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 البخح:  ملدص

في تنمية  (4MAT)فاعمية استخداـ نموذج الفورمات  التعرؼ عمىىدؼ البحث إلى      
واستخدـ ، ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

البحث المنيج شبو التجريبي في إجراءاتو التجريبية، كما اعتمد عمى التصميـ التجريبي ذي 
موعتيف )التجريبية، والضابطة( ذي القياسيف )القبمي، والبعدي(، وتـ تطبيؽ البحث عمى المج

( 28( تمميًذا، مقسمة إلى )18مجموعة مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بمغ عددىـ )
( تمميًذا مجموعة ضابطة، وقدـ البحث عدًدا مف المواد 24تمميًذا مجموعة تجريبية و)

ئمة ميارات التفكير التأممي في الرياضيات البلزمة لتبلميذ المرحمة واألدوات تمثمت في قا
االبتدائية، وكتاب التمميذ في وحدة )اليندسة( المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي 

، ودليؿ المعمـ (4MAT)الفورمات بالفصؿ الدراسي األوؿ ُمعاد صياغتيا وفًقا لنموذج 
، واختبار ميارات التفكير (4MAT)الفورمات ـ نموذج لتدريس وحدة )اليندسة( باستخدا

 وأشارت نتائج البحث إلى وجودت، واختبار التحصيؿ في الرياضيات، التأممي في الرياضيا
المجموعتيف التجريبية  تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048)فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى 

بمياراتو في الرياضيات  كير التأمميلصالح المجموعة التجريبية في كؿ مف التفوالضابطة 
)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، 

)التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(  في الرياضيات بمستوياتو ووضع حموؿ مقترحة(، وفي التحصيؿ
واختبار  في الرياضياتوذلؾ في التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار ميارات التفكير التأممي 

وقدـ البحث عدًدا مف التوصيات منيا أىمية تضميف مناىج التحصيؿ في الرياضيات، 
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بأنشطة وتدريبات تتيح الفرصة لمتبلميذ لممارسة ميارات 

في  (4MAT)التفكير التأممي، وتدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ نموذج الفورمات 
 تدريس، وتوعيتيـ بأىمية ميارات التفكير التأممي وتشجيعيـ عمى تنميتو لدى تبلميذىـ. ال

 

   .التحصيؿ –ميارات التفكير التأممي  – (4MAT)الكممات المفتاحية: نموذج الفورمات 
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The Effectiveness of Using (4MAT) Model in Developing 

Reflective Thinking Skills and Achievement in Mathematics for 

Primary Stage Pupils 
 

Abstract:  
     The research aimed to identify the effectiveness of using (4MAT) model 

in developing reflective thinking skills and achievement in Mathematics 

for primary Stage students, The research used the quasi experimental 

approach in its experimental procedures. It also used the two groups 

(experimental, control) experimental design with two measurements (pre 

and post). The research was applied to a group of (81) primary third grade 

pupils, divided into (41) pupils as an experimental group and (40) pupils as 

a control group. The research presented a number of research materials 

and tools represented as A list of necessary reflective thinking skills in 

mathematics for primary stage pupils, A pupil's book in the unit 

(engineering), for the third-grade primary stage pupils in the first 

semester. This unit has been rewritten to include the (4MAT) model, A 

teacher's guide to teaching the (geometry) unit using the (4MAT) model, 

Mathematics reflective thinking skills test, and mathematics achievement 

test, Research results show the presence of statistically significant 

differences at the level (0.01) between the mean scores of the pupils of the 

experimental and controlling groups in favor of the experimental group in 

Reflective thinking in mathematics with its skills (meditation and 

observation, the detection of fallacies, access to integrity, giving convincing 

explanations, and generating Suggested solutions) and Achievement in 

Mathematics at levels (remembering, understanding, and applying), 

represented in the post -application for both the reflective thinking test in 

mathematics and the achievement test in mathematics, Research made a 

number of recommendations such as The importance of including 

mathematics curricula in the Primary Stage presented with activities and 

exercises that provide the opportunity for students to practice reflective 

thinking skills, Training mathematics teachers to use the (4MAT) model in 

teaching. Making mathematics teachers aware of the importance of 

reflective thinking skills and Encouraging them to develop the reflective 

thinking skills for their students. 
 

Key words: (4MAT) Model - Reflective thinking skills – Achievement.    
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 املكدمة:     

التفكير ىي السمة المميزة لئلنساف، وىذه القدرة يمكف تطويرىا وتنميتيا عد القدرة عمى تُ      
ومف بيف ىذه المناىج مناىج الرياضيات لما تتميز بو  ،خبلؿ المناىج الدراسية المختمفة مف

خصبة لتنمية التفكير لدى التبلميذ، ومف ثـَ تقع أىمية كبرى عمى  ايا أرضً ممف خصائص تجع
في تنمية ميارات التفكير لدى التبلميذ؛ ألف المستقبؿ يعتمد بشكؿ كبير  النظاـ التعميمي اليـو

عمى األفراد الذيف لدييـ مستويات أعمى مف ميارات التفكير، لذا ينبغي عمى مخططي 
ومصممي ومطوري المناىج بذؿ مزيد مف الجيد في كؿ مستويات التعميـ إلكساب التبلميذ 

المعمميف الدور األىـ في تعميـ التبلميذ ميارات التفكير، ميارات التفكير المختمفة، ويقع عمى 
 وىذا بدوره يتطمب اطبلعيـ وتدريبيـ عمى ميارات التفكير المختمفة. 

ولقد أصبح التبلميذ مع التطور السريع لتكنولوجيا التعميـ في القرف الحادي والعشريف      
التعميمية المختمفة عمى تحفيز  المصادرأكثر ُعرضة لمصادر المعرفة المختمفة، حيث تعمؿ 

التبلميذ بطرؽ أكثر فائدة؛ وتمشًيا مع ىذا التقدـ مف المتوقع أف يصبح التبلميذ أكثر 
التبلميذ بالمعرفة، ولكف أصبح دور  يزودواوحدىـ مف  يعداستقبللية وتأمبًل، فالمعمموف لـ 

المعمموف ىو تسييؿ تعمـ التبلميذ؛ وبالتالي أصبح مف الضروري أف يكتسب تبلميذ اليوـ 
القدرة عمى االنخراط في ممارسات تأممية، ألف امتبلؾ ىذه الميارات سيساعدىـ عمى أف 

 .  (Khalid et al., 2015, 2160 - 2161)يصبحوا أكثر فاعمية في سياقيـ التعميمي 
كما يؤثر ىذا التطور السريع والمستمر في جميع أنحاء العالـ تأثيرًا ديناميكًيا ودورًيا      

عمى المجتمعات في جميع أنحاء العالـ، ويؤدي ىذا التطور السريع إلى اإلنتاج، كما يؤدي 
قدرة أفراد ثير ؛ ليذا السبب تتزايد تدريجًيا أىمية وتأالمستمر االنتاج إلى مزيد مف التطور

التي يجب ومف بيف أنواع التفكير بشكؿ مختمؼ في جميع المجتمعات،  عمى التفكيرالمجتمع 
 .     (Demir, 2015, 17)التفكير التأممي أف يمتمكيا إفراد المجتمع ىو 

لممفكر لممدرسة الواقعية األىداؼ الرئيسة تنمية التفكير التأممي لدى التبلميذ أحد عد وتُ      
التفكير التأممي بأنو" دراسة نشطة ومستمرة يعرؼ جوف ديوي جوف ديوي، حيث التربوي 

ومتأنية ألي اعتقاد أو تفكير أو شكؿ ُمفترض لممعرفة في ضوء األسس التي تدعمو والنتيجة 
التي يميؿ إلييا"، كما أف التفكير التأممي يضيؼ معنى إلى الخبرة مف خبلؿ إعادة التنظيـ 
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 & Basol)اء ويفتح الطريؽ لتحقيؽ المزيد مف األىداؼ التي تتطمب مياـ أكثر شمولية والبن

Gencel, 2013, 941). 
الرياضيات، فعف مادة كما ُيعد التفكير التأممي أحد أكثر القدرات التي ال غنى عنيا في      

طريقو يمكف تقميؿ عامؿ الخطأ لدى التبلميذ في حؿ المشكبلت، وكذلؾ تشجيع التبلميذ عمى 
، (Salido & Dasari, 2019, 2)الحصوؿ عمى أفضؿ استراتيجية في تحقيؽ أىداؼ التعمـ 

 كما تدعـ ىذه القدرة قدرة التبلميذ عمى حؿ المشكبلت الرياضية وميارات التواصؿ الرياضي
 .(Nindiasari et al., 2014, 453)وغيرىا مف ميارات الرياضيات 

كما يساعد التفكير التأممي التبلميذ عمى اتخاذ القرار المناسب ويحسف مف أدائيـ،      
ستخدـ ىذا في الحاضر وينتقؿ بالتبلميذ مف السؤاؿ "ماذا؟" إلى السؤاؿ "كيؼ يمكف أف ن

مومات التي تعمموىا في الذاكرة طويمة المدى ويساعدىـ عمى حفظ المعوالمستقبؿ؟"، 
(Kovalik & Olsen, 2010, 4) . 

كما أنو مفيد لمتبلميذ ليس فقط باستكشاؼ وتذكر المعرفة التي لدييـ، ولكف يساعد      
التبلميذ أيًضا عمى تطبيؽ المعرفة التي لدييـ لخمؽ معارؼ جديدة وحؿ المشكبلت باستخداـ 

ذا تـ  تطوير ىذه الميارات فسيستفيد منيا الطبلب في حياتيـ، حيث تمنحيـ الحؿ األنسب، وا 
القدرة عمى تغيير حياتيـ ومف ثـ التأثير بشكؿ إيجابي عمى األماكف التي سيعمموف ويعيشوف 

 .  (Muin et al., 2017, 21- 22)فييا 
ومف التبلميذ  في الرياضيات لدىولقد اىتمت العديد مف الدراسات بتنمية التفكير التأممي      

(، ديميريؿ وآخروف 2482المجيد ) (، أحمد عبد2488ىذه الدراسات: ناصر عبيده )
Demirel et al. (2015)، ( 2482إبراىيـ محمد ،)مويف وآخروف Muin et al. 

(، 2481(، سيد عبد ربو )2481(، محمد رمضاف )2481، إبراىيـ حسيف )(2017)
 .  Salido & Dasari (2019)وداساري ، وساليدو Olugbade (2018)أولوجباد 

يقابؿ المعمـ داخؿ الفصؿ أنماًطا متعددة مف التبلميذ في تعمميـ أثناء تمقييـ و      
واستقباليـ المعمومات، وعمى المعمـ اختيار أفضؿ الطرؽ واألساليب، وكذلؾ تنظيـ المحتوى 

ذه األنماط المتعددة وذلؾ ستفيد مف ىبما يراعي كؿ نمط مف أنماط التبلميذ، كما عميو أف ي
 ردية بيف التبلميذ. االختبلفات والفروؽ الفو ستفادة مف القدرات الكامنة لبل
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يناؾ العديد مف االختبلفات الفسيولوجية والنفسية بيف التبلميذ فكؿ تمميذ فريد في ف     
تركيبتو الوراثية وتجاربو وخبراتو السابقة، ىذه االختبلفات بيف التبلميذ تسبب اختبلفات في 

التدريس، وبالتالي يمكف لطريقة االستجابات المعرفية والعاطفية والحركية لنفس طريقة 
عـ تماًما تعمـ التمميذ بينما تكوف غير فعَّالة أو حتى مممة لمطرؼ اآلخر، تدريس أف تد

وأنماط التعمـ والمعرفة السابقة  الذكاء والقدراتوتشمؿ الفروؽ الفردية التي تؤثر عمى التعمـ 
والشخصية واالىتماـ ونوع ومستوى الدافع والجنس والعمر وما إلى ذلؾ، ومف بيف ىذه يأخذ 

ي يحدد أفضؿ طريقة لمتعمـ لكؿ تمميذ مكاًنا ميًما وتنتج االختبلفات في أساليب نمط التعمـ الذ
التعمـ لدى التبلميذ نتيجة اختبلفيـ في النصؼ المسيطر مف الدماغ األيمف أو األيسر والذي 

 . (Tezcan & Guvenc, 2017, 304)يفضؿ التبلميذ استخدامو كثيًرا أثناء التعمـ 
والمعمموف القادروف عمى استخداـ أنواع مختمفة مف األنشطة الستيعاب القدرات      

المختمفة والفروؽ الفردية لدى التبلميذ، سيستفيد تبلميذىـ بالتأكيد مف ىذه األنشطة حيث 
سيكتسب التبلميذ المعرفة وسيكوف لدييـ موقؼ إيجابي تجاه ما يتعممونو، كما يمكنيـ مف 

التي اكتسبوىا في حياتيـ اليومية، واالستعداد واكتساب المزيد مف المعرفة في تطبيؽ المعرفة 
 .   (Chittiwattanakorn & Sookkheo, 2017, 25)المستقبؿ 

مف أجؿ ضماف المساواة في التعميـ لجميع التبلميذ ركز الكثير مف التربوييف وعمماء و      
ية التعميـ والتعمـ، ولقد ظيرت عدة نماذج النفس عمى دراسة أنماط التعمـ وتأثيرىا عمى عمم

ونظريات تشرح وتفسر أنماط التعمـ المختمفة لممتعمميف وكيفية االستفادة منيا في التدريس 
 McCarthyالذي طورتو المربية األمريكية مكارثي ( 4MAT)الفورمات ومنيا نموذج 

كنموذج تعميمي يمكف مف خبللو تصميـ المناىج الدراسية وتنفيذىا مراعية في ذلؾ أنماط 
  .  (Nicoll- Senft & seider, 2010, 19)التعمـ المختمفة لمتبلميذ 

ىو نموذج يحوؿ مفاىيـ أنماط التعمـ إلى استراتيجيات  (4MAT)نموذج الفورمات و 
لمتعمـ التجريبي، ونتائج أبحاث  Kolbكولب تعميمية، ويستند ىذا النموذج عمى نظرية 

 Mode Application 4 ىي اختصار لمعبارة (4MAT)نصفي الدماغ، والفورمات 

Techniques  وتعني التقنيات التطبيقية لؤلنماط األربعة(Dikkartin, 2012, 2198)   . 
أنماط تعمـ التبلميذ إلى أربعة أنماط وفًقا الختبلفيـ في إدراؾ  مكارثيحيث قسمت      

ىـ المتعمموف التخيميوف، حيث يدمجوف خبراتيـ  النمط األوؿومعالجة المعمومات أو الخبرة، 
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ـ ىذا؟"، م، ويسعى ىؤالء التبلميذ اإلجابة عف السؤاؿ "لماذا يجب أف أتعفي التعمـ الشخصية
حميميوف وىـ بحاجة إلى معرفة ما يفكر بو األكثر خبرة منيـ، النمط الثاني المتعمموف الت

؟"، يجب أف أتعمـ ذاويتعمموف مف خبلؿ التفكير، ويسعى ىؤالء التبلميذ اإلجابة عف السؤاؿ "ما
وىـ بحاجة إلى معرفة كيفية  النمط الثالث المنطقيوف وىـ يدمجوف النظرية مع الممارسة،

يذ اإلجابة عف السؤاؿ "كيؼ يتـ ذلؾ؟"، النمط الرابع عمؿ األشياء، ويسعى ىؤالء التبلم
عف االحتماالت المختمفة،  أثناء بحثيـالمتعمموف الديناميكيوف وىـ يدمجوف الخبرة والتطبيؽ 

ماؿ عياش وأمؿ )آ لو كاف األمر كذلؾ؟" اويسعى ىؤالء التبلميذ اإلجابة عف السؤاؿ "ماذ
 . (Aktas & Bilgin, 2015, 3-4) ،(822، 2482زىراف، 

بطريقة تمكف جميع األربعة أنماط مف ( 4MAT)لقد تـ تصميـ نموذج الفورمات و     
التبلميذ مف العثور عمى فترات زمنية مناسبة ألنفسيـ، وبالتالي ييدؼ النموذج إلى تقديـ 

 . (Uyangor, 2012, 46) تعميـ مصمـ مف خبلؿ أخذ كؿ أنماط التعمـ في االعتبار
إلى ثماني خطوات ( 4MAT) دائرة التعمـ في نموذج الفورماتمكارثي قسمت و      

مكارثي أطمقت وصممتيا كعممية تتألؼ مف أنشطة مناسبة ألنماط التعمـ المختمفة لمتبلميذ، و 
)دائرة التعمـ الطبيعية(، وفي ىذه الدورة يتجوؿ المعمموف حوؿ اسـ ىذه العممية عمى 

مع األخذ في االعتبار الفروؽ في وفًقا ليا وف بالتدريس الخطوات الثمانية )العجمة(، ويقوم
شخصيات التبلميذ باستخداـ استراتيجيات تعميمية مناسبة ألسموب التعمـ لكؿ تمميذ، ولتحقيؽ 

في إطار يأخذ في االعتبار االختبلفات  الموقؼ التعميميأف يقوـ المعمموف بتصميـ  البدذلؾ 
 .   (Seker & Ovez, 2018, 1769) كميا ةالثمانيالخطوات الشخصية لمتبلميذ ويشمؿ 

في تدريس  (4MAT) الفورماتولقد أثبتت العديد مف الدراسات فاعمية استخداـ نموذج      
الرياضيات في تنمية العديد مف الميارات ونواتج التعمـ المختمفة ومف ىذه الدراسات: أوفيز 

Ovez (2012)  ديكارتف ،Dikkartin (2012)(، محمد عمي 2482أبو الحديد ) ، فاطمة
، وأحمد خطاب Seker & Ovez (2018)(، سيكر وأوفيز 2482(، لباب جعبة )2482)
(2481 .) 

