلد لديو، والوصول إلى حال االّتزان بعد مالحظة الحدث اّلذي يقّدمو لو 
الّنموذج، كما إّنو ال يبني معرفتو عبر نشاطو الّذاتّي؛ فحسب، بل عبر مناقشة ما توّصل إليو 

 من معاٍن مع اآلخرين، ما يترّتب عميو تعديل ىذه المعاني.
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؛ مما أشارت إليو نتائج العديدد مدن الدراسدات ،مؤكددة سوشمان نموذج وتتضح أىمية  
م(، ودراسدددة أزىدددار الزيددددكي ٖٕٓٓ،كدراسدددة محمدددود) عميتدددو فدددي تنميدددة التفكيدددر الرياضددديفا
 م(.ٕٕٔٓم( ،ودراسة أبو رومية )ٜٕٓٓم(، ودراسة عمار)ٕ٘ٓٓ)

 مشهلة الٍدزاسة:

فقدددد الحدددظ تددددّني واقدددع تددددريس  لكدددون الباحدددث مدددن العددداممين فدددي الميددددان الّتربدددوّي، ؛
( إلددى أن اسددتخدام المعممددين لمطددرق ٖ٘،صٕٕٓٓالّرياضددّيات  ،وقددد أشددارت زينددب القاضددي )

وحفدظ المفداىيم بطريقدة آليدة  واإللقاءالمعتادة في تدريس الرياضيات ،التي تعتمد عمى التمقين 
حصديميم لمددادة ال تقدوم عمدى الفيدم الحقيقدي ليددا ،ىدي مدن األسدباب المؤديددة لضدعف مسدتوى ت

 الرياضيات. 
ومن المالحظات، اّلتي يؤّكددىا الباحدث فدي ىدذا الجاندب أيًضدا، تددّني مسدتويات تحصديل 

، حيدث (TIMSS)الّتالميذ في الّرياضّيات، محميِّا، وىو ما ينسجم مع ما أظيرتدو نتدائج اختبدار 
م(، ٜٕٓٓة الّشددايع )المراتددب قبددل األخيددرة، كمددا أشددارت إلددى ذلددك دراسدداٌت كثيددرٌة؛ كدراسدد احتمددوا

 م(.ٕٕٔٓم(، ودراسة الّشيخّي )ٕٔٔٓودراسة عائشة األحمدّي )
لدددى  البحددث العممددي ، و  سددؤالال باإلضددافة إلددى مددا الحظددو الباحددث مددن ضددعف ميددارات

ّرياضددّيات، دفددع الباحددث إلددى الّتفكيددر فددي إمكانّيددة تحسددين تدددريس ال ىددذا ممدداالتالميددذ ؛ كددّل 
الّدراسدّي،  التفكيدر الرياضدي ، من خالل اعتبدار زيدادة تقصائي سوشمان االسنموذج باستخدام 

 و نمّو الّتفكير الّرياضّي، لدى الّتالميذ، من دالئل ىذا الّتحسين .
سوشدددمان نمدددوذج وعميدددو؛ فدددإن مشدددكمة الدراسدددة بدددرزت فدددي : تحديدددد فاعميدددة اسدددتخدام 

ميددذ الصددف األول تالفددي تدددريس الرياضدديات عمددى تنميددة التفكيددر الرياضددي لدددى االستقصددائي 
 المتوسط 

 فسوض الٍدزاسة:

ِصدديَغْت فددروض الّدراسددة؛ لتوّقددع الفددروق بددين أداء تالميددذ المجموعددة الّتجريبّيددة، اّلتددي 
، والمجموعدة الّضدابطة، اّلتدي تددرس وفدَق الّطريقدة سوشدمان االستقصدائي نمدوذج تدرس وفق 

 كما يمي: االعتيادّية، بحيث تتضّمن المتغّيرات محّل الّدراسة؛ فجاءت
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( بين متوّسطي 05.0ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة ) .ٕ
المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي  تالميذدرجات 

 . االستقراء الّرياضيّ  البعدي، في ميارة
( بين متوّسطي 05.0مستوى الّداللة )ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند  .ٖ

المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي  تالميذدرجات 
 البعدي، في ميارة االستنتاج الّرياضّي.

ي ( بين متوّسط05.0ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة ) .ٗ
المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي  تالميذدرجات 

 البعدي، في ميارة  الّتعبير بالّرموز الّرياضّية.
( بين متوّسطي 05.0ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة ) .٘

الكمي الّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي المجموعتين الّتجريبّية، و  تالميذدرجات 
 البعدي.

 أٍداف الٍدزاسة:

 :وتمّثمت أىداف الّدراسة الحالّية في ىدف رئيس، ى
فددي تدددريس الرياضدديات سوشدمان االستقصددائي التعدرف عمددى فاعميددة اسددتخدام نمددوذج  -

 .تالميذ الصف األول المتوسط عمى تنمية التفكير الرياضي لدى 
 زاسة:أٍٍنٍية الٍد

 برزت أىّمّية الّدراسة الحالّية في الجوانب الّتالية:
تجربة أحد نماذج الّتدريس القائمة عمى الفمسفة البنائّية، ومعرفة مدى فاعميتيا في  (ٔ

 تالميذ الصف األول المتوسط تنمية الّتفكير الّرياضّي ل
في –عوديةتعتبر ىذه الّدراسة من أوائل الدراسات عمى مستوى المممكة العربية الس (ٕ

سوشمان التي أىتمت بالتعرف عمى أثر استخدام نموذج  –حدود عمم الباحث 
الصف   تالميذلدى في تدريس الرياضيات عمى تنمية الّتفكير الّرياضّي االستقصائي 

،كما أنيا قد تفسح المجال أمام الباحثين في مجال المناىج وطرق  األول المتوسط 
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سات التي يمكن أن تتناول الموضوع من جوانب التدريس إلجراء المزيد من الدرا
 أخرى .

في مجال تدريس سوشمان االستقصائي نموذج تقديم صورٍة إجرائّيٍة لكيفّية استخدام  (ٖ
ثراء برامج  الّرياضّيات، مما ُيْمِكُن َعدُُّه إسياًما في تطوير أداء معّمم الّرياضّيات، وا 

 تدريبو الّتربوّي.
نموذج ، باستخدام تالميذاللّتفكير الّرياضّي لدى المساعدة في تنمية ميارات ا (ٗ

؛ وذلك تمشيًا مع االّتجاىات الحديثة في مجال تدريس سوشمان االستقصائي 
 الّرياضّيات.

 حدود الٍدزاسة:

تّمدددت تسدددمية حددددود الّدراسدددة الحالّيدددة فدددي ضدددوء مدددا يمكدددن ربطدددو بدددإجراءات الّدراسدددة، 
   ي:وبظروف تطبيقيا، وبنتائجيا،وشمل ذلك ما يم

الّصّف األّول المتوّسط في المدارس المتوّسطة، بمديندة   تالميذتم تطبيق الدراسة عمى  
ارتبطددددت الّدراسددددة الحالّيددددة موضددددوعيِّا بتدددددريس وحدددددة ،و جددددّدة، بالمممكددددة العربّيددددة الّسددددعودّية

، )المضمَّعات(، وىو أحد موضوعات كتاب الّرياضّيات لمّصّف األّول المتوّسط، فدي فصدمو الثّداني
االستقصددائّي، ومعرفددة أثددر ذلددك الّتطبيددق عمددى بعددض ميددارات الّتفكيددر  التدددريب وفددق نمددوذج 

 الّرياضّي، وشمل ذلك ميارة االستقراء، وميارة االستنتاج، وميارة الّتعبير بالّرموز الرياضية.
 مصطلخات الٍدزاسة:

  سومشاٌ االستكصائي منوذج: 

وذج بأّنو: "نموذٌج ألسموب م( ىذا الّنمٕٙٓٓعّرف خطايبة، والعبيدات )
، يقوم فيو المعّمم بعرض حدٍث متناقٍض، أو محّيٍر سوشمان تدريٍس طّوره ريتشارد 

لمّتالميذ؛ فيطرح الّتالميذ أسئمًة عمى المعّمم إجاباتيا )نعم(، أو )ال(، ومن ىذه 
جاباتيا، يتّم االستدالل إلى تفسير الحدث". ص  ٛٛٔاألسئمة، وا 

الّنموذج إجرائيِّا بأّندو: "مجموعدٌة مدن اإلجدراءات، يوّظفيدا المعّمدم فدي  ويعّرف الباحث ىذا
الموقف الّتعميمّي في حّصدة الّرياضدّيات؛ لتمكدين الّتالميدذ مدن تقّصدي موقدٍف محّيدٍر، مدن خدالل 
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إعادة تنظديم خبدراتيم الّسدابقة حدول ذلدك الموقدف؛ مدن أجدل الوصدول إلدى الّنتدائج، وذلدك وفدق 
 في نموذجو االستقصائّي". التدريبة، اّلتي حددىا الخطوات الّتدريسيّ 

 :الٍتفهري الٍسياضٍي 

م ( التفكيددددر الرياضددددي بأنددددو "نشدددداط عقمددددي خدددداص ٕٕٓٓعرفددددت سددددامية عبدددددالرحمن )
بمدددددادة الرياضدددددديات تسددددددتخدم فيدددددو الرياضدددددديات ، ويضددددددم األسددددداليب اآلتيددددددة : االسددددددتقراء، 