مما سبؽ يتضح أف تنمية ميارات التفكير التأممي في الرياضيات أحد األىداؼ الرئيسة      
 واكتشاؼفي الرياضيات لما ليا مف أىمية في تطبيؽ التبلميذ لممعمومات التي لدييـ 
أف يتضح معمومات جديدة واختيار أنسب الحموؿ لممشكبلت الرياضية المقدمة ليـ، كما 



 .................................... في تنمية مهارات التفكير التأملي (4MAT)فاعلية استخدام نموذج الفورمات 

- 2221 - 

مؿ عمى االستفادة مف القدرات الكامنة لمتبلميذ واالستفادة مف يع (4MAT) الفورماتنموذج 
   التعمـ. االختبلفات والفروؽ الفردية بينيـ ومراعاة أنماط تعمميـ المفضمة في 

 وقد نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالي مف عدة مصادر ىي:  
 التأممي في ميارات التفكير لعديد مف الدراسات التي توصي بضرورة تنمية وجود ا

(، 2488مفرح عمي ) ومف ىذه الدراسات:لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية  الرياضيات
، Demirel et al. (2015)(، ديميريؿ وآخروف 2482سماح أحمد ومنى ىبد )

 Agustan et(، أجوستاف وآخروف2482(، زكريا بشاي )2482بييرة الرباط )

al. (2017) ، ( وأولوج2481جميمة الرئيس ،) بادOlugbade (2018) . 
  ما الحظو الباحث أثناء إشرافو عمى مجموعات التربية العممية مف انخفاض في

ميارات التفكير التأممي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، حيث لوحظ انخفاض قدرة 
التبلميذ عمى تحميؿ المشكبلت الرياضية المقدمة إلييـ، واكتشاؼ العبلقات 

المشكمة، وكذلؾ انخفاض قدرتيـ عمى تحديد األخطاء التي الموجودة بيف مكونات 
وقعوا فييا ىـ أو زمبلئيـ أثناء حميـ لممشكبلت الرياضية أو تنفيذ المياـ، وأيًضا 
انخفاض قدرتيـ عمى التوصؿ إلى استنتاجات وعبلقات جديدة مف المعمومات 

وا إليو مف المقدمة إلييـ وتقديـ تفسيرات مقنعة ومنطقية لزمبلئيـ لما توصم
استنتاجات وعبلقات، وكذلؾ انخفاض قدرتيـ عمى وضع حموؿ مقترحة جديدة 

 لممشكبلت الرياضية.      
  ما الحظو الباحث مف انخفاض في مستوى تحصيؿ التبلميذ في الرياضيات وذلؾ

 بعد مراجعة االختبارات الشيرية ليـ.    
 لمحاولة تنمية (4MAT) الفورماتنموذج استخداـ األمر الذي دفع الباحث نحو      

 ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.  
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 مشهلة البخح:  

ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ في "انخفاض مستوى الحالي تحددت مشكمة البحث      
نموذج " األمر الذي وجو الباحث نحو استخداـ في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ في الرياضيات لدى تبلميذ  لتنمية (4MAT) الفورمات
  المرحمة االبتدائية. 

 وفي سبيؿ التصدي ليذه المشكمة تمت اإلجابة عف األسئمة اآلتية: 
 يذ المرحمة االبتدائية؟ ما ميارات التفكير التأممي في الرياضيات البلزمة لتبلم .8
ميارات  تنميةل (4MAT)لنموذج الفورمات ما صورة الوحدة الُمعاد صياغتيا وفًقا  .2

 ؟االبتدائيةلدى تبلميذ المرحمة والتحصيؿ في الرياضيات  التفكير التأممي
ميارات التفكير التأممي  في تنمية (4MAT) الفورماتنموذج استخداـ ما فاعمية  .2

 تبلميذ المرحمة االبتدائية؟في الرياضيات لدى 
التحصيؿ في الرياضيات  في تنمية (4MAT) الفورماتنموذج استخداـ ما فاعمية  .2

 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
 أٍداف البخح:         

 ىدؼ البحث الحالي إلى: 
  الفورماتنموذج استخداـ الكشؼ عف فاعمية (4MAT) ميارات التفكير  في تنمية

التأممي )التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء 
تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( في الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة 

 االبتدائية. 
  الفورماتنموذج استخداـ الكشؼ عف فاعمية (4MAT) التحصيؿ في  في تنمية

 لمرحمة االبتدائية. الرياضيات لدى تبلميذ ا
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 أٍنية البخح:         

 يستمد البحث أىميتو مما يأتي: 
  إمداد القائميف عمى تخطيط وبناء وتطوير مناىج الرياضيات بقائمة ميارات التفكير

التأممي في الرياضيات البلزمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية، وذلؾ لتضميف أنشطة في 
مناىج الرياضيات تعمؿ عمى تدريب التبلميذ عمى ىذه الميارات ومف ثـ تنميتيا 

 لدييـ.    
 لثالث االبتدائي بكتاب التمميذ في وحدة اليندسة والتي تـ إعادة تزويد تبلميذ الصؼ ا

لتنمية ميارات التفكير التأممي  (4MAT) الفورماتصياغتيا وفُقا لنموذج 
 والتحصيؿ في الرياضيات لدييـ.  

  تزويد معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بدليؿ لممعمـ لتدريس وحدة اليندسة
 (4MAT) الفورماتتدريس الوحدة باستخداـ نموذج يمكف االستفادة منو في 

 لتنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ في الرياضيات لدى تبلميذىـ.    
  إمداد معممي الرياضيات باختبار لقياس مستوى تبلميذىـ في ميارات التفكير التأممي

 في الرياضيات وكذلؾ باختبار لقياس مستوى تحصيميـ في الرياضيات.    
  تقديـ نموذج تدريسي لمعممي الرياضيات يعتمد عمى االستفادة مف القدرات الكامنة

لمتبلميذ واالستفادة مف الفروؽ الفردية بينيـ، ومراعاة أنماط تعمميـ المفضمة في 
 التعمـ.  

  تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات والتي تفتح المجاؿ لمباحثيف إلجراء بحوث
 اًل لمبحث الحالي. ودراسات أخرى استكما

 حدود البخح:
 التـز البحث بالحدود اآلتية:  

  التابعة مجموعة مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بمدرسة عباس صالح االبتدائية
البحث  مجموعتيتـ تقسيميا إلى  إلدارة العريش التعميمية بمحافظة شماؿ سيناء

 .)التجريبية والضابطة(
 ( المقررة عمى اليندسةوحدة )الفصؿ الدراسي األوؿ  تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي

 ـ.  2424/ 2482لمعاـ الدراسي 
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 ميارات التفكير التأممي حيث تـ تناوؿ ميارات )التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف  بعض
المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( 

 تبلميذ المرحمة االبتدائية. في الرياضيات لدى 
  .مستويات التحصيؿ المعرفية )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( مف تصنيؼ بموـ 

 مواد وأدوات البخح:
 قاـ الباحث بإعداد المواد واألدوات اآلتية: 

   ميارات التفكير التأممي في الرياضيات البلزمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية.قائمة  .8
 . (4MAT) الفورماتلنموذج ( ُمعاد صياغتيا وفًقا اليندسةوحدة )في  التمميذكتاب  .2
 . (4MAT) الفورماتنموذج باستخداـ  اليندسة(دليؿ المعمـ لتدريس وحدة ) .2
  ميارات التفكير التأممي في الرياضيات.  اختبار  .2
 اختبار التحصيؿ في الرياضيات.   .2

 مصطلخات البخح: 
 

 :(4MAT)منوذج الفوزمات 

إجرائًيا بأنو "مجموعة اإلجراءات والخطوات   (4MAT)نموذج الفورمات ويعرؼ الباحث      
الربط، الدمج، التصور، التي يتبعيا المعمـ مع تبلميذه، تقوـ عمى ثماني خطوات ىي: 

اإلعبلـ، التطبيؽ، التوسيع، التنقية، واألداء، وتعمؿ ىذه الخطوات عمى االستفادة مف أنماط 
التعمـ المختمفة )التخيمي، التحميمي، المنطقي، الديناميكي( لمتبلميذ، حيث تعمؿ عمى توصيؿ 

راؾ نصفي الدماغ األيمف المعمومات بما يتناسب والنمط المفضؿ لمتمميذ في التعمـ، وكذلؾ إش
واأليسر لو في التعمـ، حيث تشمؿ كؿ خطوة مف الخطوات الثمانية أحد أنماط التعمـ المفضمة 

 لمتمميذ، وكذلؾ أحد نصفي الدماغ األيمف أو األيسر في التعمـ".   
 

 مَازات التفهري التأملي:  

رة التبلميذ عمى تأمؿ المشكبلت ويعرؼ الباحث ميارات التفكير التأممي إجرائًيا بأنيا "قد     
الرياضية المقدمة إلييـ وتحميميا ودراسة جوانبيا والتعرؼ عمى مكوناتيا، وتحديد الفجوات 
والعبلقات غير الصحيحة بيف مكوناتيا، وتوظيؼ معموماتيـ السابقة والمعمومات الُمعطاة عف 

وتقديـ تفسيرات مقنعة ليذه المشكبلت الرياضية المقدمة إلييـ لموصوؿ إلى استنتاجات عنيا 
االستنتاجات، واستخداـ تصوراتيـ الذىنية إليجاد حموؿ جديدة لممشكبلت، وُتقاس بالدرجة 
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التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات الذي أعده 
  الباحث لذلؾ". 

 

 التخصيل:  

بو تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي مف مفاىيـ يعرفو الباحث إجرائًيا بأنو "ما اكتس     
وتعميمات وميارات بعد دراستيـ لوحدة )اليندسة(، وُيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ 

 في اختبار التحصيؿ في الرياضيات الذي أعده الباحث لذلؾ" 
 اإلطاز اليظسي للبخح: 

 4MAT Modelمنوذج الفوزمات : احملوز األول

 : (4MAT)( اإلطاز الفلطفي لينوذج الفوزمات 1)

 McCarthyعمى يد المربية األمريكية مكارثي  (4MAT)تـ تطوير نموذج الفورمات      
ويحوؿ ىذا النموذج مفيوـ أنماط التعمـ إلى استراتيجيات تعميمية، ويستند ىذا النموذج إلى 

واأليسر،  لنصفي الدماغ األيمفية ونظرية السيطرة الدماغ Kolbنظرية التعمـ التجريبي لكولب 
وتعني  Mode Application Techniques 4 ىي اختصار لمعبارة (4MAT)والفورمات 

 . (Tezcan & Guvenc, 2017, 304)التقنيات التطبيقية لؤلنماط األربعة 
فإف نموذج الفورمات أوؿ ما بدأ تطبيقو كاف في  (McCarthy, 2009)ووفًقا لمكارثي      
 Youkews public schoolsمدرسة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا منيا مدارس  82

، كمشاريع طويمة المدى وأظيرت  San Antonioوأيًضا مدارس  Patersonوكذلؾ مدارس 
يـ نحو عممية التعمـ ىذه المدارس نتائج متميزة انعكست عمى تحصيؿ تبلميذىا واتجاى
 (.  2، 2484وتحمميـ المسئولية وتحقيقيـ لمعايير الكفاءة والجودة )ندى فممباف، 

عمى أف لكؿ تمميذ أسموب التعمـ الخاص بو، لذلؾ  (4MAT)نموذج الفورمات ويؤكد      
يجب تصميـ بيئة تعمـ لتكوف قادرة عمى تمبية تمؾ األساليب التعميمية، ويأخذ نموذج 

ىذه األساليب في االعتبار وكذلؾ السيطرة الدماغية ألحد نصفي الدماغ  (4MAT)الفورمات 
 .  (Ergin & Atasony, 2013, 731)األيمف أو األيسر لدى التبلميذ 

ووفًقا لمدراسات التي ُأجريت حوؿ الدماغ فإف نصفي الدماغ األيمف واأليسر يعمبلف      
بطرؽ مختمفة وكؿ تمميذ يكوف أحد النصفيف ىو المسيطر عميو أثناء معالجة المعرفة، 
فالتبلميذ الذيف يستخدموف نصؼ الدماغ األيسر ييتموف باألنشطة الشفوية ويحبوف النظاـ 
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متابعة األجزاء بأكمميا، والتبلميذ الذيف يستخدموف نصؼ الدماغ األيمف ويمكنيـ مراقبة و 
ييتموف بالتطبيقات المرئية المكانية فيـ يحبوف النماذج، وكؿ ىذه االختبلفات يجب أف تؤخذ 

، كما أف إشراؾ نصفي الدماغ لو أثار كبيرة عمى تصميـ في االعتبار لتعمـ ىادؼ وفعَّاؿ
 .  (Aktas & Bilgin, 2015, 3)التعميـ وفيـ التعمـ 

وفًقا لنظرية كولب يتعمـ التبلميذ وفًقا لكيفية تفضيميـ لتمقي المعمومات مف المعمـ و     
)التفضيبلت التعميمية( مف خبلؿ التجربة الممموسة أو المبلحظة التأممية أو المفاىيـ المجردة 

 .  (Guzman & Guzman, 2012, 276) أو التجريب النشط
تعتمد طرؽ التبلميذ في إدراؾ المعرفة عمى خبرات ممموسة وتصورات مجردة، وعند  حيث     

تعمـ أشياء جديدة يفكر بعض التبلميذ في خبراتيـ الممموسة بشكؿ مباشر ويتصورونيا مف 
خبلؿ اإلحساس والشعور، مف ناحية أخرى يقوـ بعض التبلميذ بمعالجة وتنظيـ المعرفة مف 

 ,Seker & Ovez, 2018)آلخر عف طريؽ العمؿ والممارسة خبلؿ المبلحظة والبعض ا

1769)  . 
   (Uyangor, 2012, 45): عمى مبدأيف ىما (4MAT) ويقـو نموذج الفورمات

 أف التبلميذ قد حصموا عمى أنماط التعمـ وتفضيبلت نصفي الدماغ الخاصة بيـ.    .8
تصميـ واستخداـ استراتيجيات تعميمية متعددة في بيئة منيجية لتدريس ىذه  .2

 التفضيبلت يمكف أف يطور عممية التعميـ والتعمـ.  
 : (4MAT)( ماٍية ومفَوو منوذج الفوزمات 0)

لمتعميـ والتعمـ يقوـ عمى أف التبلميذ  إطاًرا مفاىيمًيا (4MAT)نموذج الفورمات  ُيعد     
يتعمموف في المقاـ األوؿ في واحدة مف أربع طرؽ مختمفة ولكف متكاممة عمى أساس كيؼ 

 .  (Nicoll- Senft, 2012, 9)يدركوف ويعالجوف المعمومات 
ف دورة تعمـ يتـ فييا الدمج بيف نماذج التعمـ وأنماط التعمـ ويتكوف محيث يعد النموذج       

 .  (2، 2482)روال غزاؿ،  بعديف ىما: بعد نظري )اإلدراؾ( وبعد عممي )معالجة المعمومات(
ويتناوؿ النموذج أربعة أنواع مختمفة مف المتعمميف باإلضافة إلى ذلؾ يتضمف النموذج      

تفضيبلت نصفي الدماغ األيمف واأليسر، والنموذج في أبسط صوره عبارة عف خطة درس 
لمعمـ لدورة التعمـ الطبيعية مع معالجة كؿ نوع مف أنواع التعمـ األربعة وتفضيؿ فارغة توجو ا

 .  (Delaney, 2002, 9)أحد نصفي الدماغ األيمف واأليسر في كؿ نمط مف أنماط التعمـ 
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بأنو "نموذج  (4MAT)نموذج الفورمات  (28، 2482عبدالسبلـ الناجي ) ويعرؼ     
تعميمي تتابعي يتكوف مف ثماني خطوات، يعتمد عمى مكونيف نظرييف: نموذج كولب في 
أساليب التعمـ ومفيـو جانبي الدماغ، وىو يمبي االحتياجات المتنوعة لمطبلب في التعمـ، وكؿ 
خطوة مف خطواتو الثماني تؤكد أحد أنماط التعمـ وأحد البديميف مف التفضيؿ الدماغي في 

  عالجة المعمومات )اليميف أو اليسار(".م
( بأنو "نموذج تربوي بنائي يرتكز عمى 822، 2482وتعرفو آماؿ عياش وأمؿ زىراف )     

تقاف المفاىيـ وتطبيقاتيا العممية والتركيب اإلبداعي، ويتكوف مف ثماني  تحفيز الطبلب وا 
يع والتنقية واألداء، مع األخذ خطوات ىي: الربط والحضور والصورة واإلخبار والتطبيؽ والتوس

 في االعتبار جانبي الدماغ األيمف واأليسر".  
بأنو "مجموعة اإلجراءات التعميمية والتعُممية التي ( 22، 2482) مندور فتح اهللويعرفو      

توضح سير عممية التعمـ الطبيعية المكونة مف أربعة أنواع مف أساليب التعمـ وتفضيبلت 
التعمـ بالدماغ األيمف واأليسر ويمكف أف توجو المعمميف في تخطيط التدريس المتعمـ لوسائؿ 

لتمبية االحتياجات التعميمية المتنوعة لمطبلب، وكؿ خطوة مف الخطوات الثمانية لمنموذج تركز 
 عمى واحد مف أنواع التعمـ والتبادلية مع نمط معالجة المعمومات اليميف إلى اليسار".  