رياضددددددي، والتعبيددددددر بددددددالرموز، واالسددددددتنباط، والتعمدددددديم ، والمنطددددددق الشددددددكمي، والبرىددددددان ال
والتصدددور البصدددري المكددداني، والتفكيدددر العالقدددي ، والتفكيدددر االحتمدددالي، وذلدددك حينمدددا يواجدددو 

 ٚالفرد بموقف مشكل يبحث لو عن حل".ص
ويعّرف الباحث الّتفكير الّرياضّي إجرائيِّا بأّنو: "نمٌط من أنماط الّتفكير، اّلذي يقوم بو 

رياضيِّا في وحدة المضمَّعات، يصعب عميو حّمو بأساليَب مباشرٍة،  الّتمميذ عندما يواجو موقًفا
واّلذي يتمّثل في إحدى الميارات الّتالية: االستقراء، االستنتاج، الّتعبير بالّرموز الرياضية ، 

 وُيقاس بالّدرجة، اّلتي حصل عمييا الّتمميذ في اختبار الّتفكير الّرياضّي، اّلذي أعّده الباحث".
 الجاىي أدبٍيات الٍدزاسةالفصل   

 ىشأة مفَوو االستكصاء:

منذ ُوِجَد اإلنسان، عمى ىذه األرض، وىو يفّكر في الّتغّمب عمى ظروفو، بحّل مشكالت 
حياتو اليومّية بطريقٍة استقصائّيٍة؛ فقد اىتدى إلى اكتشاف الّنار بمالحظة احتكاك قطٍع من 

 الّصخور الّنارية مع بعضيا بعًضا.
ية، ليس االّتجاه االستقصائّي اّتجاًىا جديًدا، كما قد يتبادر إلى الّذىن؛ فقد وفي الّترب

ظير في تعميمات الفيمسوف اليونانّي سقراط، اّلذي أّكد بأّن الّتعّمم عممّيٌة يقوم بيا الفرد عن 
عادة تنظيم األفكار، وتفحُّص ما  طريق االستيضاح، والّتساؤل، وكذلك عن طريق االختبار، وا 

 (.ٜٚم، صُٕٜٜٔيعرف سابًقا. )الفنيش، كان 
ويأتي االىتمام المعاصر باالستقصاء، من خالل الّتركيز عمى الّنظرّية االجتماعّية، اّلتي 

، وغيرىم من Dewey، وديوي Kilpatricظيرت في مجال الّتربية، عبر أفكار كيمباتريك 
وَّاد، اّلذين أشاروا إلى أّن عمل المدر  سة يجب أاّل يقتصر عمى مجّرد نقل عمماء الّتربية الرُّ

المعمومات إلى أذىان الّتالميذ، بل يجب إعطاؤىم الفرصة لمّتساؤل، واالستفسار؛ بغرض قبول 
عادة بنائيا عمى ُأُسٍس جديدٍة.   (Skayestad, 1981, p24)ىذه المعمومات، وا 
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يات وقد ذاع صيت الّتدريس االستقصائّي في ستينّيات القرن العشرين، في الوال
المّتحدة األمريكّية، عبر توظيفو في عّدة مشروعاٍت تربوّيٍة، استيدفت تطوير تدريس العموم، 
والّرياضّيات، والمواّد االجتماعّية، وغيرىا من المواّد الّدراسّية، وُعّد منذ ذلك الحين من أبرز 

 (ٕٕٛم، صٕٙٓٓأنواع الّتدريس المستخدمة في تعميم الّتالميذ. )زيتون، 
د الّتعّمم باالستقصاء، في إطاره الفمسفّي، عمى الّنظرّية البنائّية، حيث تتطّمب ويعتم

اندماج الّتالميذ في البرامج المصمَّمة عمى طريقة االستقصاء في العممّية الّتعميمّية بصورٍة 
إيجابّيٍة، بحيث يبنون تعميميم عن طريق الّتفاعل مع المواد، ومع األدوات المختمفة، وكذلك 

فاعل االجتماعّي مع معّمِمْييم، وزمالئيم، كما أّنيا ال تتيح ليم العمل بأيدييم؛ فحسب، بل التّ 
تتجاوز ذلك إلى تحقيق العمل بعقوليم، وبيذا يصبح الّتعّمم عممّيًة فاعمًة يدويِّا، وذىنيِّا. 

 (ٙٛٔم،ص ٜٕٓٓ)سعيدّي والبموشّي، 
ذي قامت عميو مقّررات العموم، والّنظرّية البنائّية، ىي المنطمق الفمسفّي، الّ 

 والّرياضّيات، اّلتي ُتَطبَّق حاليِّا، في مدارس المممكة العربية الّسعودّية.
 :سومشاٌ االستكصائي منوذج ىشأة 

تعتمد ثورة العمم والتقنية؛ كأىّم سمات العصر الحالي عمى حسن توظيف المعرفة، مما 
ى حل مشكالتيم شرًطا لمواجية تحديات جعل إعداد أفراد ذوي تفكيٍر سميٍم، قادرين عم

 الحاضر، واحتماالت المستقبل.
وألّن العقل أساُس االنفجار المعموماتّي، والّتقنّي؛ فقد غدا من الواجب تبّني، وتطوير 

م، ٜٜٛٔتعميٍم يؤّدي إلى تنمية عقوٍل قادرٍة عمى الّتفكير، واستخدام القدرات العقمّية. )عبيد، 
 (ٖٚٓص

تطوير الّتعميم، ليكون ُمْسِيًما في تنمية قدرات الّتالميذ، وفي مساعدتيم  وتحقيًقا ليدف
عمى مواجية تحّديات الحاضر، واستشراف المستقبل؛ فمن الّضرورّي، استخدام نماذَج 
تدريسّيٍة، تّتسم  بالحداثة، من خالل اعتمادىا عمى ربط المعمومات المجّردة باألشياء 

الّتفكير الّرياضّي لدى الّتالميذ، بما يعينيم عمى استغالل المحسوسة، وعمميا عمى تنمية 
نشاطيم العقمّي في تنظيم المعرفة، وربط األفكار، وصواًل إلى أحكاٍم عاّمٍة، وقوانيَن، يكون في 
قدرتيم إخضاعيا لمممارسة، والّتطبيق، بما يؤّكد الفيم ؛ ليكون تعّمميم ذا معنًى واضٍح، 

 محدٍَّد، ومفيٍد.
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، سوشمان االستقصائي نموذج ماذج الحديثة، اّلتي ظيرت في ىذا المجال ومن النّ 
اّلذي يعد من أىّم نماذج الّتعّمم، والّتعميم المعرفّية الحديثة، اّلتي تيدف إلى تنمية الميارات 
اإلدراكّية في البحث، ومعالجة المعمومات، بما يمّكن الّتالميذ من االستقصاء بصورٍة فّعالٍة. 

 (ٖٕٔم، صٕٙٓٓ)زيتون، 
وينسب ىذا الّنموذج االستقصائّي إلى عالم الّنفس األمريكّي ريتشارد سوشمان 

Richard Suchman بجامعة إلينوي في ستينّيات القرن العشرين  ، اّلذي قام مع زمالئو
، في دراساتيم حول الّتدريب عمى االستقصاء، وقد طوروا خطواتو Dewyبتتبُّع خطوات ديوي 

تدريبيٍّ يقود الّتالميذ إلى كفايٍة عاليٍة في حّل المشكالت، اّلتي تواجييم أثناء إلى نموذٍج 
عممّية الّتعّمم، والّتعميم، عبر تييئة المواقف الّتعميمّية، اّلتي تساعدىم عمى ممارسة عممّية 
الّتحقيق، واكتشاف، وتفسير الّظواىر، والمواقف، اّلتي يصادفونيا، بطريقٍة استقصائّيٍة لم 

 (.ٖٕٔم، صٕٙٓٓ؛ زيتون،٘ٛم، صُٕٜٜٔيِعدُّوا ليا من قبل. )الفنيش، 
في تطويره لنموذجو، إضافًة إلى ما سبق، عمى فكرة تعميم الّتالميذ  سوشمانواعتمد 

عممّيات البحث، وممارسة إجراءاٍت مشابيٍة إلى حدٍّ ما، لإلجراءات، اّلتي يستخدميا العمماء 
يا، وتوليد المبادئ، والّنظرّيات، لذا؛ فقد قام بتحميٍل دقيٍق في الحصول عمى المعرفة، وتنظيم

لمطرائق، واألساليب، واإلجراءات، اّلتي يستخدميا الباحثون، وكّون منيا، بعد تحديدىا، 
 (ٖ٘ٔم، صٕٔٔٓنموَذَجُو الّتعميمّي. )مرعّي، والحيمة، 

 :سومشاٌ االستكصائي منوذج أٍداف 

موعٍة من األىداف، من أىّميا، كما ذكر قطامّي، ونايفة ييدف ىذا الّنموذج إلى تحقيق مج
 (، ما يمي:ٕ٘ٓ-ٖٕٓم، ص صٜٜٛٔقطامّي )

  تنمية قدرة الّتالميذ عمى حّل المشكالت؛ ألّن الّتالميذ يبدؤون تجريب جميع الّسبل
الممكنة لموصول إلى الحّل، عن طريق طرح أسئمٍة، تكون إجاباتيا ضمن المدى 

 )نعم/ال(.
  ة الّتالميذ عمى الّتساؤل، من خالل طرحيم لمجموعٍة من األسئمة، اّلتي تخّصيم تنمية قدر

 ىم، وصواًل إلى حلٍّ ممكٍن لممشكمة.
  تنمية بعض القيم، وبعض المواقف المتعّمقة بقبول آراء اآلخرين، وقبول أفكارىم، وذات

 الّصمة بالحوار، والمفاوضة.
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 المتنّوعة؛ بوصفيم يطرحون فرضّياتيم في  تنمية قدرة الّتالميذ عمى صياغة الفرضّيات
 صور أسئمٍة.

 .تدريب الّتالميذ عمى ممارسة الّتفكير الّتعاونّي، في معالجة القضايا المختمفة 
  مساعدة الّتالميذ عمى تنظيم عممية الّتعّمم، والّتفكير، وتوظيف استراتيجيات مناسبٍة في

 المواقف المختمفة.
  دور العالم في الّتفكير، فيما يواجيو من قضايا، وكيفية تدريب الّتالميذ عمى ممارسة

 الحصول عمى المعمومات، ومعالجتيا بطريقٍة منطقّيٍة.
  إعداد تالميذ مستقّمين فكريِّا، لدييم المرونة، والقدرة عمى استيعاب المعرفة الجديدة مدى

 الحياة.
  ،وصياغة، واختبار تنمية عمميات االستقصاء؛ كالمالحظة، وجمع، وتنظيم المعمومات

 الفروض، واالستنتاج، وتفسير الّنتائج.
يسعى إلى تغيير نمطّية نموذج سوشمان االستقصائي ومما سبق، يمكن القول بأّن 

الّتدريس االعتيادّية، وجْعل الّتالميذ يبحثون، ويفّكرون وفق إجراءاٍت محدَّدٍة في الموقف 
 الّتعميمّي، وصواًل إلى المعرفة.

 : سومشاٌ االستكصائي ذج منوافرتاضات 

جممَة من االفتراضاٍت، في مراحل بناء نموذجو؛ لتوّضح ُبْنَيَة ىذا  سوشمانتبّنى 
 الّنموذج، وركائزه، ومن أىّم ىذه االفتراضات، ما يمي:

  يستطيع الّتالميذ الّتعّمم باالعتماد عمى أنفسيم، بما لدييم من معارَف، وخبراٍت
 فة، اّلتي يحتاجونيا.وأساليَب؛ لموصول إلى المعر 

  إّن عممّية الّتحّقق، والبحث عممّيٌة تنمو مع العمر، وتتطّور، وتتزايد بتطّور، وبتزايد
كّم الخبرات، ونوعيا، وبوفرة مواقَف تحّقق تفاعاًل ألجل الّتعّمم، وفق بيئٍة تربوّيٍة 

عٍة.  مشجّْ
 ثمار طاقاتيم، وقدراتيم، يحتاج الّتالميذ إلى مساعداٍت يقّدميا ليم المعّمم؛ بيدف است

 وخبراتيم؛ لممارسة إجراءات الّتساؤل، واالستقصاء.
 ة الّثالثمجاالت إّن عممّية الّتساؤل، واالستقصاء عممّيٌة تحّقق الّنواتج المعرفّية، في ال

 : المعرفّية، والميارّية، والوجدانّية.
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  ّرٌة، ومتطّورٌة، ما يفرض ال توجد إجاباٌت صحيحٌة دائًما لمقضّية ذاتيا؛ فالمعرفة متغي
خضاعيا  عمى المفّكرين الّتساؤل، والّتقّصي في ىذه القضايا، بين الفينة، واألخرى، وا 

 لعممّيات الّتحميل، والّتجريب، واالختبار.
  يميل الّتالميذ بطبيعتيم إلى ممارسة األنشطة البحثّية االستقصائّية؛ بدافع حّب

 ول.االستطالع، ورغبًة في الكشف عن المجي
  يسيم توّفر عممّية الوعي لما يدور في أذىاننا تجاه الموضوع، اّلذي نعالجو، أو نفكر

فيو، في تعّمم تحميل استراتيجيات تفكيرنا، وتحسينيا، كما يسيم في تعّمم استراتيجيات 
 تفكيٍر جديدٍة، إضافًة إلى االستراتيجيات الموجودة لدينا سابًقا. 

 ؤل، قابٌل لمتنمية عند الّتالميذ، في أّية مرحمٍة عمرّيٍة.إّن ُحّب االستطالع، والّتسا 
  إّن بعض الظواىر، اّلتي يواجييا الّتالميذ قد تّتصف بالغموض، لذا؛ فإّن تدريب

الّتالميذ عمى تحّمميا، ومحاولة كشف أسرارىا، مّما يسيم في تنمية أفكارىم 
 اإلبداعّية.

 ّنما ى ي مؤّقتٌة، وعرضٌة لمّتغيير، والّتعديل، المعرفة الّتجريبّية ليست ثابتًة؛ وا 
والّدحض، مّما يشّجع الّتالميذ عمى الّتفكير المستمّر فيما يحيط بيم من ظواىَر. 

 (ٕٖٕ- ٖٕٔم، ص صٕٙٓٓ؛  زيتون، ٕٗٗم، صٜٜٛٔ)قالدة، 
 :سومشاٌ االستكصائي منوذج خصائص 

 يا:في الّتدريس، بخصائص، من أىمّ سوشمان االستقصائي نموذج يتمّيز 
التمميذ محور العممّية الّتعممّية؛ فيو من يصل إلى المعرفة بنفسو، وليس مستقِباًل  –

 ليا.
وْضع التمميذ في موقف الباحث عبر مواجيتو لممشكالت؛ وعميو أن يخطط بنفسو؛  –

 لحّميا؛ فيجمع البيانات، ويصّمم الّتجارب، ويؤّكد عمى األسئمة، ال عمى اإلجابة.
 مستمرٌَّة ال تنتيي بانتياء دراسة موضوٍع معيٍَّن. العممّية الّتعميمّية –
تحويل دوافع الّتعّمم لدى التمميذ من دوافَع خارجّيٍة، إلى دوافَع داخمّيٍة، وبيذا يكون  –

 أكثر استقاللّيًة في تعّممو.
تعزيز انتقال أثر الّتعّمم؛ كون المعمومات، اّلتي يكتشفيا التمميذ بنفسو أكثر قابمّيًة  –

 لمّتذّكر.



 ..................................مة على التعلم البنائي في تدريس الرياضيات فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة قائ
 

- ٙ٘ - 

تدريب التمميذ عمى اّتخاذ القرارات، وعمى إصدار األحكام، وتبرير ىذه القرارات، وىذه  –
 األحكام، استناًدا إلى معموماٍت صحيحٍة. 

تنمية قيٍم، واّتجاىاٍت إيجابّيٍة؛ كحب االستطالع، واحترام األدّلة، والموضوعّية،  –
 والّرغبة في تأجيل الحكم، والقدرة عمى تحّمل الغموض. 

ية قدرة التمميذ عمى المشاركة اإليجابّية، وعمى تحّمل المسؤولّية، وعمى تنمية تنم –
 ميارات الّتواصل االجتماعّي.

تنمية مفيوم الّذات، واستشعار التمميذ إيجابّيتو، عبر مشاركتو في نشاط االستقصاء،  –
؛ زيتون، ٕ٘ٓم، صٜٕٓٓوبذلو الجيد، وشعوره باإلنجاز. )عفانة والجيش، 

 (ٕٗٗم، صٕٙٓٓ
ويؤّكد ما سبق أّن الّتدريس وفق ىذا النموذج ينقل الّنشاط الّصّفّي من المعّمم، إلى 
التالميذ ، مع اىتمامو بتدريبيم عمى الّتفكير، وميارات البحث، وجمع المعمومات، واّتخاذ 

 القرارات، ما يؤّثر إيجاًبا عمى نمو جوانبيم المعرفّية، والميارّية، والوجدانّية. 
 :سومشاٌ االستكصائي وذج منمساحل 

، سوشمان االستقصائي نموذج أّكدت عّدة دراساٍت، وأبحاٍث تربوّيٍة إمكانّية استخدام 
في مواد دراسّيٍة مختمفٍة، كماّدة الّرياضّيات، وماّدة العموم، والّدراسات االجتماعّية، كما أّكدت 

 ( ٖٙٔصم، ٕٔٔٓأنو يالئم مراحل الّتعميم كاّفًة. )مرعّي و الحيمة،
في ثالث مراحَل رئيسٍة، كما أشار إلى ذلك ، سوشمان االستقصائي نموذج وتتمخص خطوات 

 ٕٔٗ-ٖٕٙم،ص صٕٙٓٓو زيتون )، & Donald(1979,P 611)   Eggenكلّّ من 
براىيم ) (، وتتضّمن كّل مرحمٍة عّدة خطواٍت فرعّيٍة، ٗٛٗ-ٖٛٗم:ص ص  ٕٗٓٓ(، وا 

 ومراحل الّنموذج ىي:
 يط.مرحمة الّتخط (ٔ
 مرحمة الّتنفيذ. (ٕ
 مرحمة الّتقويم. (ٖ

 وفي ما يمي تفصيل ذلك:
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 أواًل( املسحلة األوىل "التخطيط":

 وتتضمن ىذه المرحمة الخطوات الّتالية:
 )أ( تحديد األىداف:  

يتّم في ىذه الخطوة تحديد أىداٍف مناسبٍة يصل إلييا التمميذ ؛ كمخرجاٍت لعممّية 
االستقصاء بعرض مشكمة تحتاج تفسيًرا، ثّم يمكن لمتالميذ أْن االستقصاء؛ فيبدأ المعّمم نشاط 

يتعّمموا من عمميات االستقصاء مياراٍت؛ كالوصف، والمالحظة، والّتصنيف، والّتساؤل، وفرض 
 الفروض، إضافًة إلى ما سيكتشفونو من معموماٍت.