( بأنو "طريقة تعميمية تستند إلى 22، 2482عبد المجيد وناريماف مراد ) وتعرفو أسماء     
نظرية كولب التعميمية وتعتمد في خطواتيا عمى أنماط التعمـ األربعة والتي يتـ تنفيذىا مف 
خبلؿ أربعة تساؤالت رئيسة ىي: لماذا ...؟ ، ماذا ...؟ ، كيؼ ...؟ ، وماذا لو ...؟ ، وذلؾ 

جذب انتباىيـ وتحفيزىـ لجمع المعمومات المطموبة ومعرفة مدى أىمية لتحفيز المتعمميف و 
معرفة ذلؾ والطرؽ الصحيحة لتطبيؽ تمؾ المعمومات وحثيـ لفتح مسارات جديدة لتطبيؽ تمؾ 

 المعمومات بيا".  
بأنو "مجموعة مف اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ  (242، 2481) أحمد خطابو ويعرف     

ع مراحؿ محددة وىي: المبلحظة التأممية، بمورة المفيوـ، التجريب النشط، والتي تتضمف أرب
والخبرات المادية المحسوسة، مف أجؿ تحسيف أىداؼ تدريسية محددة ويقوـ بيا المتعمـ 

 بمساعدة المعمـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة مف التدريس". 
إجرائًيا بأنو "مجموعة اإلجراءات والخطوات   (4MAT)نموذج الفورمات ويعرؼ الباحث      

الربط، الدمج، التصور، التي يتبعيا المعمـ مع تبلميذه، تقوـ عمى ثماني خطوات ىي: 
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اإلعبلـ، التطبيؽ، التوسيع، التنقية، واألداء، وتعمؿ ىذه الخطوات عمى االستفادة مف أنماط 
اميكي( لمتبلميذ، حيث تعمؿ عمى توصيؿ التعمـ المختمفة )التخيمي، التحميمي، المنطقي، الدين

المعمومات بما يتناسب والنمط المفضؿ لمتمميذ في التعمـ، وكذلؾ إشراؾ نصفي الدماغ األيمف 
واأليسر لو في التعمـ، حيث تشمؿ كؿ خطوة مف الخطوات الثمانية أحد أنماط التعمـ المفضمة 

 التعمـ".   لمتمميذ، وكذلؾ أحد نصفي الدماغ األيمف أو األيسر في 
 : (4MAT)( أٍنية اضتدداو منوذج الفوزمات 3) 

 ,Aktas & Bilgin)فيما يأتي  (4MAT)تكمف أىمية استخداـ نموذج الفورمات      

2015, 3) ،(Chittiwattanakorn & Sookkheo, 2017, 25- 26) ، أسماء عبد(
   : (242، 2481)أحمد خطاب، ، (22، 2482المجيد وناريماف مراد، 

  يراعي الفروؽ الفردية بيف التبلميذ حيث يأخذ في االعتبار أنماط التعمـ المتعددة
 لمتبلميذ ووظائؼ معالجة الدماغ المختمفة.

  ،يعمؿ عمى تشجع التبلميذ لبلنضماـ إلى مجموعات وممارسة األنشطة مع زمبلئيـ
 العمؿ. مجموعاتمما يعمؿ عمى زيادة فرص التبلميذ لمتعاوف ومشاركة زمبلئيـ في 

  ،أنشطتو سيمة األداء في الفصؿ الدراسي.و يمكف تطبيقو في جميع المواد الدراسية 
 .يعمؿ عمى تطوير ميارات االتصاؿ لمتبلميذ 
  .يعمؿ عمى زيادة فيـ المعمومات والمعارؼ بداًل مف حفظيا 
 والتصور  يوفر لمتبلميذ فرًصا لمتعرؼ عمى طبيعة ومكونات المادة مثؿ النمذجة

 والمعرفة النظرية والتطبيؽ ونقؿ المعرفة مف خبلؿ التفاعؿ مع األنشطة.
  مف خبلؿ اإلجابة عمى ما يثيرونو مف أسئمة مثؿ ماذا؟،  التبلميذيمبي احتياجات

     . ولماذا؟، وكيؼ؟ وماذا لو؟
  في مواقؼ حياتية.  وهتطبيؽ ما تعمم لمتبلميذتتيح 
 الجديدة بما لدييـ مف تجارب وخبرات سابقة يعمؿ عمى ربط معارؼ التبلميذ. 
  ييتـ بكؿ تمميذ وفًقا لنمط تعممو مما يعمؿ عمى تحقيؽ أفضؿ النتائج كما يتـ تدريبو

 عمى أنماط التعمـ األخرى. 
   .يساعد عمى إطبلؽ الطاقات اإلبداعية لمتبلميذ 

  



 .................................... في تنمية مهارات التفكير التأملي (4MAT)فاعلية استخدام نموذج الفورمات 

- 2222 - 

 : (4MAT)( أمناط التعله يف منوذج الفوزمات 4)

أربعة أنماط أساسية لتعمـ التبلميذ في نظاـ الفورمات  McCarthyمكارثي حددت      
(4MAT)  وفيما يأتي تفصيؿ ليذه  الختبلفيـ في إدراؾ ومعالجة المعموماتوذلؾ وفًقا

 ،(Nicoll- Senft, 2012, 10) ،(Nicoll- Senft & seider, 2010, 20) األنماط
(Inel, 2018, 443) : 

 املتعلنوٌ التديليوٌ:  -1

مف خبلؿ يعالجونيا المعمومات مف خبلؿ الخبرة الممموسة المباشرة، و يدركوف  وىـ     
ويتعمموف  آراء اآلخريفالمبلحظة التأممية، ويحاولوف إيجاد خبراتيـ بأنفسيـ، ويستمعوف إلى 

مف خبلؿ المشاركة، فيـ مفكروف مبدعوف ييتموف بتجاربيـ وخبراتيـ الشخصية، وناجحوف 
ويستمتعوف بمناقشة أفكارىـ ومعتقداتيـ برة مف وجيات نظر مختمفة، في اكتساب الخ

ومشاعرىـ وآرائيـ مع اآلخريف، فيـ يتعمموف بشكؿ أساسي مف خبلؿ الحوار، كما أنيـ 
، ويحتاجوف لمعرفة لماذا يتـ تعمـ ييتموف بمعرفة المعنى األساسي لؤلشياء التي يتعممونيا

ويركزوف عمى ربط المحتوى بحياتيـ  د عمييـ مف تعمميا،والفائدة التي ستعو  الخبرة الجديدة
 )لماذا؟(.   ويحاوؿ ىؤالء المتعمموف اإلجابة عف السؤاؿالشخصية، 

 املتعلنوٌ التخليليوٌ:  -0

ويتعمموف  التفكير،التأمؿ و مف خبلؿ  يعالجونياالمعمومات بصورة مجردة و وىـ يدركوف      
تفاصيؿ الموضوع، فيبحثوف دائًما عف الحقائؽ  بطريقة منظمة ومنطقية مف خبلؿ دراسة

 ويحترمونيا، ويتعمـ ىؤالء المتعمموف الخبراءومعتقدات وأفكار آراء بوييتموف والمعمومات، 
واألفكار وتقييـ دقة المعمومات التي حصموا عمييا، والخبرات مف خبلؿ التفكير في التجارب 

ويتمتعوف بقدرة عالية عمى تأمؿ األفكار الجديدة وربط ودمج مبلحظاتيـ ومعموماتيـ الجديدة 
وىـ يثابروف لحؿ المشكبلت حتى نيايتيا مف خبلؿ التفكير مع المعرفة والخبرة السابقة، 

ويفضموف التماريف العقمية واإلجابة عف ويبذلوف كؿ جيدىـ مف أجؿ الدقة، المنيجي الناقد، 
في ىذا النوع،  لممتعمميفعد بنية الفصؿ التقميدية مناسبة جًدا ، لذلؾ تُ والتدريبات ةاألسئم

  )ماذا؟(.   ويحاوؿ ىؤالء المتعمموف اإلجابة عف السؤاؿ
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 املتعلنوٌ امليطكيوٌ:  -3

التجريب مف خبلؿ عالجونيا التصور التجريدي، ويخبلؿ المعمومات مف  وىـ يدركوف     
بالممارسة، وعند تقديـ معمومات جديدة إلييـ يركزوف عمى التطبيقات ويتعمموف ، النشط

قابمة لبلستخداـ في الحياة و المعمومات التي حصموا عمييا مفيدة  كوف العممية، ويركزوف عمى
ويرغبوف ، فيـ ال يفضموف العمؿ في المياـ التي ليس ليا غرض أو تطبيؽ واضح، الواقعية

فيـ يحاولوف دمج النظرية مع التطبيؽ، وىـ التنفيذ، في وضع معرفتيـ النظرية موضع 
إلى التعمـ مف خبلؿ االستكشاؼ وتجربة وتنفيذ العمؿ اليدوي، متعمموف نشيطوف، يميموف 

 بأنفسيـ، ويعطوف أىمية اكتشافيايفضموف  فمسبًقا ولكليـ المشكمة  ـيوىـ ال يفضموف تقد
ويرغبوف في رؤية انعكاسيا في الممارسة التي تعمؿ بيا المعمومات التي تعمموىا لمكيفية 

 )كيؼ؟(.   العممية، ويحاوؿ ىؤالء المتعمموف اإلجابة عف السؤاؿ
 

 املتعلنوٌ الديياميهيوٌ:  -4

باستخداـ ويتعمموف  ،ويعالجونيا بصورة نشطة ،بصورة مباشرةالمعمومات  وىـ يدركوف     
وف عمى االبتكارات وتثيرىـ األشياء طريقة المحاولة والخطأ، ويحبوف االستكشاؼ وىـ منفتح

المخاطرة وتجربة أشياء جديدة، ولدييـ حدس )بديية( قوية يستمتعوف بالجديدة، و 
، ويتعمموف بشكؿ أساسي عف طريؽ االكتشاؼ ويستخدموف ىذه القدرة في حؿ المشكبلت

استعداد أف  وىـ عمى الذاتي، ويفكروف دائًما في االحتماالت المختمفة لؤلفكار التي تعمموىا،
ويفضموا ربط تعمميـ باألشياء  يكونوا نشيطيف وأف يشاركوا في األنشطة أثناء عممية التعمـ،

كما أف  التي تيميـ في حياتيـ، ويستمتعوف بتوليؼ المعمومات وتطبيؽ تعمميـ بطرؽ جديدة،
وؿ ميارات عالية في التواصؿ واإلقناع وعندىـ روح مرحة مع األفراد حوليـ، ويحالدييـ 

 .   )ماذا لو؟( ىؤالء المتعمموف اإلجابة عف السؤاؿ
 : (4MAT)مساحل منوذج الفوزمات ( 5)

(، )شيماء 21 -22، 2484يسير نموذج الفورمات وفؽ أربع مراحؿ ىي )ندى فممباف،      
(، )عبد 242 -242، 2482وآخروف، عبدالسبلـ جاسـ (، )821 -822، 2482متولي، 

 (: 822، 2482، السبلـ العديمي
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 املسحلة األوىل: املالحظة التأملية   

في ىذه المرحمة يقـو التبلميذ بربط تعمميـ الجديد بروابط شخصية وقيمية معتمديف عمى      
الخبرات السابقة لدييـ، حيث يتـ توفير الفرص لمتبلميذ ليفكروا في قيمة الخبرات التي 
سيكتسبونيا واكتشاؼ المعنى المتضمف فييا، حيث يعمؿ التبلميذ عمى اكتشاؼ المعنى 

برات المادية المحسوسة، ويقـو المعمـ بتوضيح قيمة الخبرات التي سوؼ المتضمف في الخ
يتعمميا التبلميذ والتأكيد عمى أىمية موضوع الدرس بالنسبة ليـ، لذؾ ُتسمى ىذه المرحمة 
بمرحمة )المعنى(، وتمثؿ ىذه المرحمة اإلجابة عف السؤاؿ )لماذا؟(، وتتضمف خطوتيف ىما: 

 الربط والدمج.   
 لجاىية: بلوزة املفَوو املسحلة ا

في ىذه المرحمة يتـ تزويد التبلميذ بالمعارؼ والمعمومات الضرورية؛ لتكويف المفاىيـ      
والتعميمات بصورة منظمة وواضحة، حيث يقوـ المعمـ بشرح وتوضيح المعمومات وتنظيميا 

اعدتيـ بطريقة مرتبة تعمؿ عمى إشراؾ التبلميذ في الحصوؿ عمى المعرفة الجديدة ومس
وتشجيعيـ عمى تحميؿ المعمومات وتطوير المفاىيـ والتعميمات، لذؾ ُتسمى ىذه المرحمة 
(، وتمثؿ ىذه المرحمة اإلجابة عف السؤاؿ )ماذا؟(، وتتضمف خطوتيف ىما:  بمرحمة )المفيـو

 التصور واإلعبلـ. 
 املسحلة الجالجة: التجسيب اليشط   

اء العممي الفعمي لمتبلميذ، وىي الجانب التطبيقي ُتعد ىذه المرحمة ىي مرحمة اإلجر      
تاحة الفرصة  لممعمومات، حيث يقـو المعمـ بتوفير األدوات والمواد البلزمة إلجراء التجارب وا 
لمتبلميذ لمقياـ باألنشطة بأنفسيـ مع توجيييـ واإلشراؼ عمييـ، لذؾ ُتسمى ىذه المرحمة 

ابة عف السؤاؿ )كيؼ؟(، وتتضمف خطوتيف ىما: بمرحمة )الميارة(، وتمثؿ ىذه المرحمة اإلج
 التطبيؽ والتوسيع.

 املسحلة السابعة: اخلربات املادية احملطوضة     

في ىذه المرحمة تصبح خبرة التبلميذ محسوسة، حيث يقـو التبلميذ بدمج معارفيـ      
ابقة الجديدة مع ما يمتمكونو سابًقا مف تجارب وخبرات ذاتية فيوسعوا مفاىيميـ الس

ويطورونيا ويستخدموا األفكار التي تعمموىا في أشكاؿ جديدة إبداعية مختمفة، كما يقوـ 
التبلميذ بتجريب الخبرة الجديدة وتعديميا بحيث تناسبيـ شخصًيا، لذؾ ُتسمى ىذه المرحمة 
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بمرحمة )التكيؼ(، وتمثؿ ىذه المرحمة اإلجابة عف السؤاؿ )ماذا لو؟(، وتتضمف خطوتيف ىما: 
 نقية واألداء.    الت
 : (4MAT)خطوات منوذج الفوزمات ( 6)

، 2484وفؽ ثمانية خطوات ىي )ندى فممباف،  (4MAT)يسير نموذج الفورمات      
22- 21) ،(Nikolaou & Koutsouba, 2012, 5- 8)،  ،آماؿ عياش وأمؿ زىراف(

2482 ،821- 824 ،)(Bulbul & Ozsoy, 2015, 245- 246) ، ،محمود عزاـ(
2482 ،241- 282) ،(Tezcan & Guvenc, 2017, 305- 306)  ،(Inel, 2018, 

444- 445)   ،(Seker & Ovez, 2018, 1773- 1777)  : 

  Connect اخلطوة األوىل: السبط 

في ىذه الخطوة يتـ إشراؾ التبلميذ في خبرة أو تجربة حقيقية تؤدي إلى البحث في      
ثارة دافعيتو  المعرفة والخبرة السابقة لدييـ وربط المحتوى المعرفي بروابط شخصية لدييـ وا 
نحو تعمـ الموضوع الجديد، حيث يقدـ المعمـ خبرة أو موقؼ مألوؼ لمتبلميذ ويعمؿ عمى ربط 

بالمفيـو الذي سوؼ يدرسوه، وفي ىذه الخطوة يتـ إنشاء حوار جماعي يربط ما  التبلميذ
يعرفو التمميذ بالفعؿ ويؤمف بو ويصدقو وما ينوي المعمـ تدريسو، كما يتـ تكويف روابط بيف 
المحتوى وخبرات الحياة اليومية لمتبلميذ، وفييا يحصؿ التبلميذ عمى فكرة عف الفائدة التي 

تعمـ الموضوع الجديد، وقد ُصممت ىذه الخطوة لتشغيؿ نصؼ الدماغ ستعود عمييـ مف 
 األيمف لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                   

 Attendاخلطوة الجاىية: الدمج 
في ىذه الخطوة يتأمؿ التبلميذ في تصوراتيـ وأفكارىـ والحوار المتولد في الخطوة األولى؛      

وتوافقو مع الخبرة الجديدة، حيث يتـ تشجيع التبلميذ عمى التفكير وتحميؿ ليعرفوا مدى صحتو 
خبراتيـ بناًء عمى الخبرة التي قدميا إلييـ المعمـ في الخطوة األولى، حيث تتـ المناقشات بيف 
التبلميذ حوؿ ما فيموه مف الخبرة المقدمة إلييـ في الخطوة األولى، وتبادؿ انطباعاتيـ 

اتيـ مع بعضيـ البعض وبيذه الطريقة يفكر كؿ تمميذ بما يفكر بو التبلميذ ومعتقداتيـ وتصور 
اآلخريف، ويفيموف بشكؿ أفضؿ العبلقات واالختبلفات بيف األحداث، وفي ىذه الخطوة ال يقوـ 
المعمـ باإلفصاح عف أفكاره الخاصة حتى ال يؤثر عمى تبلميذه، وقد ُصممت ىذه الخطوة 

 لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                    لتشغيؿ نصؼ الدماغ األيسر
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  Imageاخلطوة الجالجة: التصوز 

في ىذه الخطوة يتـ دمج الخبرة الشخصية لمتبلميذ مع فيـ المفاىيـ، حيث يتـ توسيع      
، وذلؾ  المعنى لمتبلميذ مف خبلؿ دمج وتكامؿ الخبرات الشخصية لمتبلميذ الستيعاب المفيـو
 ، بتبصير التبلميذ بمنظور أوسع لممفيـو مف خبلؿ تقديـ العديد مف األمثمة األخرى لممفيـو

االتصاؿ بيف المفيـو وعبلقتو بحياة التبلميذ، وفي ىذه الخطوة يتخيؿ ويتصور وتعميؽ 
التبلميذ المفيـو أو التعميـ قبؿ تقديمو مف المعمـ، حيث يتـ تشجيع التبلميذ عمى ترميز 
وتمثيؿ المعمومات بأكثر مف صورة وذلؾ بالتركيز في ىذه الخطوة عمى تمثيؿ المعنى، وقد 

 غيؿ نصؼ الدماغ األيمف لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                   ُصممت ىذه الخطوة لتش
  Informاخلطوة السابعة: اإلعالو 

في ىذه الخطوة يتـ تطوير قدرة التبلميذ عمى تكويف المفاىيـ والتعميمات واالندماج في      
وع، ويغطي تفاصيؿ التفكير الموضوعي اليادؼ، حيث يقدـ المعمـ المحتوى المعرفي لمموض

الموضوع باستخداـ وسائؿ وأدوات مختمفة بطريقة منظمة ومتسمسمة، ويتـ تشجيع التبلميذ 
عمى تدويف المبلحظات وتحميؿ المفاىيـ والتعميمات والحقائؽ الُمقدمة إلييـ، وقد ُصممت ىذه 

             الخطوة لتشغيؿ نصؼ الدماغ األيسر لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.       
     Practiceاخلطوة اخلامطة: التطبيل 

في ىذه الخطوة يبدأ التبلميذ نشاطيـ الفعمي، حيث تتـ ممارسة وتطبيؽ المفاىيـ      
والتعميمات التي حصموا عمييا، وتوجيو التبلميذ لؤلنشطة التي تعزز المفاىيـ والتعميمات التي 
تعمموىا، واليدؼ مف ىذه الخطوة ىو تمكيف التبلميذ مف اكتساب الميارات بالتوازي مع 

التي حصموا عمييا ومساعدتيـ عمى نقؿ معارفيـ إلى واقعيـ الحقيقي، وقد المعمومات 
 ُصممت ىذه الخطوة لتشغيؿ نصؼ الدماغ األيسر لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                   

  Extendاخلطوة الطادضة: التوضيع  

إلى مستويات أكثر تطوًرا  في ىذه الخطوة ينتقؿ التبلميذ مف تطبيؽ األفكار المستفادة     
وتوسًعا، حيث يبدأ التبلميذ في االبتكار واكتساب ميارات حوؿ كيفية استخداـ المفاىيـ 
والتعميمات، وىنا ينقؿ التبلميذ معرفتيـ إلى مواقؼ جديدة بطريقة ممموسة، كما يتـ تشجيعيـ 

وع ىو جوىر عمى تطوير تطبيقاتيـ الخاصة التي ثبت أنيـ يفيمونيا، وُيعد عمؿ مشر 
نتاج تطبيقات شخصية لخبراتيـ  وأساس ىذه الخطوة، كما يتـ تشجيع التبلميذ عمى تكويف وا 
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مع األفكار الُمستفادة، ويتعمـ التبلميذ ىنا بطريقة المحاولة والخطأ ويستخدموف مياراتيـ 
 في التعمـ.  الدماغ األيمف لمتبلميذ واالستفادة منو اليدوية، وقد ُصممت ىذه الخطوة لتشغيؿ نصؼ 

  Refineخلطوة الطابعة: التيكية  ا
في ىذه الخطوة ُيطمب مف التبلميذ أف يفحصوا بدقة المعمومات التي اكتسبوىا ومكانتيا      

وفائدتيا في حياتيـ الخاصة، وذلؾ بتكويف وتوليد أسئمة حوؿ ما يمكف فعمو لبلستفادة مف 
ىذه المعمومات والخبرات الجديدة، كما يقوـ التبلميذ بمراجعة وتحميؿ مخرجاتيـ وذلؾ بتقييـ 

جاتيـ وأعماليـ الخاصة عف طريؽ التقييـ الذاتي أو تقييـ بعضيـ البعض ثـ يقوموا بحؿ منت
التناقضات بيف المعمومات الجديدة والخبرات السابقة، وقد ُصممت ىذه الخطوة لتشغيؿ نصؼ 

 الدماغ األيسر لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                   
  Performاخلطوة الجامية: األداء  

في ىذه الخطوة يقـو التبلميذ بمشاركة ما فعموه مع اآلخريف، حيث يعرض التبلميذ      
منتجاتيـ ويقدمونيا لؤلصدقاء ولممدرسة حيث يظير التبلميذ لمجميع بما فييـ معمموىـ 
لى أي مدى يرتبطوف بالمحتوى الذي تعمموه، حيث يقدـ التبلميذ  وزمبلئيـ ما فيموه، وا 

بوف القصائد ويرسموف الرسائؿ ويقدموف التقارير البحثية، وقد ُصممت ىذه العروض ويكت
 الخطوة لتشغيؿ نصؼ الدماغ األيمف لمتبلميذ واالستفادة منو في التعمـ.                   

 : (4MAT)نموذج الفورمات والشكؿ التالي يوضح مراحؿ وخطوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إػذاد انببحث      (4MAT)( يشاحم وخطىاث ًَىرج انفىسيبث 1شكم )

 



 .................................... في تنمية مهارات التفكير التأملي (4MAT)فاعلية استخدام نموذج الفورمات 

- 2222 - 

 Reflective Thinking الجاىي: التفهري التأملياحملوز 

 ( ماٍية ومفَوو التفهري التأملي:  1)

في كتابو  John Deweyتـ تقديـ مفيـو التفكير التأممي ألوؿ مرة بواسطة جوف ديوي      
، حيث أشار إلى أف التفكير التأممي ىو أحد أنواع التفكير (How to Think)"كيؼ نفكر" 

 ,Tican & Taspinar)الذي يشمؿ التفكير في مشكمة ما وتقييميا بجدية في العقؿ 

2015, 111)  . 
وينقسـ التفكير التأممي إلى ثبلثة مواقؼ ىي: ما قبؿ التأمؿ، التأمؿ، وما بعد التأمؿ،      

إلى الموقؼ الذي يتعرض فيو التمميذ لبللتباس والشؾ والحيرة، ويشير الموقؼ السابؽ لمتأمؿ 
ا بعد التأمؿ أو 2أما الموقؼ التأممي فيو حالة انتقالية مف حالة ما قبؿ التأمؿ إلى حالة ـ

حالة حدوث عممية التأمؿ نفسيا، في حيف أف الموقؼ التالي لموقؼ التأمؿ ىو موقؼ يمكف 
 .(Salido & Dasari, 2019, 2)ؾ أو الحيرة فيو الرد عمى ىذا االلتباس أو الش

والتفكير التأممي عممية منظمة تبدأ عندما يشعر التمميذ بالمشكمة وفيميا وتحديد اليدؼ      
المراد تحقيقو إلى أف تصؿ إلى مرحمة التفكير المنظـ في حموؿ المشكمة التي تـ التوصؿ 

 (.  22، 2481نيا )إبراىيـ حسيف، إلييا المفاضمة واالختيار بينيا وقبوؿ ورفض أًيا م
وىو عممية إدراكية لفيـ وتقييـ معنى الخبرة الجديدة في سياؽ مف خبرة الفرد السابقة      

 .  (Lucas et al., 2016, 1)ومعارفو السابقة والمعتقدات الراسخة واالفتراضات 
بأنو  John Deweyولقد تعددت تعريفات التفكير التأممي حيث يعرفو جوف ديوي      

"دراسة نشطة ومستمرة ودقيقة ألي تفكير أو معتقد أو شكؿ مفترض لممعرفة في ضوء 
 & Afshar)، (Phan, 2006, 582)األسس التي تدعمو والنتيجة التي يميؿ إلييا" 

Farahani, 2015, 616)    . 
( بأنو "تأمؿ الفرد في الموقؼ الذي أمامو 28، 2442ويعرفو وليـ عبيد وعزو عفانة )     

ويحممو إلى عناصره، ويرسـ الخطط البلزمة لفيمو، حتى يصؿ إلى النتائج التي يتطمبيا 
 الموقؼ، ثـ يقـو بتقييـ ىذه النتائج في ضوء الخطط المرسومة".  

بأنو "عممية تعمـ يدرؾ مف خبلليا التمميذ مدى  Aysun (2011, 389)ويعرفو أيسوف      
 تقدمو في ضوء األىداؼ الموضوعة مسبًقا". 
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بأنو "نمط مف أنماط التفكير  Uzun et al.(2013, 1596)ويعرفو أوزوف وآخروف      
يتميز بالمنيجية المنظمة الدقيقة ويعمؿ عمى فيـ عميؽ لمعبلقات واالرتباطات بيف المعمومات 

 ". والخبرات
بأنو "ذلؾ النوع مف التفكير الذي يتعمؽ فيو  Farrell (2014, 57)ويعرفو فاريؿ      

 التمميذ في المشكمة التعميمية ويحمميا إلى مكوناتيا ويرسـ الخطط البلزمة لحميا". 
( بأنو "التفكير المتعمؽ في المواقؼ والذي يكسب 22، 2482وتعرفو سناء أحمد )     

ى التنظيـ الذاتي لتعممو، واالستفادة مف الخبرات السابقة في استنتاج معارؼ التمميذ القدرة عم
دراؾ العبلقات فيما بيف المعارؼ التي تـ تعمميا، ومراجعة  جديدة، وتحميؿ الموقؼ والربط وا 

 البدائؿ والبحث عف الحموؿ الصحيحة بحيث يصبح تمميذ منتج لممعرفة".
أنو "قدرة الطالب عمى توجيو عممياتو العقمية إلى ( ب821، 2482ويعرفو صالح صالح )     

الكشؼ الداخمي عف قضية مثيرة لبلىتماـ والتي نجمت عف خبرة سابقة، وتخمؽ وتوضح 
المعنى عمى ضوء الذات، وينتج عنيا منظور مفاىيمي يتـ تغييره، ويتـ وفؽ مستويات 

 . متدرجة مف األداءات المعتادة أو المألوفة إلى التأمؿ الناقد"
( بأنو "نشاط عقمي يقـو عمى المبلحظة، يحاوؿ فيو 28، 2482وتعرفو أسماء معاذ )     

الفرد االستفادة مف سموكياتو وخبراتو ومعتقداتو في تحميؿ المواقؼ التي أمامو إلى عناصرىا 
المختمفة والبحث عف العبلقات الداخمية والتفاصيؿ الدقيقة بيف ىذه العناصر مف خبلؿ ميارات 

عطاء تفسيرات مقنعة ال رؤية البصرية والكشؼ عف المغالطات والوصوؿ إلى استنتاجات وا 
واقتراح حموؿ مناسبة حتى يصؿ إلى اتخاذ القرار المناسب ثـ يقّوـ ىذه القرارات في ضوء 

 الخطط التي وضعت لذلؾ". 
حميؿ ( بأنو "نشاط ذىني يقوـ التمميذ مف خبللو بت22، 2482وتعرفو رانيا محمد )     

المشكمة إلى عناصرىا األساسية بما يمكنو مف تحديد األساليب والخطط البلزمة بيدؼ 
 الوصوؿ لمنتائج المرغوبة وتحقيؽ اليدؼ المنشود". 

( بأنو "عممية عقمية يقوـ بيا التمميذ عند تناولو 22، 2482وتعرفو رشا عيسى )     
بعض الميارات العقمية مثؿ التأمؿ  لموضوع ما أو مواجيتو لمشكمة معينة، فيمارس خبلليا

عطاء تفسيرات مقنعة، والوصوؿ إلى استنتاجات،  والمبلحظة، والكشؼ عف المغالطات، وا 
 ووضع حموؿ مقترحة".   
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( التفكير التأممي في الرياضيات بأنو "العمميات 884، 2488ويعرؼ ناصر عبيدة )     
العقمية التي يقـو بيا التمميذ لتقسيـ مسارات تفكيره، أو الحكـ عمى كيفية التفكير في موقؼ 
محدد أو مشكمة رياضية، وترتبط بمجموعة اإلجراءات واألنشطة مف قبؿ التمميذ لموعي 

 . والخوارزميات المختمفة ذىنًيا عند العمؿ في موقؼ رياضي ما" بمسارات تفكيره
ويعرؼ الباحث ميارات التفكير التأممي إجرائًيا بأنيا "قدرة التبلميذ عمى تأمؿ المشكبلت      

الرياضية المقدمة إلييـ وتحميميا ودراسة جوانبيا والتعرؼ عمى مكوناتيا، وتحديد الفجوات 
يف مكوناتيا، وتوظيؼ معموماتيـ السابقة والمعمومات الُمعطاة عف والعبلقات غير الصحيحة ب

المشكبلت الرياضية المقدمة إلييـ لموصوؿ إلى استنتاجات عنيا وتقديـ تفسيرات مقنعة ليذه 
 " االستنتاجات، واستخداـ تصوراتيـ الذىنية إليجاد حموؿ جديدة لممشكبلت

 ( مسات التفهري التأملي:  0)
، (Mahasneh, 2013, 50)يا أنو يتضمف ير التأممي بعدد مف السمات منالتفكيتميز       

 (:  28، 2481(، )عمـ الديف أبو السعود، 22 - 22، 2482)أسماء معاذ، 
  .حالة الشؾ أو الحيرة التي تصيب التبلميذ عندما يواجيوف موقؼ أو خبرة جديدة 
 ـ الموقؼ ووضع االقتراحات التوقع البدييي )الحدس( لمتبلميذ عند البدء في تقيي

 أو الفرضيات األولية. 
     .تحديد التبلميذ لمفروض واختبارىا في ضوء الحقائؽ 
  .مجموعة مف العمميات العقمية المتداخمة 
  .قدرة التبلميذ عمى تبصر المواقؼ واستقصاء الظواىر المختمفة 
  .تأمؿ التبلميذ لممواقؼ والمشكبلت المقدمة إلييـ وتحديدىا 
   .التخطيط العقمي الواعي لمتبلميذ لحؿ المتناقضات والكشؼ عف المغالطات 
  اقتراح التبلميذ حموؿ معينة لمموقؼ أو المشكمة المقدمة إلييـ وتقييـ مدى فاعمية