ف الّتعّمم ويؤّكد ما سبق، عالقة أىداف الّتعّمم المرتبطة بالمحتوى المعرفّي، بأىدا
المرتبطة بعممّيات االستقصاء؛ فبعد تحديد أىداف المحتوى، يحّدد المعّمم ما يتوّقع أْن يتعّممو 
التالميذ عبر االستقصاء، وما سيكتشفونو من معموماٍت؛ نتيجة تطبيقيم تمك العمميات أثناء 

 نشاط الّتعّمم.
 )ب( إعداد المشكمة: 

ميذ، وتوجد عّدة اعتبارات عمى المعّمم مراعاتيا تمّثل ىذه الخطوة محور الّنشاط لمّتال
 عند اختيار المشكمة، أبرزىا:

 أن تكون المشكمة مثيرًة ألذىان الّتالميذ، وأن تتحّدى تفكيرىم. –
أن تتناسب صعوبة المشكمة مع قدرات الّتالميذ، ومع خمفّيتيم المعرفّية؛ فال تكون  –

ليا، وال تكون أيًضا من الّنوع صعب من الّنوع اّلذي يسيل الوصول إلى حلٍّ سريٍع 
 الحّل؛ بسبب افتقاد معظم الّتالميذ القدرات، والمعمومات المطموبة لمحّل.

أن تكون المشكمة محدَّدًة بشكٍل كاٍف؛ لزيادة فرص فيم الّتالميذ لممشكمة، مما يعين  –
ء عمى تقميل المفاىيم الخاطئة حول المشكمة، وبما يجعل األمر أكثر سيولًة لمبد

 بجمع البيانات، وفرض الفروض. 
 )ج( اختيار وسيمة عرض المشكمة:  

يمكن ضمن ىذه الخطوة، االستعانة ببعض الوسائل، والُمعينات، بما يناسب طبيعة 
المشكمة، وبما يّتفق مع خصائص الّتالميذ، ومن أمثمة ذلك: العروض العممّية، واألفالم 

 حّية.الّتعميمّية، والّرسوم البيانّية الّتوضي
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 ثاىًيا( املسحلة الٍجاىية "الٍتيفير":

 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التّالية:
 )أ( عسض املشهلة: 

عمى المعّمم أْن يقوم بعرض المشكمة بصورٍة دقيقٍة، وواضحٍة، وأْن يتأّكد ِمْن أّن كّل 
ليفّسرىا، مع إمكانّية  تمميٍذ قد فيم المشكمة المعروضة، وأّنو قادٌر عمى أْن يبدأ العمل فييا

 استعانة المعّمم بالوسائل المساندة.
 )ب( فسض الفسوض ومجع البياىات:

في ىذه الخطوة، يقترح التالميذ جممَة فروٍض، قد تمّثل حالِّ لممشكمة، ثّم يقومون 
بجمع بياناٍت؛ ليتأّكدوا من صّحة ىذا الحّل، عبر توجيو مجموعٍة من األسئمة إلى المعّمم، 

يصبح ىذا المعّمم مصدًرا لمبيانات المطموبة، ومشّجًعا ليم عمى طرح األسئمة، اّلتي بحيث 
 يجب أْن تكون من الّنوع المغمق، بحيث تكون إجابتيا بد"نعم"، أو بد"ال".

ويتّم تشجيع التالميذ عمى الّتعاون أثناء الّتفكير؛ لطرح أسئمٍة تؤّدي إلى جمع بياناٍت 
عطاء كّل تمميذ فرصًة لطرح ما لديو من أسئمة، ومنع مقاطعة اآلخرين  مرتبطٍة بالمشكمة، وا 

لو، بحيث تستمّر عممّية فرض الفروض، وجمع البيانات في حمقٍة مّتصمٍة حّتى الوصول إلى 
 فرٍض مقبوٍل، أو إعادة جمع بياناٍت أخرى حال الّرفض.

 )ج( اخلتاو )إىَاء املياقشة وصياغة الكواىني(: 

التالميذ إلى حلٍّ لممشكمة المطروحة، عبر تقديم إجابٍة عن الّسؤال ُيتوّقع ىنا وصول 
المرتبط بيا، وصياغة تفسيٍر عمميٍّ ليا، يأخذ نمط نظرّيٍة، أو قانوٍن، وقد ال يصل التالميذ 
إلى تفسيٍر يرضون عنو؛ فيكون عمى المعّمم، والحال كذلك، إرشادىم إلى جمع بياناٍت، 

 اء مزيٍد من الّتحميل لمبيانات، والمعمومات المتوّفرة.ومعموماٍت أْكَثَر، أو إجر 
 ثالًجا( املسحلة الٍجالجة "الٍتكويه":

ىي المرحمة األخيرة لمّنموذج، وتتضّمن الحكم عمى مدى نجاح الّتدريس االستقصائّي، 
 وتضّم:
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 )أ( تكويه احملتوى: 
األنشطة االستقصائّية، يتّم تقويم المحتوى؛ لمعرفة مدى تقّدم الّتالميذ أثناء قياميم ب

وعمى المعّمم ىنا أْن يالحظ مدى مشاركة ىؤالء الّتالميذ في تنفيذ ىذه األنشطة، وأْن يالحظ 
 اختالفاتيم في ممارسة ميارات االستقصاء.

وتعّد مرحمة الّتقويم ضرورّيًة؛ لتقديم معموماٍت عن تقّدم الّتالميذ؛ فنظًرا لتفاوت ىؤالء 
في ىذه األنشطة االستقصائّية؛ فإّنيم سيتفاوتون في مدى اكتساب  الّتالميذ في المشاركة

 ميارات عممّيات االستقصاء، وكذلك ىو الحال بالّنسبة إلى المحتوى المعرفّي.
 )ب( تكويه العنلٍية:  

يتّم ىذا الّتقويم عبر إتاحة الفرصة لمّتالميذ لمقيام بعممّية تحميل، وتقويم استراتيجيات 
 ك تحميل، وتقويم الخطوات المستخدمة في الوصول إلى حّل المشكمة.االستقصاء، وكذل

ويتّم ما سبق عبر تقويم الّتالميذ لنوعّية أسئمتيم، وأساليب جمعيم البيانات، وأساليب 
صياغتيم الفروض، وبيذا تتوّلد لدييم القدرة عمى إصدار أحكاٍم تقويمّيٍة عمى كّل مرحمٍة من 

 .ائي سوشمان االستقصنموذج مراحل 
 : سومشاٌ االستكصائي منوذج متطٍلبات تطبيل 

سوشدمان نمدوذج ىناك مجموعٌة من المتطّمبات ، الواجب توّفرىا؛ لضدمان نجداح تطبيدق 
 (، فيما يمي: ٙٛٔ-٘ٛٔم، ص صٕٜٜٔ، ومن ذلك ما أشار إليو الفنيش )االستقصائي 

 إجياد بيئٍة تعلينٍيٍة تشٍجع على االستكصاء: .1

االستقصددائّية تددوفير أجددواَء تؤّكددد عمددى تفددرد الّتمميددذ، وتمّيددزه، بتأكيدددىا إّن ىدددف الّتربيددة 
ثبددات احترامددو ذاتَددُو، والّثقددة فيددو، لددذا؛ فمددن الواجددب، فددي  عمددى خبددرات الددّتعّمم، اّلتددي اكتسددبيا، وا 
ضوء ىذا المعنى، الّتركيز عمى الّتعميم بداًل من التّددريس، واالىتمدام بإعمدال الّتفكيدر، والحدرص 

نميتو، بداًل مدن تركيدز الجيدود عمدى توجيدو المدتعّمم صدوب أدوار تعّمدم، وتعمديٍم ال تتجداوز عمى ت
 ميام الّتمقين، والحفظ، واالستظيار.

إّن ما سبق، يجعل من الاّلزم التّأكيدد عمدى حرّيدة الدّتعّمم، وأريحّيتدو، عوًضدا عدن الّطاعدة 
ويجدب أيًضدا ، مشجعًة عمدى االستقصداء الّدراسيّ  العمياء؛ فمن الّضرورّي أْن تكون بيئة الّصفّ 

االعتبدار إلدى مسدألٍة ميّمدٍة، وىدي أْن تكددون كدّل اآلراء، ووجيدات الّنظدر، اّلتدي يقدّدميا الّتالميددذ 
مقبولًة بصورٍة مبدئّيٍة، كقضايا تستحق البحث، ويتطمب مثل ىذا األمدر جْعدل الجيدود الّتعميمّيدة 
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ط الّذاتّي؛ ليكدون لددى كدّل تمميدٍذ اّتجداٌه إيجدابيّّ نحدو قائمًة عمى إكساب التمميذ األمن، واالنضبا
 الّتعّمم، وممارسة الّتفكير المسَتِقّل، والعمل باستمراٍر.