 ىذه الحموؿ.
   .تحميؿ التبلميذ لممشكبلت إلى عناصرىا المختمفة والتعامؿ معيا بشكؿ متكامؿ 
 ياتية في المستقبؿ.  توجيًيا لحؿ المشكبلت الح 
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 ( العنليات العكلية املتضنية يف التفهري التأملي:  3)

يتضمف التفكير التأممي العديد مف العمميات العقمية منيا قدرة التبلميذ عمى )مجدي إبراىيـ،  
2442 ،222   :) 
 تحديد المشكمة المقدمة إلييـ.   .8
 تحميؿ عناصر ومكونات المشكمة المقدمة إلييـ.   .2
استدعاء القواعد العامة والقوانيف التي يمكف تطبيقيا لحؿ المشكمة المقدمة إلييـ،  .2

 وكذلؾ األفكار والمعمومات التي ترتبط بيذه المشكمة.  
تكويف فروض محددة لحؿ المشكمة المقدمة إلييـ، واختبار كؿ فرض في ضوء  .2

 المعايير المقبولة في مجاؿ ىذه المشكمة.  
يمكف الوصوؿ إلييا بطريقة يمكف االستفادة منيا لمتوصؿ إلى حؿ تنظيـ النتائج التي  .2

 المشكمة المقدمة إلييـ.  
 ( مطتويات التفهري التأملي:  4)

تتدرج مستويات التبلميذ في قدرتيـ عمى التفكير التأممي وىذه المستويات ىي )ناصر      
 (:  822 -822، 2488عبيدة، 

وفيو يستخدـ التبلميذ حدسيـ الرياضي لمتعرؼ عمى المفاىيـ الرياضية، أو  املطتوى األول:
القياـ بحؿ المشكبلت الرياضية، وفي ىذا المستوى يّكوف التبلميذ صورة ذىنية لممفيـو 

 الرياضي أو المشكمة الرياضية. 
تعرؼ عمى وفيو يقـو التبلميذ بتأمؿ المشكمة المقدمة إلييـ، حيث يقوموا بال املطتوى الجاىي:

المشكمة، وربط وتنظيـ الخبرات والمعارؼ الجديدة مع الخبرات والمعارؼ السابقة، وكذلؾ 
تحميؿ المشكمة إلى أجزائيا، وتأمؿ الموقؼ الرياضي وتوجيو أسئمة حوؿ المشكمة الرياضية 

 المقدمة إلييـ. 
خطاء وتفسيرىا، كما وفيو يقوـ التبلميذ بتبرير القوانيف واكتشاؼ وتحديد األ املطتوى الجالح:

يقوموا بالتوصؿ إلى حقائؽ ومفردات رياضية جديدة، وكذلؾ رسـ وبناء خطة لحؿ المشكمة 
 الرياضية، مع اعتمادىـ عمى حدسيـ الرياضي لتحديد مدى نجاح خطة حؿ المشكمة.  
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 وفيو يقـو التبلميذ بتأمؿ عمميات حميـ لممشكمة الرياضية المقدمة إلييـ املطتوى السابع:
ومدى منطقية الحموؿ في ضوء الفرضيات التي وضوعيا سابًقا، وكذلؾ وضع أسئمة لمتأكد 

 مف حميـ لممشكمة، ويقوـ التبلميذ باستخداـ مياراتيـ العميا في التفكير. 
وفيو يقوـ التبلميذ بتكويف منطؽ عاـ لمحكـ عمى المواقؼ والمشكبلت،  املطتوى اخلامظ:

خاطئة في المسائؿ والمشكبلت الرياضية، والتوصؿ إلى وتحديد المسارات الصحيحة وال
 التعميمات الرياضية التي يمكف استخداميا في مواقؼ ومشكبلت الحقة.  

 ( مَازات التفهري التأملي:  5) 

لقد تعددت تصنيفات ميارات التفكير التأممي وفًقا لطبيعة استخداميا، وطبيعة المادة      
مؾ الميارات فييا، وقد اتفقت معظـ الدراسات التي تمت في مجاؿ الدراسية التي يتـ استخداـ ت

الرياضيات عمى أف ميارات التفكير التأممي في الرياضيات ىي ميارات )التأمؿ والمبلحظة، 
الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ 

)حيدر الزىيري (، 842، 2482ماد سيفيف، مقترحة(، وفيما يأتي تفصيؿ لتمؾ الميارات )ع
(، )زكريا بشاي، 222، 2482)فايزة محمد، (، 8222 -8222، 2482ومحمد النائمي، 

 (:22، 2481(، )إبراىيـ حسيف، 822، 2482(، )ىبة عبدالعاؿ، 822 -821، 2482
 التأمل واملالحظة:  -1

ُيقصد بيا قدرة التبلميذ عمى عرض المشكمة المقدمة إلييـ وتحميميا ودراسة جوانبيا      
والتعرؼ عمى مكوناتيا، ويمكف أف يكوف ذلؾ مف خبلؿ عرض طبيعة المشكمة أو تقديـ رسـ 
أو شكؿ توضيحي يبيف مكونات ىذه المشكمة، بحيث يمكف لمتبلميذ اكتشاؼ العبلقات 

 كونات بصرًيا.  الموجودة بيف ىذه الم
 الهشف عً املػالطات:  -0

ُيقصد بيا قدرة التبلميذ عمى تحديد الفجوات في المشكمة المقدمة إلييـ، ويمكف أف يكوف      
ذلؾ مف خبلؿ تحديد العبلقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو غير الطبيعية بيف مكونات 

نجاز المياـ ىذه المشكمة، أو اكتشاؼ وتحديد الخطوات الخاطئة ا لتي تـ إتباعيا أثناء تنفيذ وا 
 المتبعة أثناء حؿ المشكمة.  
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 الوصول إىل اضتيتاجات:  -3

ُيقصد بيا قدرة التبلميذ عمى التوصؿ إلى عبلقة منطقية معينة أو نتيجة مناسبة مف      
المعطاه  خبلؿ رؤية مضموف المشكمة المقدمة إلييـ وطبيعتيا ومكوناتيا والمعمومات والبيانات

عنيا، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ معموماتيـ السابقة والمعمومات المعطاة عف ىذه المشكمة، 
بحيث يستطيع ىؤالء التبلميذ التفرقة بيف االستنتاجات الصحيحة المرتبطة بالمشكمة المقدمة 

 إلييـ والخاطئة غير المرتبطة بيا. 
 إعطاء تفطريات مكيعة:  -4

ميذ عمى إعطاء أو تقديـ معنى أو تبرير منطقي لمنتائج التي تـ ُيقصد بيا قدرة التبل     
التوصؿ إلييا عف المشكمة المقدمة إلييـ أو العبلقات الرابطة بيف مكونات ىذه المشكمة، وقد 
يكوف ىذا المعنى أو التبرير معتمًدا عمى المعمومات السابقة لمتبلميذ أو طبيعة المشكمة 

 عنيا. وخصائصيا والمعمومات المعطاه 
 وضع حلول مكرتحة:  -5 

جراءات منطقية لحؿ المشكمة المقدمة       ُيقصد بيا قدرة التبلميذ عمى تقديـ خطوات وا 
إلييـ، وتقـو ىذه الخطوات واإلجراءات عمى تصورات التبلميذ الذىنية ليذه المشكمة وكذلؾ 

 في ضوء المعمومات المعطاة عنيا وفي ضوء العبلقات واالستنتاجات التي توصموا إلييا.  
 ( أٍنية تينية التفهري التأملي:  6)

)أحمد عبداهلل، يمكف تمخيص أىمية تنمية ميارات التفكير التأممي لدى التبلميذ فيما يأتي    
(، )محمد 222، 2482(، )سحر عبد العاؿ، 821، 2482)أميرة معوض، (، 222، 2482
     : (Chen et al., 2019, 2292)، (Rahmat et al., 2019, 1)(، 828، 2481شحات، 
   .ربط معمومات التبلميذ الجديدة بالخبرات والمعمومات السابقة 
   .االعتماد عمى النفس وعدـ االنسياؽ لآلخريف دوف تفكير 
   .الشعور بالثقة بالنفس أثناء حؿ المشكبلت المدرسية والحياتية 
   .مساعدة التبلميذ عمى التأني وعدـ العجمة أثناء حؿ المشكبلت المختمفة 
   .يعزز االرتباط بيف مختمؼ وجيات النظر لمتبلميذ 
   .زيادة قدرة التبلميذ عمى احتراـ الرأي اآلخر 
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  تعويد التبلميذ عمى تجنب التسرع في إصدار األحكاـ، والتروي قبؿ إعطاء أي حؿ
 لممشكمة.  

  يزيد قدرة التبلميذ عمى التعمؽ في األمور والذي يحدث قبؿ أو أثناء أو بعد عممية
 التعمـ.

  يساعد التبلميذ في التدرب عمى تحمؿ مسئولية عمميـ، وأف يصبحوا أكثر مرونة
 في التعامؿ مع المواقؼ والمشكبلت.

  .يساعد التبلميذ عمى أف يصبحوا أكثر واقعية وتعزيز إمكانياتيـ الشخصية 
 ( خصائص التالمير ذوي التفهري التأملي:  7)

ميارات التفكير التأممي بعدد مف الخصائص منيا يتسـ التبلميذ الذيف يمارسوف      
(Nuriadin et al., 2015, 257) ،أميرة معوض، 222، 2482، )سحر عبد العاؿ( ،)

2482 ،828  :) 
  استخداـ استراتيجيات متعددة لحؿ مشكمة ما، أو إعطاء أمثمة مختمفة لمفيوـ

 رياضي ما.  
 العبلقات واالتصاالت بيف الموضوعات الرياضية المختمفة.   استخداـ 
   .تحديد المفيوـ أو الصياغة الرياضية التي تنطوي عمى مشكمة رياضية 
   .فحص وتقييـ صحة حؿ المشكبلت عمى أساس المفاىيـ الرياضية المستخدمة 
   .عدـ االندفاع والتيور أثناء حؿ المشكبلت 
  اآلخريف.  االستماع إلى وجيات نظر 
  .التعمـ مف تجاربو وتقويمو لذاتو 
  .توظيؼ المعارؼ والمعمومات السابقة في مواقؼ جديدة 
   .التساؤؿ وحب االستطبلع والبحث 
   .المثابرة والمرونة أثناء حؿ المشكبلت واالستمتاع بحميا 

 ( األضظ اليت جيب مساعاتَا لتينية التفهري التأملي:  8)

سس التي يجب مراعاتيا داخؿ البيئة الصفية لممساعدة في تنمية يمخص الباحث األ     
 التفكير التأممي لدى التبلميذ فيما يأتي:  

   .تقديـ موضوعات الدروس في صورة مشكبلت تعميمية تتطمب تفكير التبلميذ 
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  تدريب التبلميذ عمى التأمؿ في المشكبلت المقدمة إلييـ وتحميميا والتعرؼ عمى
 مكوناتيا.  

    .تشجيع التبلميذ عمى الحوار والمناقشة الجماعية 
   .تشجيع التبلميذ عمى تأمؿ ونقد أفكار وحموؿ بعضيـ البعض وتقبؿ اآلراء المختمفة 
   الوقوع فييا أثناء حميـ تـ تدريب التبلميذ عمى الكشؼ عف األخطاء التي

   لممشكبلت.  
 معموماتيـ السابقة لحميا.  تقديـ مشكبلت لمتبلميذ تتطمب منيـ توظيؼ واستخداـ 
  إشراؾ التبلميذ في التفكير أثناء حؿ المشكبلت وحثيـ عمى التوصؿ إلى استنتاجات

 مف خبلؿ معطيات ىذه المشكبلت.  
  .تشجيع التبلميذ عمى تبرير طريقة حميـ لممشكبلت 
   .تشجيع التبلميذ عمى ابتكار حموؿ جديدة لممشكبلت 

 يف تينية مَازات التفهري التأملي:   ((4MAT( دوز منوذج الفوزمات 9)

والتي يمكف أف  ((4MATالفورمات نموذج يمخص الباحث أىـ األدوار التي يقوـ بيا      
 بخطواتو الثمانيةتسيـ في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى التبلميذ، حيث يقوـ النموذج 

   عمى:
  ُمنيـ تأمميا والبحث في المعرفة طمب تقديـ خبرة أو معمومة أو مشكمة لمتبلميذ وي

ثارة  ،وربط المحتوى المعرفي بروابط شخصية لدييـ ،والخبرة السابقة لدييـ وا 
نحو تعمـ الموضوع الجديد، مما يتطمب مف التبلميذ دراسة الخبرة أو  ـدافعيتي

مما قد ينمي  ،المعمومة أو المشكمة وتحميميا ودراسة جوانبيا والتعرؼ عمى مكوناتيا
 ة. ميارة التأمؿ والمبلحظلدييـ 

 مع الخبرة  اوتوافقي اوأفكارىـ والتعرؼ عمى مدى صحتيتصوراتيـ تأمؿ دفع التبلميذ ل
حيث تتـ المناقشات بيف  ،الجديدة، وكشؼ المغالطات بيف تفكيرىـ وتفكير زمبلئيـ

يـ التبلميذ حوؿ ما فيموه مف الخبرة المقدمة إلييـ، وتبادؿ انطباعاتيـ ومعتقدات
بشكؿ أفضؿ العبلقات  واوبيذه الطريقة يفيم ،وتصوراتيـ مع بعضيـ البعض

تحديد الفجوات بيف تفكيرىـ وتفكير  يـواالختبلفات بيف األحداث، مما يتطمب من
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زمبلئيـ واكتشاؼ وتحديد وجيات النظر المختمفة تجاه الخبرة أو المشكمة المقدمة 
 .المغالطاتميارة الكشؼ عف لدييـ إلييـ مما قد ينمي 

  مف  ليـدمج الخبرة الشخصية لمتبلميذ مع فيـ المفاىيـ، حيث يتـ توسيع المعنى
ـ المعمـ يالستيعاب المفيوـ، وتقد لدييـخبلؿ دمج وتكامؿ الخبرات الشخصية 

ع والذي يغطي تفاصيؿ الموضوع باستخداـ وسائؿ وأدوات و المحتوى المعرفي لمموض
ثـ يعمؿ التبلميذ عمى ممارسة وتطبيؽ المفاىيـ مختمفة بطريقة منظمة ومتسمسمة، 

توظيؼ معموماتيـ السابقة  يـوالتعميمات التي حصموا عمييا، مما يتطمب من
عف ىذه المشكمة أو المفيـو والتوصؿ إلى استنتاجات تخص  ةعطاوالمعمومات المُ 

ييا ىذه المشكمة أو المفيوـ، وتقديـ تفسير منطقي لبلستنتاجات التي تـ التوصؿ إل
 . ميارتي الوصوؿ إلى استنتاجات وتقديـ تفسيرات مقنعةلدييـ مما قد ينمي 

   االبتكار واكتساب ميارات حوؿ كيفية استخداـ المفاىيـ والتعميمات وتشجيع التبلميذ
عمى تكويف وتوليد أسئمة حوؿ ما يمكف فعمو لبلستفادة مف ىذه المعمومات والخبرات 

تقديـ ابتكارات وحموؿ يـ منىذا ويتطمب  ،ع اآلخريفالجديدة ثـ مشاركة ما فعموه م
ابتكارية لممشكبلت بناًء عمى تصورات التبلميذ الذىنية ليذه المشكبلت مما قد ينمي 

 ميارة وضع حموؿ مقترحة لدييـ.  
ميارات التفكير التأممي وقد استفاد الباحث مف اإلطار النظري لمبحث في إعداد قائمة       

 (4MAT)نموذج الفورمات وكذلؾ في تحديد خطوات السير وفًقا لخطوات في الرياضيات، 
ميارات التفكير التأممي في الرياضيات وكذلؾ في إعداد اختبار  ،في تدريس الرياضيات

 ، وأيًضا في وضع فروض البحث كما يأتي: واختبار التحصيؿ في الرياضيات
 فسوض البخح:         

 تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048مستوى  )يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند  .8
 ميارات التفكير التأمميالمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ مياراتو في الرياضيات ككؿ و 
صالح كٍؿ عمى حدة لإلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( 

 المجموعة التجريبية.  تبلميذ
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 تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  ) .2
في  التحصيؿالمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

 تبلميذكٍؿ عمى حدة لصالح )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(  مستوياتوالرياضيات ككؿ و 
 المجموعة التجريبية. 

 تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  ) .2
 ميارات التفكير التأمميالمجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار 

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ  مياراتوفي الرياضيات ككؿ و 
كٍؿ عمى حدة لصالح  اء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(إلى استنتاجات، إعط
 التطبيؽ البعدي.  

 تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  ) .2
في الرياضيات  التحصيؿالمجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار 

  عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدي.   كؿٍ  )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( مستوياتوككؿ و 
بدرجة تأثير كبيرة في تنمية  (4MAT)نموذج الفورمات يتصؼ التدريس باستخداـ  .2

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات،  بمياراتوفي الرياضيات التفكير التأممي 
تبلميذ لدى  الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(

   لمرحمة االبتدائية. ا
بدرجة تأثير كبيرة في تنمية  (4MAT)نموذج الفورمات يتصؼ التدريس باستخداـ  .2

تبلميذ المرحمة لدى  )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( بمستوياتوفي الرياضيات التحصيؿ 
   االبتدائية.  

 إعداد مواد وأدوات البخح وإجساءاتُ التجسيبية:  

 مواد وأدوات البخح:   أواًل: إعداد

 :  مَازات التفهري التأملي يف السياضيات( إعداد قائنة 1)

 ميارات التفكير التأمميلئلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث والذي ينص عمى "ما      
قائمة ميارات التفكير ؟ " قاـ الباحث بإعداد االبتدائيةتبلميذ المرحمة ل في الرياضيات البلزمة

 وفًقا لمخطوات اآلتية:  ممي في الرياضياتالتأ
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 حتديد اهلدف مً الكائنة:   -1

ميارات التفكير التأممي إلى تحديد  قائمة ميارات التفكير التأممي في الرياضياتتيدؼ      
، ومؤشرات األداء الدالة عمى كؿ كؿ ميارةومعيار أداء البلزمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية، 

   االبتدائية.  تبلميذ المرحمة ل البلزمة ميارات التفكير التأممي في الرياضياتمف  ميارة
   إعداد الكائنة يف صوزتَا املبدئية:   -0

إلعداد قائمة مبدئية لميارات التفكير التأممي في الرياضيات البلزمة لتبلميذ المرحمة      
التي تمت في مادة  السابقةوالبحوث باالطبلع عمى بعض الدراسات االبتدائية قاـ الباحث 

مف  ةالمبدئي صورتياوتكونت القائمة في الرياضيات لبلستفادة منيا في إعداد القائمة، 
يا ومؤشرات األداء الدالة عمي ىذه الميارةمعيار أداء  ميارةوأماـ كؿ  ميارات التفكير التأممي

  .كؿ ميارةللة عمى امتبلكو في مادة الرياضيات والتي ينبغي أف يمتمكيا التمميذ لمدال 
 ضبط الكائنة:   -3

تـ عرضيا في صورتيا المبدئية في الرياضيات  قائمة ميارات التفكير التأمميلضبط      
القائمة مف حيث (؛ إلبداء الرأي في 8عمى مجموعة مف السادة المحكميف في المجاؿ )ممحؽ

مف  ميارةتمثيؿ معيار األداء لكؿ االبتدائية، و مناسبة كؿ ميارة مف الميارات لتبلميذ المرحمة 
كؿ ل األداءوانتماء مؤشرات ميارات التفكير التأممي، وسبلمة الصياغة المغوية ليذه المعايير، 

ومناسبة ىذه المؤشرات لتبلميذ مف ميارات التفكير التأممي التي وضعت لمداللة عمييا،  ميارة
  مغوية ليذه المؤشرات.  االبتدائية، وسبلمة الصياغة الالمرحمة 

وتمثمت أىـ تعديبلت السادة المحكميف في حذؼ بعض مؤشرات األداء الدالة عمى كؿ      
وذلؾ لصعوبة قياسيا أو لعدـ مناسبتيا مف ميارات التفكير التأممي في الرياضيات،  ميارة

وكذلؾ تعديؿ  االبتدائية،أو لعدـ مناسبتيا لتبلميذ المرحمة  اوضعت لمداللة عميي لمميارة التي
أو مؤشرات األداء، وقاـ الباحث الخاص بكؿ ميارة بعض الصياغات المغوية لمعيار األداء 

 بإجراء ىذه التعديبلت.  
 يف صوزتَا اليَائية:     الكائنةإعداد  -4

ميارات التفكير السادة المحكموف أصبحت قائمة  اقترحيابعد إجراء التعديبلت التي      
في صورتيا النيائية، والقائمة في  مي في الرياضيات البلزمة لتبلميذ المرحمة االبتدائيةالتأم

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف ميارات التفكير التأممي الخمس شكميا النيائي مكونة مف 
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وأماـ المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(، 
 (. 2)ممحؽ اومؤشرات األداء الدالة عميي الميارة،أداء  معيار ميارةكؿ 

 وبذلؾ يكوف تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث.  
)اهليدضة( بعد إعادة صياغتَا وفًكا لينوذج وحدة يف ( إعداد نتاب التلنير 0)

    : (4MAT)الفوزمات 

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث والذي ينص عمى "ما صورة الوحدة الُمعاد      
والتحصيؿ في  ميارات التفكير التأممي تنميةل (4MAT)لنموذج الفورمات صياغتيا وفًقا 

كتاب التمميذ في وحدة قاـ الباحث بإعداد ؟" االبتدائيةلدى تبلميذ المرحمة الرياضيات 
وذلؾ بإعادة  األوؿ،بالفصؿ الدراسي  الثالث االبتدائيالمقررة عمى تبلميذ الصؼ  )اليندسة(
ومرت إجراءات إعداد كتاب التمميذ ، (4MAT)لنموذج الفورمات وفًقا  وحدة اليندسةصياغة 

 بالخطوات اآلتية:   في وحدة اليندسة
 :  اهليدضةمربزات اختياز وحدة  -1

بالفصؿ الدراسي  الصؼ الثالث االبتدائيقررة عمى تبلميذ الم اليندسة تـ اختيار وحدة     
، وتجريبيا عمى مجموعة مف تبلميذ (4MAT)وفًقا لنموذج الفورمات إلعادة صياغتيا  األوؿ

 لؤلسباب اآلتية:  الصؼ الثالث االبتدائي 
  تتمتع بو وحدة اليندسة مف موضوعات تمثؿ مادة عممية ثرية تتماشى مع فمسفة ما

 .(4MAT)وخطوات نموذج الفورمات 
  ما تتمتع بو وحدة اليندسة مف ثراء في المادة العممية والتي تتيح توفير العديد مف

 األنشطة التي يمكف أف تسيـ في تنمية التفكير التأممي لدى التبلميذ. 
  لمتبلميذ حيث أنيا ترتبط بموضوعات سوؼ يدرسيا  الوحدة مف أىميةما تتمتع بو

 التبلميذ في السنوات البلحقة.  
 :    اهليدضةلهل موضوع مً موضوعات وحدة األٍداف اإلجسائية  حتديد -0

تحديد أىداؼ إجرائية تفصيمية لكؿ موضوع مف موضوعات وحدة اليندسة والتي تـ      
تصؼ سموكيات التبلميذ التي مف المتوقع أف يصبحوا قادريف عمى فعميا بعد االنتياء مف 

 دراسة ىذه الوحدة.  
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 حتليل حمتوى الوحدة:  -3

تـ تحميؿ وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بالفصؿ الدراسي      
 األوؿ وفًقا لمخطوات اآلتية:  

 حتديد اهلدف مً حتليل احملتوى:   -أ

ىدؼ تحميؿ المحتوى إلى تحديد المفاىيـ والتعميمات والميارات المتضمنة في وحدة      
مقرر عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بالفصؿ الدراسي اليندسة مف كتاب الرياضيات ال

، 4MAT))األوؿ، وذلؾ لبلستفادة منو في إعادة صياغة الوحدة وفًقا لنموذج الفورمات 
 وكذلؾ في إعداد أدوات القياس.  

 حتديد فئات التخليل ووضع تعسيف إجسائي هلا:   -ب

في ضوئيا، وىي عناصر البنية المعرفية  تـ تحديد فئات التحميؿ المراد إجراء التحميؿ     
)المفاىيـ، التعميمات، والميارات( المتضمنة في وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ 
الثالث االبتدائي بالفصؿ الدراسي األوؿ، وتـ وضع تعريؼ إجرائي لكؿ فئة مف ىذه الفئات 

 (:  24، 2442ي )وليـ عبيد، حتى يمتـز بيا الباحث عند إجراء التحميؿ وىذه التعريفات ى
  المفيوـ: تكويف عقمي لخاصية مشتركة بيف عدة مواقؼ يتـ تجريدىا دوف ارتباط

 بأي مف ىذه المواقؼ، ويتـ التعبير عنيا بمفظ أو رمز.      
    .التعميـ: عبارة رمزية أو لفظية تحدد العبلقة بيف مفيوميف أو أكثر 
  الميارة: أداء عقمي أو حركي يتمثؿ في القياـ بإجراءات أو خوارزميات ُتستخدـ في

 حؿ المسائؿ والمشكبلت. 
 الكياو بتخليل الوحدة:   -جـ

قاـ الباحث بتحميؿ وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بالفصؿ      
ناصر البنية المعرفية )المفاىيـ، التعميمات، الدراسي األوؿ ممتزًما بالتعريفات اإلجرائية لع

 والميارات( أثناء التحميؿ.  
 قياع ثبات التخليل:   -د

تـ التأكد مف ثبات التحميؿ، وذلؾ باالستعانة بباحث آخر، حيث طمب الباحث مف الباحث      
لباحث لكؿ اآلخر القياـ بتحميؿ نفس المحتوى، بحيث يمتـز بالتعريفات اإلجرائية التي حددىا ا

مف عناصر البنية المعرفية )المفاىيـ، التعميمات، والميارات(، ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ 
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لحساب معامؿ الثبات )رشدي طعيمة،  Holstiثبات التحميؿ وذلؾ باستخداـ معادلة ىولستي 
 (، والجدوؿ التالي يوضح تمؾ النتائج: 222، 2442

 

 ( 1خذول )

واالختالف بٍُ انببحث وانببحث اِخش فٍ تحهُم انًحتىي فٍ ضىء انًفبهُى وانتؼًًُبث  االتفبق

 وانًهبساث انًتضًُت فٍ وحذة انهُذعت ويؼبيم ثببث انتحهُم
 

 فئبث انتحهُم
تحهُم 

 انببحث

تحهُم انببحث 

 اِخش
 َمبط االتفبق

يؼبيم 

 انثببث

 2930 93 93 93 انًفبهُى 

 2933 00 03 09 انتؼًًُبث

 2900 09 03 02 انًهبساث

 2931 23 03 03 انًدًىع
 

وىي نسبة عالية، وىذا يدؿ  (4028يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات تحميؿ بمغت )
عمى تمتع ىذا التحميؿ بقدر مناسب مف الثبات، وبذلؾ يمكف الوثوؽ في نتائج ىذا التحميؿ، 

 (.    2وبذلؾ أصبح تحميؿ محتوى وحدة اليندسة في صورتو النيائية )ممحؽ 
    : (4MAT))اهليدضة( وفًكا لينوذج الفوزمات إعادة صياغة وحدة  -4

وتحميؿ المحتوى لوحدة اليندسة، التي تـ تحديدىا اإلجرائية األىداؼ كٍؿ مف في ضوء      
إعادة  تـ إعادة صياغة وحدة اليندسة، حيث تـ (4MAT)نموذج الفورمات وفًقا لخطوات و 

نموذج الفورمات  يتضمف أنشطة وتدريبات تعمؿ عمى دمجصياغة محتوى الوحدة بحيث 
(4MAT) يث يبدأ الدرس بنشاط )اقرأ وناقش( والذي في كؿ درس مف دروس الوحدة، ح

ُيطمب فيو مف التبلميذ قراءة الحوار المتضمف بالنشاط، ثـ مناقشة المعمـ فيو وما يعرفونو مف 
مضموف النشاط، مما يعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ لتعمـ موضوع الدرس، كما يحتوي كؿ درس 

عطاء أمثمة عمى نشاط )تأمؿ وسجؿ( والذي ُيطمب فيو مف التبلميذ تأ مؿ البيئة مف حوليـ وا 
بصور مختمفة عف موضوع الدرس، ويحتوي كؿ درس عمى عرض لممعمومات الرئيسة 
لموضوع الدرس والتي تمت مراعاة أف تكوف جذابة وشيقة لمتبلميذ، ثـ تدريبات عمى 
الموضوعات التي تـ عرضيا عمييـ، والتي تكوف بمثابة تطبيؽ لما تعمموه، ويحتوي كؿ درس 
عمى نشاط )صمـ وأنتج( والذي ُيطمب فيو مف التبلميذ تنفيذ المشروع المتضمف بالنشاط؛ 
وذلؾ لبلستفادة مف المعمومات التي تعمموىا ومف مياراتيـ اليدوية، ثـ نشاط )تأمؿ وفكر( 
والذي ُيطمب فيو مف التبلميذ أف يتأمموا ما درسوه في الدرس وأف يحددوا مكانة وفائدة ما 
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حياتيـ اليومية، وفي نياية الدرس يوجد نشاط )شارؾ واعرض( والذي يطمب فيو  تعمموه في
    مف التبلميذ تنفيذ بعض األنشطة التي تعمؿ عمى مشاركة زمبلئيـ واآلخريف ما تعمموه.

 حتديد اخلطة الصميية لتدزيظ الوحدة:   -5

تحديد تـ  ،(4MAT)نموذج الفورمات وفًقا لخطوات وحدة اليندسة بعد إعادة صياغة      
ليذه  وتـ مراعاة أف تكوف نفس عدد الحصص المخصصة ،الخطة الزمنية لتدريس الوحدة

( حصة، والجدوؿ اآلتي 81، ويستغرؽ تدريس الوحدة )الوحدة في خطة وزارة التربية والتعميـ
 يوضح الخطة الزمنية لتدريس الوحدة: 

 (0خذول )

 وحذة انهُذعت انخطت انضيُُت نتذسَظ يىضىػبث 
 

 ػذد انحصص انذسط و

 9  انًدغًبث 1

 0   اعتخذاو انًغطشة فٍ لُبط طىل انمطؼت انًغتمًُت 0

 0    إَشبءاث هُذعُت 9

 9 تطببك شكهٍُ هُذعٍُُ.   3

 0   األًَبط انبصشَت )انتؼشف ػهُهب وبُبؤهب( 3

 9  انضاوَت )يفهىيهب ولُبعهب( 6

 9  أَىاع انضواَب 2

 10 انًدًىع
 

 ضبط نتاب التلنير:   -6

لنموذج بعد إعادة صياغتيا وفًقا  اليندسةبعد االنتياء مف إعداد كتاب التمميذ في وحدة      
وذلؾ  ؛عمى مجموعة مف السادة المحكميف في المجاؿعرضو  تـ ،(4MAT)الفورمات 

إلبداء الرأي في سبلمة المحتوى العممي والمغوي لمكتاب وكذلؾ مناسبة األنشطة والتدريبات 
وتمثمت أىـ ، (4MAT)ومناسبتيا لخطوات نموذج الفورمات  الصؼ الثالث االبتدائيلتبلميذ 

خطوات نموذج الفورمات تعديبلت السادة المحكميف في تعديؿ بعض األنشطة لتناسب 
(4MAT)ؿ بعض الصياغات المفظية لبعض الكممات، وقاـ الباحث بإجراء ، وكذلؾ تعدي

في صورتو النيائية  كتاب التمميذ في وحدة اليندسةتعديبلت السادة المحكميف وأصبح 
 (. 2)ممحؽ

 مف أسئمة البحث. الثانيوبذلؾ يكوف تـ اإلجابة عف السؤاؿ 
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    : (4MAT)ينوذج الفوزمات لوفًكا  (اهليدضة)لتدزيظ وحدة  ( إعداد دليل املعله3)
الثالث االبتدائي المقررة عمى تبلميذ الصؼ  اليندسةتـ إعداد دليؿ المعمـ لتدريس وحدة      

وذلؾ ليوجو ، (4MAT)وفًقا لنموذج الفورمات صياغتيا بعد إعادة  بالفصؿ الدراسي األوؿ
المعمـ ويرشده اثناء السير في تدريس وحدة اليندسة متبًعا خطوات نموذج الفورمات 

(4MAT)،  الدليؿ عمى األجزاء اآلتية:  ويتضمف 
 مكدمة الدليل:     -1

 ُيوضح لممعمـ في ىذا الجزء بعض النقاط وىي:  
     .اليدؼ العاـ لمدليؿ 
   فمسفة الدليؿ، والتي تتضمف الفمسفة التي قاـ عمييا الدليؿ وتوضيًحا لمفيوـ

 التفكير التأممي ومياراتو، ومفيـو نموذج الفورمات وخطواتو. 
  .أىمية وحدة اليندسة 
    .األىداؼ اإلجرائية لوحدة اليندسة 
   .محتوى وحدة اليندسة والخطة الزمنية لتدريسيا 
 التعمـ التي يمكف أف يستخدميا المعمـ في التدريس.    مصادر 
 خطوات السير في الدروس باستخداـ نموذج الفورمات (4MAT) . 