 الٍتسنيز على االفرتاضات واالستيتاجات املبدئٍية اٍليت يهٍوىَا الٍتلنير عً املشهلة: .2

، وحمدوٍل افتراضددّيٍة تدأتي أىّمّيددة ىدذا المتطّمددب، فدي ضددوء قيدام الّتمميددذ بتكدوين افتراضدداتٍ 
عادة االختبدار بصدورٍة مسدتمّرٍة بيدنيم،  لممسائل المطروحة، وقياميم كذلك باختبار الفرضّيات، وا 

 وبين معّمميم أثناء قياميم بجمع المعمومات، والبيانات لمّتحّقق من صّحة االفتراضات.
والّرغبددة فددي  ويصددبح مندداخ الّصددّف الّدراسددّي عبددارٍة عددن جددوٍّ يسددوده الّنقدداش، والبحددث،

تعددديل المواقددف، وتكددوين الفرضددّيات، وشددْحذ قددوى الميددارات، وتسددخيرىا؛ ألجددل تحسددين اآلراء، 
 والقدرة عمى صياغة االفتراضات المنطقّية.

 الكدزة على الٍتخكل مً صخة الفسضٍيات: .3

تددأتي ىددذه الميّمددة؛ كمتطمددٍب الزٍم؛ ألّن مددن الواجددب التّأّكددد مددن ثبددات، وصدددق الحقددائق؛ 
 خداميا؛ كدليٍل كاٍف، يؤّدي إلى قبول، أو رفض الفرضّيات.الست

 إجساءات الٍدزاسة -الفصل الجالح 

 ميَج الٍدزاسة:

المنيج الّتجريبّي؛ كمنيٍج بحثيٍّ مالئٍم لطبيعة الّدراسة الحالّية، والقائم  الباحث اختار
لمجموعتين: ضابطٍة،  البعديّ  –عمى الّتصميم شبو الّتجريبّي؛ اّلذي يسّمى: الّتصميم القبميّ 

، بينما درست سوشمان االستقصائي نموذج وتجريبّيٍة، حيث درست المجموعة الّتجريبّية وفق 
 المجموعة الّضابطة وفق الّطريقة االعتيادّية.

 جمتنع الٍدزاسة:

الّصّف األّول المتوّسط، المنتظمين  تالميذتكّون مجتمع الّدراسة الحالّية من جميع 
 م العاّم، في مدينة جّدة. بمدارس الّتعمي
 عٍيية الٍدزاسة:

( تمميًذا، من الّصّف األّول المتوّسط، في مدرسة الفيصمّية ٖٗضّمت عّينة الّدراسة )
( ٚٔوتّم تقسيم أفراد العّينة، إلى مجموعٌة ضابطٌة: تأّلفت من )،المتوّسطة، في مدينة جّدة
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وقد تّم اختيار أفراد المجموعتين، وفق ا، تمميذً ( ٚٔتمميًذا،ومجموعٌة تجريبّيٌة: تكّونت من )
 طريقة العّينة العنقودّية. 

 مواٍد، وأدوات الٍدزاسة: 

 ضّمت قائمة مواّد، وأدوات الّدراسة، ما يمي:
الّصّف األّول المتوّسط  تالميذدليل المعّمم؛ لتدريس وحدة المضّمعات المقّررة عمى  (ٔ

 .مان االستقصائي سوشنموذج في ضوء ()الفصل الّدراسّي الثّاني
الّصّف األّول المتوّسط   تالميذسجل نشاط الّتمميذ، لوحدة المضّمعات المقّررة عمى  (ٕ

 )الفصل الّدراسّي الثّاني(.
 اختبار الّتفكير الّرياضّي، وىو من إعداد الباحث. (ٖ

وتطّمب إعداد مواّد، وأدوات الدراسة تحميل محتوى وحدة المضمعات، المقّررة عمى 
ّف األّول المتوّسط )الفصل الّدراسّي الثّاني(، وكذلك إعداد جدول مواصفات الصّ  تالميذ

 األىداف.
 :تحميل محتوى الوحدة 

َىَدَف تحميل المحتوى إلى تحديد المفاىيم، والّتعميمات، والميارات المتضّمنة في وحدة 
ثم التأكد ثّاني(؛ المضّمعات، في مقّرر الّرياضّيات لمّصّف األّول المتوّسط )الفصل الدراسّي ال

 من ثبات التحميل وصدقو . 
 :في ضوء تحميل المحتوى، ّتمت صياغة األىداف الّسموكّية  صياغة األىداف الّسموكّية

  .الفيم(؛ بناًء عمى تصنيف بموم لممجال المعرفيّ –لدروس الوحدة عند مستويي )الّتذكر
 أٍواًل( إعداد مواد الدزاسة: 

 ( إعداد دليل املعلِّه:0)

نموذج قّدم دليل المعّمم بعض اإلرشادات، والّتوجييات لممعّمم في كيفية تطبيق ي
 ([.ٙ]الممحق )، أثناء تدريسو موضوعات الوحدة،سوشمان االستقصائي 

 ويشتمل دليل المعّمم عمى ما يمي:
 المقدّْمة. –
 االستقصائي .  التدريبلنموذج  اإلجرائيةالخطوات  –
 توجييات عامة لممعمم. –
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 ّزمنّية المقترحة لتنفيذ الوحدة.الخّطة ال –
 المفاىيم والتعميمات والميارات المتضمنة في الوحدة. –
 األىداف السموكية لموحدة. –
 االستقصائي .  التدريبدروس الوحدة وفقًا لنموذج  –

وقد تّم تحديد موضوعات الوحدة في سبع موضوعات، من واقع الكتاب المدرسّي 
ر، واستغرق تدريس الوحدة أر  بعة أسابيَع دراسّيٍة، بواقع خمس حصٍص في األسبوع، المقرَّ

 .حّصةً ٛٔوبمجموع 
 ( إعداد سجل ىشاط الٍتلنير:9)

تّمت إعادة صياغة محتوى وحدة المضّمعات، في صورة دروٍس، بحيث شمل كّل درٍس 
،]الممحق سوشمان االستقصائي نموذج عمى مجموعٍة من األنشطة، بما يتناسب مع خطوات 

(ٚ.]) 
عداد دليل المعّمم، وسجل نشاط الّتمميذ، تّم عرضيما عمى مجموعٍة من وبعد إ

 المحّكمين؛ إلبداء مقترحاتيم، ومرئّياتيم، حول مدى صّحة، ومناسبة محتوياتيما، 
 ثاىًيا( إعداد أدوات الٍدزاسة: 

 إعداد اختباز الٍتفهري الٍسياضٍي:  

الّدراسة، وطبيعة متغّيراتيا، حيث  تّم إعداد اختبار الّتفكير الّرياضّي، في ضوء أىداف
 أجرى الباحث الخطوات الّتالية:

 :تحديد اليدف من االختبار 
كان ىدف االختبار قياس قدرة الّتالميذ عمى اكتساب بعض ميارات الّتفكير الّرياضّي، 

 التعبير بالّرموز الّرياضّية(.–االستنتاج–المتمّثمة في )االستقراء
 كير الّرياضّي:صياغة اسئمة اختبار الّتف 

، تّم تحديد  طاٍر نظريٍّ من خالل الّرجوع إلى األدبّيات الّتربوّية، من دراساٍت سابقٍة، وا 
قائمٍة ببعض ميارات الّتفكير الّرياضّي، اّلتي تناسب تالميذ الّصّف األّول المتوّسط، وتناسب 

 محتوى الّرياضّيات، اّلذي ُيَقدَّم ليم.
 فردات االختبار، الّشروط الّتالية:وقد راعى الباحث عند صياغة م

 وضوح المطموب من الّسؤال. -



 ..................................مة على التعلم البنائي في تدريس الرياضيات فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة قائ
 

- ٕٚ - 

 مناسبة األسئمة لمستوى الّتالميذ. -
 مناسبة األسئمة لتعريف الّتفكير الّرياضّي. -
 صياغة مفردات كّل ميارٍة في ضوء الّتعريف اإلجرائّي ليا. -

 صدم اختباز الٍتفهري الٍسياضٍي:

ر الّرياضّي، تّم عرضو في صورتو األّولّية بعد االنتياء من إعداد اختبار الّتفكي
([ عمى مجموعٍة من المختّصين في الّرياضيات، وطرائق تدريسيا ؛ لمّتأّكد من ٜ]الممحق)

درجة مناسبة أسئمة اختبار الّتفكير الّرياضّي، ووضوحيا، وانتمائيا لما تقيسو، وسالمة 
 مالءمتيا.الّصياغة الّمغوّية، ولمّنظر في طريقة الّتصحيح، ومدى 

( سؤال، ٛٔوفي ضوء ذلك كّمو، أصبح عدد األسئمة في اختبار الّتفكير الّرياضّي )
( ٙ( أسئمٍة تقيس االستنتاج الّرياضّي، و)ٙ( أسئمٍة تقيس االستقراء الّرياضّي، و)ٙبواقع )

 أسئمٍة تقيس الّتعبير بالّرموز الّرياضّية.
 اضٍي:الٍتطبيل االستطالعٍي الختباز الٍتفهري الٍسي

تّم تطبيق اختبار الّتفكير الّرياضّي، عمى عّينٍة استطالعّيٍة من تالميذ الّصّف الثّاني 
 المتوّسط؛ من أجل تحديد الّتالي:

حيث ُحِسَب زمن االختبار بإيجاد المتوّسط الحسابّي  تحديد الّزمن الاّلزم لالختبار: –
 ( دقيقًة.ٓٗريب )ألزمنة إجابات تالميذ العّينة االستطالعّية، وىو بالّتق

 : حساب معامالت الّصعوبة ألسئمة االختبار –
 ([.ٗٔ(، ]الممحق )0ٙٓ-0ٗٓوجاءت معامالت الّصعوبة مقبولًة، إذ تراوحت ما بين )

 : حساب معامالت الّتمييز ألسئمة االختبار –
(، ما يدل عمى أّن القدرة 0ٛٓ-0ٖٓوتراوحت معامالت الّتمييز ألسئمة االختبار ما بين )

 ([.ٗٔمييزّية ألسئمة االختبار مناسبٌة،]الممحق )التّ 
 حشاب معامل الٍجبات الختباز الٍتفهري الٍسياضٍي:

كرونباخ، وكانت الّنتائج؛ -تّم التّأكد من ثبات اختبار الّتفكير الّرياضّي، بطريقة الفا
 كالّتالي:
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" -"قُن هعاهل ألفا ٍّ  كروًباخ الختبار التّفكُر الّرَاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كروًباخ-قُوت هعاهل ألفا الوهارة

 8800 االستقراء الرَاضٍ

 8800 االستٌتاج الرَاضٍ

 8800 التعبُر بالرهىز الرَاضُت

 88,8 اختبار التفكُر الرَاضٍ ككل

(، وىي 0ٜٓٓ(، إلى )0ٛٙٓكرونباخ الختبار الّتفكير الّرياضّي من )-وتراوحت قيم ألفا
 عمى تمّتع اختبار الّتفكير الّرياضّي بدرجٍة عاليٍة من الثبات. جميًعا قيٌم مرتفعٌة، وىذا مؤّشرٌ 

 وتضّمن ذلك ما يمي: الٍتطبيل الكبلٍي ألدوات الٍدزاسة، 
 ٍتطبيل اختباز الٍتفهري الٍسياضٍي: -

المجموعتين الّضابطة  تالميذختبار الّتفكير الّرياضّي، عمى التّم الّتطبيق القبمّي 
ق قبل البدء في الّتجربة، من تجانس، وتكافؤ المجموعة الّضابطة، الّتحقّ والّتجريبّية؛ بيدف 

في الّتفكير الّرياضّي، حيث تّم حساب المتوّسطات الحسابّية،  والمجموعة الّتجريبّية
في الّتفكير الّرياضّي، لممجموعتين الّضابطة، رّية لدرجات االختبار القبمّي واالنحرافات المعيا

 T- Testارنة بين ىذه المتوّسطات الحسابّية باستخدام اختبار )ت( والّتجريبّية، وتّمت المق
 لمجموعتين مستقمَّتين، وىما المجموعتان)الّضابطة، والّتجريبّية(.

، عبر الّتأّكد من T-Testوتّم التّأّكد، أّواًل، من مدى صالحّية استخدام اختبار )ت( 
ة، والّتجريبّية، في االختبار القبمّي، تجانس الّتباين بين درجات تالميذ المجموعتين الّضابط

 باستخدام اختبار ليفن لتجانس الّتباين.
وتشير ىذه الّنتائج إلى تجانس، وتكافؤ المجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية في االختبار 

 القبمّي لمّتفكير الّرياضّي، قبل البْدء في الّتجربة.
 

 ابطة، بالّطريقة االعتيادّية.البْدء في تدريس وحدة المضّمعات لممجموعة الضّ  -
 التدريب البْدء في تدريس نفس الوحدة لممجموعة الّتجريبّية، باستخدام نموذج  -

 االستقصائّي.
اإلشراف عمى تطبيق الّدراسة، من قبل الباحث، بالحضور لممدرسة، وااللتقاء بالمعّمم  -

 لجة أّي قصوٍر.قبل كّل درٍس، وبعد االنتياء منو؛ لإلجابة عمى االستفسارات، ومعا
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 األساليب اإلحصائٍية املشتخدمة:
 ، تّم استخدام األساليب اإلحصائّية اآلتية:SPSSمن خالل برنامج الحزمة اإلحصائّية 

المتوّسطات الحسابّية، واالنحرافات المعيارّية؛ لحساب درجات الّتفكير الّرياضّي، لمتالميذ  .ٔ
 ختبارين القبمّي، والبعدّي.في المجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية، في اال

؛ لمتّأّكد من تجانس الّتباين بين درجات المجموعتين  (Leven's Test) اختبار ليفن .ٕ
 الّضابطة، والّتجريبّية.

لعينتين مستقمَّتين؛ لممقارتة بين متوّسطات درجات الّتفكير  T-Testاختبار )ت(  .ٖ
 بّية، في االختبارين القبمّي، والبعدّي.الّرياضّي، لمتالميذ في المجموعتين الّضابطة، والّتجري

)مرّبع إيتا .ٗ
سوشمان نموذج استخدام ؛ لقياس حجم األثر لممتغير المستقل، )(2
 عمى المتغّير الّتابع )الّتفكير الّرياضّي(.(، االستقصائي 

 

 عسض الٍيتائج ومياقشتَا وتفشريٍا -الفصل السابع 

حّقق من صّحة فروض الّدراسة، من خالل تحميل البيانات، في ىذا الفصل، تّم التّ 
لمجموعتين  T-Testباستخدام األساليب اإلحصائّية المناسبة، اّلتي تمّثمت في اختبار )ت( 

، وحساب  ، وبعديٍّ مستقّمتين )المجموعة الّضابطة، المجموعة الّتجريبّية(، باختبارين: قبميٍّ
 كسب وفًقا لمعادلة بالك.حجم األثر )مرّبع إيتا(، ومعّدل ال

o ولالفسض األ: 

ولمّتحّقددق مددن صددّحة الفددرض الرّابددع، تددّم إيجدداد قدديم المتوّسددطات الحسددابّية، واالنحرافددات 
المعيارّية، لدرجات اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي، في ميارة االستقراء الّرياضدّي لممجمدوعتين 

-Tتوّسددطات الحسددابّية، باسددتخدام اختبددار )ت( الّضددابطة، والّتجريبّيددة، ثددّم قددورن بددين ىددذه الم
Test وجاءت الّنتددائج، مجموعتددان الّضددابطة، والّتجريبّيددة،لمجمددوعتين مسددتقّمتين، وىمددا ىنددا ال

 عمى الّنحو التّالي:
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ٌّ  T-Testًتائج اختبار )ث( " ٍّ البعذ  للوقارًت بُي هتىّسطاث درجاث اختبار التّفكُر الّرَاض

ٍّ لذي فٍ ههارة االستقراء ال  "الّضابطت والوجوىعت التّجرَبُّتالوجوىعت   ّرَاض

 العذد الوجوىعت االختبار الوهارة
الوتىّسط 

 ٍّ  الحساب

االًحراف 

 ٌّ  الوعُار

قُوت 

 )ث(

T-Test 

درجاث 

 الحّرَّت

الّذاللت 

 اإلحصائُّت

االستقراء 

 ٍّ  الّرَاض

 ٌّ  78,7 ,,78 71 الّضابطت البعذ
,880 2, 88887 

 ٌّ  ,788 48,4 71 رَبُّتالتّج البعذ

وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة، عند مستوى وتشير نتائج الجدول السابق إلى 
( بين متوّسطي درجات تالميذ المجموعة الّضابطة، والمجموعة الّتجريبّية، 05.0الّداللة )

لّرياضّي، وكانت الفروق لصالح في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي، في ميارة االستقراء ا
تشير الّنتائج الّسابقة إلى وجود أثٍر لممتغّير المستّقل،  عمى كما ريبّية، تالميذ المجموعة الّتج

المتغّير التّابع، ولمعرفة حجم ىذا األثر، تّم حساب إيتا تربيع )
(؛ كمؤشٍر لحجم األثر، 2

 :وكانت نتائج ذلك، ؛ كالتّالي
"حجن األثر )إَتا تربُع( 

2
علً تٌوُت التّفكُر  فٍ تذرَس الّرَاضُّاثسىشواى االستقصائٍ ًوىرج الستخذام  

" ٍّ ٍّ فٍ ههارة االستقراء الّرَاض  الّرَاض

 

 الوتغُّر التّابع الوتغُّر الوستقّل
 قُوت )ث(

T-Test 

درجاث 

 الحّرَّت
 حجن األثر إَتا تربُع

سىشواى ًوىرج ذام استخ

 االستقصائٍ 

هستىي االستقراء 

 ٍّ  الّرَاض
 كبُر ,881 ,2 880,

 

(، وىي قيمٌة عاليٌة وفًقا لمعيار كوىين، اّلذي أشار إلى أّن الحّد 0ٕٚٓاّلتي بمغت ) و
 (.0ٔٗٓاألدنى لوجود تأثيٍر كبيٍر ىو )

: "ال توجد فروٌق ذات ومن جميع الّنتائج الّسابقة، تّم رفض الفرض الّرابع، اّلذي نّصو
( بين متوّسطي درجات تالميذ المجموعتين 05.0داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة )

 الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدي، في ميارة االستقراء الّرياضّي".
o جاىيالفسض ال: 