لينوذج وخطوات الطري يف تدزيطَا وفًكا  (اهليدضة)الدزوع اليت تتضنيَا وحدة  -0

 :    (4MAT)الفوزمات 

لنموذج وفًقا  اليندسةُيوضح لممعمـ في ىذا الجزء خطوات السير في دروس وحدة      
 ويتضمف كؿ درس النقاط اآلتية:  ،(4MAT) الفورمات
    .األىداؼ اإلجرائية لمدرس 
  .مفردات أساسية في الدرس 
   .مصادر التعمـ 
  لنموذج الفورماتخطوات السير في الدرس وفًقا (4MAT). 
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 مساجع ميهً االضتفادة ميَا يف التدزيظ:   -3

عند االستعانة بيا التي يمكف المقترحة المراجع بعض لممعمـ في ىذا الجزء  ضحُيو      
التفكير التأممي والتحصيؿ لتنمية  ،(4MAT) لنموذج الفورماتوفًقا  اليندسةتدريس وحدة 

  في الرياضيات لدى التبلميذ.  
 ضبط دليل املعله:  

عمى مجموعة مف السادة المحكميف لضبط دليؿ المعمـ تـ عرضو في صورتو المبدئية      
 توومناسب لدليؿ المعمـوذلؾ إلبداء الرأي في سبلمة المحتوى العممي والمغوي  ؛في المجاؿ

مع خطوات نموذج الوحدة  دروسخطوات السير في  الثالث االبتدائي وتوافؽلمعمـ الصؼ 
  التفكير التأممي والتحصيؿ في الرياضيات لدى التبلميذ.  لتنمية  (4MAT) الفورمات

خطوات السير في الدروس وتمثمت أىـ تعديبلت السادة المحكميف في تعديؿ بعض      
، وقاـ الباحث بإجراء تعديبلت السادة (4MAT) خطوات نموذج الفورماتمع لتتناسب 

 (.   2)ممحؽ المحكميف، وأصبح دليؿ المعمـ في صورتو النيائية
 ( إعداد اختباز مَازات التفهري التأملي يف السياضيات:  4)

 تـ إعداد اختبار ميارات التفكير التأممي وفًقا لمخطوات اآلتية:
 حتديد اهلدف مً االختباز:  -1

إلى قياس مستوى تمكف تبلميذ  التأممي في الرياضيات ييدؼ اختبار ميارات التفكير     
 بعض ميارات التفكير التأممي في الرياضيات.  مف  االبتدائيالصؼ الثالث 

 : حتديد مَازات التفهري التأملي اليت يكيطَا االختباز -0

بعد االطبلع عمى العديد مف البحوث والدراسات التي تمت في مجاؿ الرياضيات، لمعرفة      
وجد التي تتناسب مع طبيعة مادة الرياضيات وطبيعة تبلميذ المرحمة االبتدائية، الميارات 

الباحث أف معظـ البحوث والدراسات اتفقت عمى ميارات )التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف 
المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(، لذلؾ تـ 

 تـ بناء اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات لقياسيا.  تحديد ىذه الميارات لكي ي
 إعداد مفسدات االختباز:  -3

تحديد تحديد اليدؼ مف اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات، وكذلؾ بعد      
التي يقيسيا االختبار، وفي ضوء قائمة ميارات التفكير التأممي التي  ميارات التفكير التأممي
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تـ تـ إعدادىا والتي توضح كؿ ميارة ومعيار أداء ىذه الميارة ومؤشرات األداء الخاصة بيا، 
االختيار مف ثبلثة أنواع ىي مفردات االختبار  إعدادإعداد االختبار في صورتو المبدئية، وتـ 

، وىذه المفردات تتطمب استخداـ ميارات وأسئمة إنتاج إجابةوأكمؿ مكاف النقط مف متعدد 
 فكير التأممي.  الت

 وضع تعلينات االختباز:   -4

تـ صياغة مجموعة مف تعميمات اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات، والتي      
توضح بعض التعميمات التي يجب عمى التبلميذ إتباعيا عند اإلجابة عف مفردات االختبار 
والتي تتضمف قراءة كؿ سؤاؿ بدقة، وعدـ البدء في إجابة السؤاؿ حتى يتأكد مف المطموب 

سؤااًل دوف أف يجيب عنو، وااللتزاـ باإلجابة في المكاف المحدد، وكتابة منو، وعدـ ترؾ 
 اإلجابة بخط واضح، والزمف المخصص لبلختبار.

 ضبط االختباز:   -5

عمى  المبدئيةفي صورتو  اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضياتتـ عرض      
صبلحية االختبار لمتطبيؽ وذلؾ  وذلؾ لمتأكد مف التخصصمجموعة مف السادة المحكميف في 

لمميارة التي ىذه المفردات كؿ مفردة مف مف خبلؿ إبداء رأييـ في مفردات االختبار ومناسبة 
الصؼ الثالث لتبلميذ  اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضياتومناسبة  وضعت لقياسيا،

ودرجة  ابة عف مفردات االختبارالتي وضعت لئلج تعميماتالوكذلؾ إبداء رأييـ في  االبتدائي،
اختبار وضوحيا وسبلمة صياغتيا المفظية، وبعد إجراء تعديبلت السادة المحكميف تـ تجريب 

في صورتو المبدئية استطبلعًيا عمى مجموعة مف ميارات التفكير التأممي في الرياضيات 
في الرياضيات تأممي وبعد عرض اختبار ميارات التفكير ال، تمميًذا( 22بمغ عددىـ ) التبلميذ

تـ التمكف مف ضبط االختبار في صورتو المبدئية عمى السادة المحكميف وتجربتو استطبلعًيا 
  كما يأتي: 

 التأند مً وضوح تعلينات االختباز:  -أ

التعميمات التي وضعت الختبار ميارات التفكير التأممي في تـ التأكد مف وضوح      
اختبار ميارات ومناسبتيا لطبيعة  الصؼ الثالث االبتدائي، لتبلميذومناسبتيا  الرياضيات،

السادة المحكميف،  التعديبلت التي اقترحياوذلؾ بعد إجراء  التفكير التأممي في الرياضيات،
 ،التعميمات لزيادة وضوحياتعديؿ بعض الصياغات المغوية في بعض والتي تمثمت في 
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التأممي  مناسبتيا لطبيعة اختبار ميارات التفكيرو لتبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي، ومناسبتيا 
في اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات ، ومف ثـ كتابة تعميمات في الرياضيات

 النيائية.  اصورتي
 التأند مً صدم االختباز:  -ب

عرضو في صورتو  تـفي الرياضيات  التأممي مف صدؽ اختبار ميارات التفكيرلمتأكد      
المحتوى العممي صحة متأكد مف في التخصص ل دئية عمى مجموعة مف السادة المحكميفالمب

اختبار ميارات التفكير التأممي في  مفرداتومناسبة كؿ مفردة مف لمفردات االختبار 
لتبلميذ الصؼ الثالث  االختبارومناسبة  ياالتي وضعت لقياس الميارةلقياس  الرياضيات
عد ذلؾ مؤشًرا عمى صدؽ ويُ  يبلت التي اقترحيا السادة المحكميف،وتـ إجراء التعد ،االبتدائي

 في الرياضيات. التأممي  اختبار ميارات التفكير
 حطاب ثبات االختباز:  -ج

لحساب ثبات اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات وكؿ ميارة مف مياراتو      
وجاءت معامبلت الثبات كما ىو موضح بالجدوؿ استخداـ معادلة )ألفا كرونباخ( الخمس تـ 

 اآلتي:  
 ( 9خذول )

 ويهبساتهككم يؼبيالث ثببث اختببس يهبساث انتفكُش انتأيهٍ فٍ انشَبضُبث 
 

 انًهبسة
انتأيم 

 وانًالحظت

انكشف 

ػٍ 

 انًغبنطبث

انىصىل 

إنً 

 اعتُتبخبث

إػطبء 

تفغُشاث 

 يمُؼت

وضغ حهىل 

 يمتشحت

االختببس 

 ككم

 2909 2901 2922 2923 2900 2920 انثببث يؼبيم
 

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامبلت ثبات الميارات الخمس واالختبار ككؿ مرتفعة مما      
 يدؿ عمى ثبات االختبار وصبلحيتو لمتطبيؽ.  

 حطاب معامالت الطَولة ملفسدات االختباز:   -د

مفردات اختبار ميارات التفكير التأممي في لكؿ مفردة مف تـ حساب معامبلت السيولة      
، (401يزيد عف )حيث تكوف المفردة شديدة السيولة إذا كاف معامؿ السيولة ليا  الرياضيات،

وقد وقعت  ،(402عف )إذا كاف معامؿ السيولة ليا يقؿ المفردة شديدة الصعوبة وتكوف 
، 4022في الرياضيات في الفترة ] التأممي معامبلت السيولة لمفردات اختبار ميارات التفكير
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في الرياضيات مناسبة مف  التأممي وبذلؾ تصبح جميع مفردات اختبار ميارات التفكير[ 4022
  حيث السيولة. 

 حطاب معامالت التنييص ملفسدات االختباز:   -ٍـ

لكؿ مفردة مف مفردات اختبار ميارات التفكير التأممي في تـ حساب معامبلت التمييز      
إذا  مناسبة مف حيث التمييزالمفردة حيث تكوف  ،باستخداـ طريقة الفروؽ الطرفيةلرياضيات ا

معامبلت التمييز لمفردات اختبار  وقد وقعت ،(402) كاف معامؿ التمييز ليا ال يقؿ عف
تصبح جميع  وبذلؾ ،[4021، 4022في الرياضيات في الفترة ] التأممي ميارات التفكير
 في الرياضيات مناسبة مف حيث التمييز.  التأممي ميارات التفكيرمفردات اختبار 

 حطاب الصمً الالشو ألداء االختباز:   -و

حساب تـ في الرياضيات التأممي  حساب الزمف البلـز ألداء اختبار ميارات التفكيرل    
التوصؿ إلى ، وتـ االختبارالمجموعة االستطبلعية في أداء تبلميذ متوسط الزمف الذي سجمو 

 ( دقيقة تقريًبا.    844أف الزمف المناسب ألداء االختبار ىو )
 إعداد االختباز يف صوزتُ اليَائية:   -6

 اختبار ميارات التفكير التأمميصبلحيتو لمتطبيؽ تـ إعداد  مف التأكدبعد ضبط االختبار و      
ي صورتو النيائية مف (، ويتكوف االختبار ف2في الرياضيات في صورتو النيائية )ممحؽ 

، وأسئمة إنتاج إجابةوأكمؿ مكاف النقط االختيار مف متعدد مفردة مف ثبلثة أنواع ىي ( 22)
وىذه المفردات تتطمب استخداـ ميارات التفكير التأممي، والجدوؿ التالي يوضح توزيع مفردات 

 مي التي يقيسيا االختبار:  التفكير التأماختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات عمى ميارات 
 

 ( 3خذول )

 تىصَغ يفشداث اختببس يهبساث انتفكُش انتأيهٍ فٍ انشَبضُبث ػهً انًهبساث انتٍ َمُغهب 
  

 انًفشداث انتٍ تمُغهب انًهبسة و
ػذد 

 انًفشداث

انُغبت 

 انًئىَت 

 02963 % 6   06،  01،  16،  11،  6،  1 انتأيم وانًالحظت 1

 03913 % 2 03،  02،  00،  12،  10،  2،  0 انًغبنطبثانكشف ػٍ  0

 12903 % 3  09،  10،  19،  0،  9 انىصىل إنً اعتُتبخبث 9

 12903 % 3   03،  13،  13،  3،  3 إػطبء تفغُشاث يمُؼت 3

 02963 % 6      00،  03،  02، 13،  12،  3 وضغ حهىل يمتشحت 3

 122 % 03 انًدًىع
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 طسيكة تصخيح مفسدات االختباز:   حتديد -7

في الرياضيات في صورتو النيائية  التأممي بعد االنتياء مف إعداد اختبار ميارات التفكير     
وبمغت  ،موضح بيا درجة كؿ مفردة( 2)ممحؽ تـ إعداد نموذج إجابة لمفردات االختبار 

( درجة، والجدوؿ اآلتي 24) في الرياضيات التأممي الدرجة النيائية الختبار ميارات التفكير
اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات عمى ميارات التفكير يوضح توزيع درجات 

 التأممي التي يقيسيا االختبار:  
 

 ( 3خذول )

 نشَبضُبث ػهً يهبساته انتٍ َمُغهبتىصَغ دسخبث اختببس يهبساث انتفكُش انتأيهٍ فٍ ا
 

 انًهبسة
انتأيم 

 وانًالحظت

انكشف 

ػٍ 

 انًغبنطبث

انىصىل 

إنً 

 اعتُتبخبث

إػطبء 

تفغُشاث 

 يمُؼت

وضغ 

حهىل 

 يمتشحت

االختببس 

 ككم

 22 13 10 10 12 13 انذسخت 

 % 122  01939  12913  12913  03903  02 % انُغبت انًئىَت
 

 ( إعداد اختباز التخصيل يف السياضيات:  5) 

تـ إعداد اختبار التحصيؿ في الرياضيات في وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ      
 الثالث االبتدائي بالفصؿ الدراسي األوؿ وفًقا لمخطوات اآلتية:  

 حتديد اهلدف مً االختباز:   -1

ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس مستوى تحصيؿ تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي في      
 حدة اليندسة المقررة عمييـ بالفصؿ الدراسي األوؿ. و 
 حتديد حمتوى االختباز:   -0

تـ إعداد االختبار التحصيمي في وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث      
 االبتدائي بالفصؿ الدراسي األوؿ بموضوعاتيا: 

  .المجسمات .8
  .استخداـ المسطرة في قياس طوؿ القطعة المستقيمة .2
  .إنشاءات ىندسية .2
   .تطابؽ شكميف ىندسييف .2
  .األنماط البصرية )التعرؼ عمييا وبناؤىا( .2
 .الزاوية )مفيوميا وقياسيا( .2
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 .أنواع الزوايا .2
وتـ تحديد مستويات بمـو الثبلثة )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( لبناء االختبار في ضوئيا،      

 ا يأتي:  ويمكف تعريؼ المستويات الثبلث مف تصنيؼ بمـو كم
  التذكر: قدرة التمميذ عمى تذكر الحقائؽ والمصطمحات والمبادئ والتعميمات والقوانيف

 والنظريات كما ىي بنفس الصورة أو الصيغة التي تعمميا.  
  الفيـ: قدرة التمميذ عمى التعبير عما تعممو مف معمومات بشكؿ يختمؼ عف الصورة

 لو.   التي قدمت لو، ليعبر عف استيعابو لما قدـ
  التطبيؽ: قدرة التمميذ عمى استخداـ ما تعممو مف معمومات في مواقؼ جديدة تختمؼ

 عف المواقؼ التي تـ تقديـ المعمومات فييا.      
 ( مفردة مف نوع االختيار مف متعدد. 24وتـ تحديد مفردات االختبار بحيث تكوف عددىا )

 حتليل حمتوى الوحدة:   -3

تحميؿ محتوى وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي وفؽ عناصر  تـ     
البنية المعرفية )المفاىيـ، التعميمات، والميارات( وذلؾ وفؽ الخطوات التي تحدث عنيا 

 الباحث عند إعداده تحميؿ المحتوى أثناء إعادة صياغة الوحدة. 
  السياضيات:  إعداد جدول مواصفات اختباز التخصيل يف -4 

إلعداد جدوؿ مواصفات اختبار التحصيؿ في الرياضيات في وحدة اليندسة قاـ الباحث      
بتحديد الوزف النسبي لكؿ موضوع مف موضوعات وحدة اليندسة في ضوء النسبة المئوية 
لعدد الحصص المخصصة لكؿ موضوع مف موضوعات الوحدة، والنسبة المئوية لعدد 

ع مف موضوعات الوحدة، وتـ التوصؿ إلى األوزاف النسبية الخاصة بكؿ الصفحات لكؿ موضو 
 موضوع كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:  

 ( األوصاٌ انُغبُت انخبصت بكم يىضىع يٍ يىضىػبث وحذة انهُذعت6خذول )
 

 انًدًىع انغببغ انغبدط انخبيظ انشابغ انثبنث انثبٍَ األول انًىضىع

 % 122 1693 1396 1193 1390 1090 1193 12 انىصٌ انُغبٍ %
 

      

كما تـ تحديد الوزف النسبي لممستويات المعرفية الثبلثة )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(،      
حيث قاـ الباحث بصياغة األىداؼ المعرفية في وحدة  اليندسة وعرضيا عمى مجموعة مف 
السادة المحكميف في التخصص ثـ تحديد األوزاف النسبية لممستويات المعرفية الثبلثة 
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بيؽ(، وتـ التوصؿ إلى األوزاف النسبية الخاصة بكؿ مستوى كما ىو )التذكر، الفيـ، والتط
 موضح بالجدوؿ اآلتي:  

 (2خذول )

 األوصاٌ انُغبُت انخبصت بكم يغتىي يٍ انًغتىَبث انًؼشفُت 
  

 انًدًىع انتطبُك انفهى انتزكش انًغتىي

 % 122 % 31 %  02 % 90 انىصٌ انُغبٍ 

بعد ذلؾ قاـ الباحث بإعداد جدوؿ مواصفات اختبار التحصيؿ في الرياضيات لتحديد عدد      
األسئمة في كؿ موضوع مف موضوعات وحدة اليندسة وفي كؿ مستوى مف المستويات 
المعرفية )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(، والجدوؿ التالي يوضح جدوؿ مواصفات االختبار 

   التحصيمي في وحدة اليندسة:
 (0خذول )

 يىاصفبث اختببس انتحصُم فٍ انشَبضُبث فٍ وحذة انهُذعت  
 

 يىضىػبث انىحذة و

ػذد انًفشداث نهًغتىَبث 

 انًؼشفُت نًفشداث االختببس
ػذد 

 األعئهت

انىصٌ انُغبٍ 

 نهًىضىػبث
 تطبُك فهى تزكش 

 % 12 2 9 0 0 انًدغًبث 1

0 
فٍ لُبط  اعتخذاو انًغطشة

 طىل انمطؼت انًغتمًُت
1 1 0 3 1193  % 

 % 1090 3 0 1 0 إَشبءاث هُذعُت 9

 % 1390 6 0 0 0 تطببك شكهٍُ هُذعٍُُ 3

3 
 األًَبط انبصشَت

 )انتؼشف ػهُهب وبُبؤهب(
1 1 0 3 1193  % 

6 
)يفهىيهب  انضاوَت 

 ولُبعهب(
0 0 9 2 1396  % 

 %  1693 2 9 0 0 أَىاع انضواَب 2

 % 122 32 12 11 10 انًدًىع 

  % 122 % 31 % 02 % 90 انىصٌ انُغبٍ نألهذاف
      

وبذلؾ تـ تحديد عدد األسئمة في كؿ موضوع مف موضوعات وحدة اليندسة وفي كؿ      
 مستوى مف المستويات المعرفية )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(.  