تدّم إيجداد قديم المتوّسدطات الحسدابّية، واالنحرافدات ولمّتحّقق من صّحة الفرض الخامس، 
المعيارّيددددة، لدددددرجات اختبددددار الّتفكيددددر الّرياضددددّي البعدددددّي، فددددي ميددددارة االسددددتنتاج الّرياضددددّي 
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لممجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية، ثّم قورن بين ىذه المتوّسطات الحسابّية، باسدتخدام اختبدار 
وجدداءت ن الّضددابطة، والّتجريبّيددة، ا ىنددا المجموعتددالمجمددوعتين مسددتقّمتين، وىمدد T-Test)ت( 

 الّنتائج، عمى الّنحو التّالي:
ٌّ  T-Test"ًتائج اختبار )ث(  ٍّ البعذ  للوقارًت بُي هتىّسطاث درجاث اختبار التّفكُر الّرَاض

ٍّ لذي الوجوىعتُي الّضابطت والتّجر  َبُّت"فٍ ههارة االستٌتاج الّرَاض

 العذد تالوجوىع االختبار الوهارة
 الوتىّسط

 ٍّ  الحساب

االًحراف 

 ٌّ  الوعُار

قُوت 

 )ث(

T-

Test 

 درجاث

 الحّرَّت

 الّذاللت

 اإلحصائُّت

االستٌتاج 

 ٍّ  الّرَاض

 ٌّ  88,2 7817 71 الّضابطت البعذ
,844 2, 88887 

 ٌّ  8800 4810 71 التّجرَبُّت البعذ

 

ائّيٍة، عند مستوى وجود فروٍق ذات داللٍة إحصوتشير نتائج الجدول السابق إلى 
( بين متوّسطي درجات تالميذ المجموعة الّضابطة، والمجموعة الّتجريبّية، 05.0الّداللة )

في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي، في ميارة االستنتاج الّرياضّي، وكانت الفروق لصالح 
ابقة إلى وجود أثٍر لممتغّير المستّقل، عمى تشير الّنتائج السّ وعة الّتجريبّية،كما تالميذ المجم

المتغّير التّابع، ولمعرفة حجم ىذا األثر، تّم حساب إيتا تربيع )
2

(؛ كمؤشٍر لحجم األثر، 
 وكانت نتائج ذلك؛ كالتّالي:
"حجن األثر )إَتا تربُع( 

2

ٍ تذرَس الّرَاضُّاث علً فسىشواى االستقصائٍ ًوىرج الستخذام  

" ٍّ  تٌوُت التّفكُر الرَاضٍ فٍ ههارة االستٌتاج الّرَاض

 الوتغُر التّابع الوتغُّر الوستقلّ 

قُوت 

 )ث(

T-

Test 

درجاث 

 الحرَت

إَتا 

 تربُع
 حجن األثر

سىشواى ًوىرج استخذام 

 االستقصائٍ 

هستىي االستٌتاج 

 ٍّ  الّرَاض
,844 2, 

881

4 
 كبُر  

 

(، وىي قيمٌة عاليٌة وفًقا لمعيار كوىين، اّلذي أشار إلى أّن الحّد 0ٚٗٓ)اّلتي بمغت  و
 (.0ٔٗٓاألدنى لوجود تأثيٍر كبيٍر ىو )

ومن جميع الّنتائج الّسابقة، تّم رفض الفرض الخامس، اّلذي نّصو: "ال توجد فروٌق 
ّسطي درجات تالميذ ( بين متو 05.0ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة )
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المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدي، في ميارة االستنتاج 
 الّرياضّي".

o  الجالح الفسض: 

ولمّتحّقق من صّحة الفرض الّسادس، تدّم إيجداد قديم المتوّسدطات الحسدابّية، واالنحرافدات 
ياضددّي البعدددّي، فددي ميددارة الّتعبيددر بددالّرموز الّرياضددّية المعيارّيددة، لدددرجات اختبددار الّتفكيددر الرّ 

لممجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية، ثّم قورن بين ىذه المتوّسطات الحسابّية، باسدتخدام اختبدار 
وجدداءت ّيددة، لمجمددوعتين مسددتقّمتين، وىمددا ىنددا المجموعتددان الّضددابطة، والّتجريب T-Test)ت( 

 الّنتائج، عمى الّنحو التّالي:
 

 

 

وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة، عند مستوى وتشير نتائج الجدول السابق إلى 
وّسطي درجات تالميذ المجموعة الّضابطة، والمجموعة الّتجريبّية، ( بين مت05.0الّداللة )

في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي، في ميارة الّتعبير بالّرموز الّرياضّية، وكانت الفروق 
تشير الّنتائج الّسابقة إلى وجود أثٍر لممتغّير كما لصالح تالميذ المجموعة الّتجريبّية، 

ولمعرفة حجم ىذا األثر، تّم حساب إيتا تربيع )ر الّتابع، عمى المتغيّ المستّقل، 
2

(؛ كمؤشٍر 
 ؛ كالّتالي:ائج ذلك، لحجم األثر، وكانت نت

ٌّ  T-Test"ًتائج اختبار )ث(  ٍّ البعذ فٍ ههارة التّعبُر  للوقارًت بُي هتىّسطاث درجاث اختبار التّفكُر الّرَاض

 وجوىعتُي الّضابطت والتّجرَبُّت"بالّرهىز الّرَاضُّت لذي ال

 العذد الوجوىعت االختبار الوهارة
الوتىّسط 

 ٍّ  الحساب

االًحراف 

 ٌّ  الوعُار

 قُوت )ث(

T-Test 

درجاث 

 الحّرَّت

الّذاللت 

 اإلحصائُّت

التّعبُر 

بالّرهىز 

 الّرَاضُّت

 ٌّ  ,881 7810 71 الّضابطت البعذ

08,, 2, 88887 
 ٌّ  8800 ,482 71 التّجرَبُّت البعذ
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قيمٌة عاليٌة وفًقا لمعيار كوىين، اّلذي أشار إلى أّن الحّد  (، وىي0ٚٓٓاّلتي بمغت )و 
 (.0ٔٗٓاألدنى لوجود تأثيٍر كبيٍر ىو )

ومن جميع الّنتائج الّسابقة، تّم رفض الفرض الّسادس الذي نّصو: "ال توجد فروٌق ذات 
الميذ المجموعتين ( بين متوّسطي درجات ت05.0داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة )

الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدي، في ميارة الّتعبير بالّرموز 
 الّرياضّية".
 :سابعالفسض ال

ولمّتحّقدق مدن صددّحة الفدرض الّسددابع، تدّم إيجدداد قديم المتوّسددطات الحسدابّية، واالنحرافددات 
كيددددر الّرياضددددّي البعدددددّي، لممجمددددوعتين الّضددددابطة، المعيارّيددددة، لمددددّدرجات الكّمّيددددة الختبددددار الّتف

 T-Testوالّتجريبّيدددة، ثدددّم قدددورن بدددين ىدددذه المتوّسدددطات الحسدددابّية، باسدددتخدام اختبدددار )ت( 
وجدداءت الّنتددائج، عمددى مجموعتددان الّضددابطة، والّتجريبّيددة، لمجمددوعتين مسددتقّمتين، وىمددا ىنددا ال

 الّنحو التّالي:
ٌّ لذي الللوقار T-Test"ًتائج اختبار )ث(  ٍّ البعذ وجوىعتُي ًت بُي هتىّسطاث الّذرجت الكلُّّت للتّفكُر الّرَاض

 الّضابطت والتّجرَبُّت"

 العذد الوجوىعت االختبار الوستىي
 الوتىّسط

 ٍّ  الحساب

االًحراف 

 ٌّ  الوعُار

 قُوت )ث(

T-Test 

 درجاث

 الحّرَّت

 الّذاللت

 اإلحصائُّت

الّذرجت الكلُّّت 

 ٍّ  للتّفكُر الّرَاض

 ٌّ  7877 880, 71 الّضابطت البعذ
7088, 2, 88887 

 ٌّ  ,78 ,7488 71 التّجرَبُّت البعذ

 

 

 

 

"حجن األثر )إَتا تربُع( 
2

ٍّ التذرَبب الستخذام ًوىرج  فٍ تذرَس الّرَاضُّاث علً تٌوُت  االستقصائ

ٍّ فٍ ههارالتّفكُرا  ة التّعبُر بالّرهىز الّرَاضُّت"لّرَاض

 الوتغُّر التّابع الوتغُّر الوستقلّ 
 قُوت )ث(

T-Test 

درجاث 

 الحّرَّت

إَتا 

 تربُع
 حجن األثر

ًوىرج سىشواى  استخذام ًوىرج 

 االستقصائٍ 

ههارة التّعبُر 

بالّرهىز 

 الّرَاضُّت

08,, 2, 
881

8 
 كبُر  
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وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة، عند مستوى وتشير نتائج الجدول السابق إلى 
 المجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية، في الّدرجة تالميذ( بين متوّسطي 05.0الّداللة )

الكّمّية الختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي، وكانت الفروق لصالح تالميذ المجموعة الّتجريبّية، 
ولمعرفة حجم ، تشير الّنتائج الّسابقة إلى وجود أثٍر لممتغّير المستّقل، عمى المتغّير الّتابعكما 

ىذا األثر، تّم حساب إيتا تربيع )
2

 األثر، وكانت نتائج ذلك؛ كالّتالي: (؛ كمؤشٍر لحجم
"حجن األثر 

2

فٍ تذرَس الّرَاضُّاث علً تٌوُت الّذرجت الكلُّّت للتّفكُر سىشواى االستقصائٍ ًوىرج الستخذام  

 الّرَاضٍ"

 الوتغُّر التّابع الوتغُر الوستقلّ 
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(، وىي قيمٌة عاليٌة وفًقا لمعيار كوىين، اّلذي أشار إلى أّن الحّد 0ٜٔٓاّلتي بمغت ) و
 (.0ٔٗٓاألدنى لوجود تأثيٍر كبيٍر ىو )

لفرض الّسابع، اّلذي نّصو: "ال توجد فروٌق ذات ومن جميع الّنتائج الّسابقة، تّم رفض ا
( بين متوّسطي درجات تالميذ المجموعتين 05.0داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة )

 الّتجريبّية، والّضابطة، في الّدرجة الكّمّية، الختبار الّتفكير الّرياضّي البعدّي".

 لٍتوصيات واملكرتحاتملٍخص الٍيتائج وا -الفصل اخلامص 

 ملٍخص الٍيتائج:

( بين متوّسطي درجات 05.0توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى الّداللة ) -
تالميذ المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في اختبار الّتفكير الّرياضّي البعدي، في ميارة 

الّدرجة الكّمّية( كاًل  -الّتعبير بالّرموز الّرياضّية  -اضّي االستنتاج الّري-)االستقراء الّرياضيّ 
 عمى حده ، لصالح المجموعة التجريبية.
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  الٍتوصيات:

تدددريب معّممددي الّرياضددّيات، قبددل الخدمددة، عمددى االّتجاىددات الحديثددة فددي التّدددريس، ومنيددا  (ٔ
 ، وكيفية توظيفيا في الّتدريس.سوشمان االستقصائي نموذج 

الّرياضدّيات، أثنداء الخدمدة، عمدى االّتجاىدات الحديثدة فدي التّددريس، ومنيدا  تدريب معّممدي (ٕ
 ، وكيفية توظيفيا في الّتدريس.سوشمان االستقصائي نموذج 

العمدل عمدى تييئدة بيئددٍة تعميمّيدٍة مشدّجعٍة عمدى اسددتخدام نمداذج التّددريس الحديثدة، ومنيددا  (ٖ
 .  سوشمان االستقصائي نموذج 

الّتفكيددددر الّرياضددددّي، لدددددى الّتالميددددذ، وتضددددمينيا فددددي مندددداىج االىتمددددام بتنميددددة ميددددارات  (ٗ
 .الّرياضيات

 املكرتحات:

، في سوشمان االستقصائي نموذج إجراء دراساٍت مماثمٍة، تبحث فاعمّية استخدام  (ٔ
 بطئ التعمم ، وكذا الموىوبين في الرياضيات . تالميذالتحصيل 

االستقصائّي، وفعالّية نماذَج تدريسّيٍة  التدريب إجراء دراساٍت مقارنٍة بين فاعمّية نموذج  (ٕ
 أخرى.

إجراء دراساٍت مماثمٍة؛ بيدف تعّرف أثر الّنموذج عمى متغّيراٍت أخرى، مثل: بقاء أثر  (ٖ
 الّتعّمم، واالّتجاه نحو الّرياضّيات، والّدافعّية، وغيرىا.
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 املساجع :

 
، القاهرة ، مكتبة األنجمو ّتعّمماستراتيّجيات الّتعميم وأساليب الم(: ٕٗٓٓ)إبراهيم، مجدي عزيز  -

 المصرّية.
، وحّل المشكالت النموذج االستقصائّي في الّتدريس والبحثم(: ٕٔٔٓأبو زينة، فريد كامل ) -

 َعمَّان، دار وائل لمّطباعة والّنشر والّتوزيع.
رقان ، َعمَّان، دار الفمناىج الّرياضيات وأساليب تدريسيام(: ٕٕٓٓأبو سّل، محّمد عبد الكريم ) -

 لمّنشر والّتوزيع.
م (: أثر استخدام استراتيجية سكمان في تنمية بعض مهارات  ٕٕٔٓأبو رومّية، مصطفى محمود ) -

، كّمّية رسالة ماجستير غير منشورةٍ الّصّف الحادي عشر آداب،  تالميذالّتفكير الّرياضّي لدى  
 الّتربية، الجامعة اإلسالمّية ،غّزة. 

م(: أثر الّتباين في الخمفّية األْسِريَّة عمى نتائج الّطمبة الّسعودّيين في ٕٔٔٓاألحمدّي، عائشة سيف ) -
، المجمة الّتربوّيةاختبارات الّدراسة الّدولّية لتوّجهات مستوى األداء في العموم والّرياضّيات، 

 .ٔٛ-ٖٔ(، ص صٕٙ(، ج)ٔٓٔع)
طريقة سوخمان  م(: أثر استخدامٕٙٓٓخطايبة، عبد اهلل محمد؛  عبيدات، فاضل عمّي ) -

ل في ماّدة العموم لطمبة الّصّف الّسابع األساسّي،  التفكير الرياضي االستقصائّية في  اآلنّي والمؤجَّ
 .ٜٚٔ-ٔٛٔ(، ص صٖٖ(، ج)ٔ، ع)مجّمة دراسات العموم الّتربوّية

،)ترجمة: يس،عادل عبدالكريم وآخرون(، الكويت ،مؤسسة تعميم التفكيرم(: ٜٜٛٔدي بونو ،إدوارد) -
 لكويت لمتقدم العممي.ا
 ، القاهرة، عالم الكتب.ميارات الّتدريس رؤيٌة في تنفيذ الّتدريسم(: ٕٙٓٓزيتون، حسن حسين ) -
 ، القاهرة، عالم الكتب.تدريس العموم لمفيم رؤيٌة بنائّيةٌ م(: ٕٕٓٓزيتون، كمال ) -
التفكير ر الهندسّي و م(: أثر أنموذج سكمان االستقصائّي في الّتفكي ٕ٘ٓٓالّزيدكّي، أزهار عمّي ) -

، رسالة ماجستير غير منشورةٍ لدى طالبات الّصّف الّرابع العاّم في ماّدة الّرياضّيات،  الرياضي 
 جامعة الموصل، العراق.

طرائق تدريس العموم مفاىيُم م(: ٜٕٓٓسعيدّي، عبداهلل بن خميس؛ البموشّي، سميمان محّمد ) -
 لمّنشر والّتوزيع. ، َعمَّان، دار المسيرةوتطبيقاٌت عممّيةٌ 

م(: تطوير تعميم العموم والّرياضّيات خطوٌة أولى في بناء مجتمع ٜٕٓٓالّشايع، فهد سميمان ) -
 (، الّرياض، وزارة الّتربية والّتعميم.ٜٙٔ، ع)مجّمة المعرفةالمعرفة، 
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بّية م(: استراتيجية مقترحٌة لتحسين مستوى تحصيل طمبة المممكة العر ٕٕٔٓلّشيخّي، هاشم سعيد )ا -
(، ٔ، ع)دراسات العموم الّتربوّية ،(TIMSS)الّسعودّية في الّرياضّيات في المسابقات الّدولّية 

 .ٓٙ-ٖٖ(، ص صٜٖج)
كمية  تالميذم(: برنامج لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى ٕٕٓٓعبد الرحمن ،سامية عبدالرحمن ) -

 التربية ببنها، جامعة الزقازيق. ،كمية رسالة دكتوراه غير منشورةالتربية شعبة الرياضيات ،
المؤتمر العممّي م(: الّتوّجهات المستقبمّية لمناهج المرحمة الثّانوّية، ٜٜٛٔعبيد، وليم تاوضروس ) -

 مارس.ٓٔ-ٚ، الكويت، الثّاني لقسم المناىج وطرق الّتدريس
 م(: فاعمّية استخدام نموذج سوشمان االستقصائّي في تحصيلٜٕٓٓعّمار، أحمد حمدّي ) -

، رسالة ماجستير غير منشورةٍ المرحمة الثّانوّية،  تالميذالّرياضّيات وتنمية الّتفكير الّرياضّي لدى 
 كّمّية الّتربية، جامعة أسيوط.

، ٕ، طالّتربية االستقصائّية أصوليا الّنظرّية وتطبيقاتيا العممّيةم(: ٕٜٜٔالفنيش، أحمد عمّي ) -
 طرابمس، الهيئة القومّية لمبحث العممّي.

، َعمَّان، دار الّشروق لمّنشر نماذج  الّتدريس الّصّفيّ م(: ٜٜٛٔقطامّي، يوسف؛ قطامي، نايفة ) -
 والّتوزيع.

، َعمَّان، دار ٘،ططرائق الّتدريس العاّمةم (:ٕٔٔٓمرعي، توفيق أحمد؛ الحيمة، محمد محمود ) -
 الميسرة لمّنشر والّتوزيع.

خدام نموذج سكمان االستقصائّي في رفع مستوى  م(: تجريب استٖٕٓٓمحمود، ناصر عبد الرّزاق ) -
مجّمة الّتربية المرّجأ( لدى تالميذ المرحمة االبتدائّية في ماّدة الّرياضّيات، –)الفوريّ  التفكير الرياضي 
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