 إعداد مفسدات االختباز:   -5
تحديد عدد األسئمة في كؿ موضوع مف موضوعات وحدة اليندسة وفي كؿ مستوى  بعد     

مف المستويات المعرفية )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(، تـ صياغة مفردات الختبار مف نوع 
 االختيار مف متعدد وقد راعى الباحث عند صياغة مفردات االختبار ما يأتي:  



 .................................... في تنمية مهارات التفكير التأملي (4MAT)فاعلية استخدام نموذج الفورمات 

- 2222 - 

 و.  مناسبة كؿ مفردة لميدؼ التي وضعت لقياس 
   .سبلمة الصياغة المغوية والعممية لكؿ مفردة 
   .وضوح كؿ مف رأس السؤاؿ والبدائؿ التي وضعت الختيار اإلجابة الصحيحة منيا 
   .توزيع اإلجابة الصحيحة بشكؿ عشوائي بيف البدائؿ 
     .أف تكوف كؿ مفردة ليا إجابة واحدة فقط 

 وضع تعلينات االختباز:   -6

موعة مف تعميمات اختبار التحصيؿ في الرياضيات، والتي توضح بعض تـ صياغة مج     
التعميمات التي يجب عمى التبلميذ إتباعيا عند اإلجابة عف مفردات االختبار، والتي تتضمف 
قراءة كؿ سؤاؿ بدقة، واختيار إجابة واحدة فقط مف بيف اإلجابات المعطاة وذلؾ بوضع خط 

اؿ حتى يتأكد ما المطموب منو، وعدـ ترؾ سؤااًل دوف تحتيا، وعدـ البدء في إجابة السؤ 
 اإلجابة عنو، والزمف المخصص لبلختبار. 

 ضبط االختباز:   -7

عمى مجموعة مف السادة  المبدئيةفي صورتو  اختبار التحصيؿ في الرياضياتتـ عرض      
لمتأكد مف صبلحية االختبار لمتطبيؽ وذلؾ مف خبلؿ إبداء رأييـ في التخصص؛ المحكميف في 

 ،التي وضعت لقياسولمستوى المعرفة ىذه المفردات كؿ مفردة مف مفردات االختبار ومناسبة 
وكذلؾ إبداء رأييـ  الصؼ الثالث االبتدائي،لتبلميذ  اختبار التحصيؿ في الرياضياتومناسبة 

وضوحيا وسبلمة صياغتيا ودرجة  ابة عف مفردات االختبارالتي وضعت لئلج تعميماتالفي 
في اختبار التحصيؿ في الرياضيات المفظية، وبعد إجراء تعديبلت السادة المحكميف تـ تجريب 

وبعد عرض ، تمميًذا( 22بمغ عددىـ ) التبلميذصورتو المبدئية استطبلعًيا عمى مجموعة مف 
مبدئية عمى السادة المحكميف وتجربتو في الرياضيات في صورتو الاختبار التحصيؿ 

  تـ التمكف مف ضبط االختبار كما يأتي: استطبلعًيا 
 التأند مً وضوح تعلينات االختباز:  -أ

ومناسبتيا  التعميمات التي وضعت الختبار التحصيؿ في الرياضيات،تـ التأكد مف وضوح      
وذلؾ بعد  اختبار التحصيؿ في الرياضيات،ومناسبتيا لطبيعة  لتبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي،

تعديؿ بعض الصياغات السادة المحكميف، والتي تمثمت في  التعديبلت التي اقترحياإجراء 
 لتبلميذ الصؼ الثالث االبتدائيالتعميمات لزيادة وضوحيا ومناسبتيا المغوية في بعض 
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اختبار التحصيؿ تعميمات ، ومف ثـ كتابة التحصيؿ في الرياضياتومناسبتيا لطبيعة اختبار 
 في صورتيا النيائية. في الرياضيات 

 التأند مً صدم االختباز:  -ب

عرضو في صورتو المبدئية عمى  تـفي الرياضيات  التحصيؿمف صدؽ اختبار لمتأكد      
المحتوى العممي لمفردات صحة متأكد مف في التخصص؛ ل مجموعة مف السادة المحكميف

المستوى لقياس  اختبار التحصيؿ في الرياضيات مفرداتمفردة مف  ومناسبة كؿ ،االختبار
لتبلميذ الصؼ الثالث  التحصيؿ في الرياضيات وضعت لقياسو ومناسبة اختبارالذي  المعرفي
عد ذلؾ مؤشًرا عمى صدؽ ويُ  وتـ إجراء التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكميف، ،االبتدائي
 في الرياضيات. التحصيؿ اختبار 

 حطاب ثبات االختباز:  -ج

لحساب ثبات اختبار التحصيؿ في الرياضيات وكؿ مستوى مف المستويات المعرفية      
وجاءت معامبلت الثبات كما ىو استخداـ معادلة )ألفا كرونباخ( )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( تـ 

 موضح بالجدوؿ اآلتي:  
 (3خذول )

 يؼبيالث ثببث اختببس انتحصُم فٍ انشَبضُبث ويغتىَبته انًؼشفُت 
 

 االختببس ككم انتطبُك انفهى انتزكش انًغتىي

 2901 2920 2902 2900 يؼبيم انثببث
 

واالختبار ككؿ مرتفعة  المستويات الثبلثةمف الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامبلت ثبات      
 مما يدؿ عمى ثبات االختبار وصبلحيتو لمتطبيؽ.  

 حطاب معامالت الطَولة ملفسدات االختباز:   -د

 لكؿ مفردة مف مفردات اختبار التحصيؿ في الرياضيات،تـ حساب معامبلت السيولة      
، وتكوف (401يزيد عف )حيث تكوف المفردة شديدة السيولة إذا كاف معامؿ السيولة ليا 

وقد وقعت معامبلت  ،(402عف )إذا كاف معامؿ السيولة ليا يقؿ المفردة شديدة الصعوبة 
وبذلؾ تصبح  ،[4022، 4022في الرياضيات في الفترة ] التحصيؿالسيولة لمفردات اختبار 

  في الرياضيات مناسبة مف حيث السيولة.  التحصيؿجميع مفردات اختبار 
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 حطاب معامالت التنييص ملفسدات االختباز:   -ٍـ

لكؿ مفردة مف مفردات اختبار التحصيؿ في الرياضيات تـ حساب معامبلت التمييز      
إذا كاف معامؿ  مناسبة مف حيث التمييزالمفردة حيث تكوف  ،باستخداـ طريقة الفروؽ الطرفية

في  التحصيؿييز لمفردات اختبار معامبلت التم وقد وقعت ،(402) التمييز ليا ال يقؿ عف
في  اختبار التحصيؿتصبح جميع مفردات  وبذلؾ[ 4022، 4022الرياضيات في الفترة ]

 الرياضيات مناسبة مف حيث التمييز. 
 حطاب الصمً الالشو ألداء االختباز:   -و

حساب متوسط الزمف الذي تـ  ،في الرياضياتالتحصيؿ حساب الزمف البلـز ألداء اختبار ل    
في الرياضيات، وتـ التوصؿ  اختبار التحصيؿالمجموعة االستطبلعية في أداء تبلميذ سجمو 

 ( دقيقة تقريًبا.    24إلى أف الزمف المناسب ألداء االختبار ىو )
 إعداد االختباز يف صوزتُ اليَائية:   -8

في  اختبار التحصيؿصبلحيتو لمتطبيؽ تـ إعداد  مف التأكدبعد ضبط االختبار و      
( 24(، ويتكوف االختبار في صورتو النيائية مف )1الرياضيات في صورتو النيائية )ممحؽ 

مفردة مف نوع االختيار مف متعدد، والجدوؿ التالي يوضح توزيع مفردات اختبار التحصيؿ في 
 عرفية )التذكر ، الفيـ، والتطبيؽ(:  الرياضيات عمى موضوعات وحدة اليندسة والمستويات الم

 

 (12خذول )

 تىصَغ يفشداث اختببس انتحصُم فٍ انشَبضُبث ػهً يىضىػبث وحذة انهُذعت وانًغتىَبث انًؼشفُت  
 

 يىضىػبث انىحذة و
ػذد  تىصَغ يفشداث االختببس 

 تطبُك فهى تزكش  األعئهت

 2 96،  02،  13 99،  0 93،  02 انًدغًبث  1

0 
اعتخذاو انًغطشة فٍ لُبط 

 طىل انمطؼت انًغتمًُت 
16 0 3  ،00  3 

 3 93،  9 12 09،  12 إَشبءاث هُذعُت  9

 6 00،  6 92،  03 91، 19 تطببك شكهٍُ هُذعٍُُ   3

3 
األًَبط انبصشَت )انتؼشف 

 ػهُهب وبُبؤهب( 
13 3 10  ،92 3 

 2 32،  03،  10 03، 11 93،  3 انضاوَت )يفهىيهب ولُبعهب( 6

 2 90،  90،  06 01،  13 2،  1 أَىاع انضواَب. 2

 32 12 11 10 ػذد األعئهت
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 حتديد طسيكة تصخيح مفسدات االختباز:   -9

في الرياضيات في صورتو النيائية تـ إعداد  التحصيؿبعد االنتياء مف إعداد اختبار      
 (، ويتـ تصحيح االختبار وفؽ الضوابط اآلتية: 2)ممحؽ نموذج إجابة لمفردات االختبار 

 .ُتحسب درجة واحدة فقط لكؿ إجابة صحيحة، وصفر لكؿ إجابة خطأ 
  استبعاد الورقة التي يتـ ترؾ أية مفردة بيا دوف اإلجابة عمييا أو التي يوجد بيا

 مفردات تـ اختيار أكثر مف بديؿ مف البدائؿ المتاحة. 
( درجة، والجدوؿ اآلتي 24في الرياضيات ) التحصيؿالدرجة النيائية الختبار  وبذلؾ تصبح

اختبار التحصيؿ في الرياضيات عمى المستويات المعرفية )التذكر، يوضح توزيع درجات 
 : الفيـ، والتطبيؽ(

 (11خذول )

 تىصَغ دسخبث اختببس انتحصُم فٍ انشَبضُبث ػهً انًغتىَبث انًؼشفُت 
 

 االختببس ككم  انتطبُك انفهى انتزكش انًغتىي

 32 12 11 10 انذسخت
 

 ثاىًيا: إجساءات البخح التجسيبية:  

 مرت إجراءات البحث التجريبية وفًقا لمخطوات اآلتية:  
 :  حتديد ميَج البخح وتصنينُ التجسييب( 1)

اعتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي في إجراءاتو التجريبية، كما اعتمد عمى      
التصميـ التجريبي ذي المجموعتيف المتكافئتيف )التجريبية، والضابطة( ذي القياسيف )القبمي، 

ا حيث تـ التأكد مف تكافؤىم -قدر اإلمكاف – البعدي(؛ لذا فقد تـ اختيار مجموعتيف متكافئتيف
العمر الزمني لمتبلميذ والمستوى االقتصادي واالجتماعي ليـ ومستوى ميارات التفكير في 

المجموعة  إحدى ىذه المجموعاتوتمثؿ ، ليـ التأممي والتحصيؿ في الرياضيات القبمي
التجريبية واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة، ثـ تـ التطبيؽ القبمي ألداتي القياس )اختبار 
ميارات التفكير التأممي في الرياضيات، واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عمى مجموعتي 
البحث )التجريبية، والضابطة(، ثـ تـ التدريس لمجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة(، 

ث تـ التدريس لممجموعة التجريبية وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث حي
االبتدائي بالفصؿ الدراسي األوؿ بعد إعادة صياغتيا وفًقا لخطوات نموذج الفورمات 

(4MAT)  مف كتاب التمميذ الذي أعده الباحث، حيث تـ التدريس وفًقا لخطوات نموذج
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تدريس لممجموعة الضابطة نفس الوحدة ولكف مف الكتاب ، بينما تـ ال(4MAT)الفورمات 
المدرسي المقرر عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي مف وزارة التربية والتعميـ كما ىي دوف 
تعديؿ وتـ التدريس بالطريقة المعتادة في المدارس، ثـ تـ التطبيؽ البعدي ألداتي القياس 

ضيات، واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عمى )اختبار ميارات التفكير التأممي في الريا
مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة(، ثـ تـ تصحيح إجابات التبلميذ عمى أداتي القياس، 

 ورصد النتائج وجدولتيا ومعالجتيا إحصائًيا وتحميميا وتفسيرىا. 
 :  والضابطة( ،اختياز جمنوعيت البخح )التجسيبية( 0)

البحث )التجريبية، والضابطة( مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي  تـ اختيار مجموعتي     
بمدرسة عباس صالح االبتدائية التابعة إلدارة العريش التعميمة بمحافظة شماؿ سيناء، 

( 2/2( و )2/8ـ ، وتـ اختيار فصمي )2424/ 2482بالفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 
فصوؿ في المدرسة خاصة بالمتفوقيف دراسًيا  بطريقة عشوائية بعد التأكد مف عدـ وجود

منتظميف في الحضور في الغير اسًيا، كما تـ استبعاد التبلميذ وأخرى خاصة بالضعاؼ در 
الفصميف، وبعد ضبط المتغيرات الخاصة بالتبلميذ والتي يمكف أف تؤثر في نتائج البحث مثؿ 
العمر الزمني لمتبلميذ والمستوى االقتصادي واالجتماعي ليـ ومستوى ميارات التفكير التأممي 

تمميًذا مقسمة ( 18والتحصيؿ في الرياضيات القبمي، أصبح عدد  تبلميذ مجموعتي البحث )
يوضح  اآلتي( تمميذا مجموعة ضابطة، والجدوؿ 24( تمميًذا مجموعة تجريبية، و)28إلى )

 : توزيع أفراد مجموعتي البحث
 ( تىصَغ أفشاد يدًىػتٍ انبحث10خذول )

 

 انؼذد  انفصم  انًدًىػت 

 31 9/0 انتدشَبُت 

 32 9/1 انضببطت
 ئ

 ،)اختباز مَازات التفهري التأملي يف السياضياتالتطبيل الكبلي ألداتي الكياع ( 3)
   واختباز التخصيل يف السياضيات(:   

تـ التطبيؽ القبمي ألداتي القياس )اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات،      
واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عمى مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة(؛ وذلؾ لمتأكد 

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ مف تكافؤ المجموعتيف في ميارات التفكير التأممي في الرياضيات 
الطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(، عف المغ
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الثبلثة مف تصنيؼ بمـو )التذكر، الفيـ، وكذلؾ في التحصيؿ في الرياضيات في المستويات 
والتطبيؽ( وذلؾ قبؿ البدء في التدريس لممجموعتيف )التجريبية، والضابطة(، وعند تطبيؽ 

ات التفكير التأممي في الرياضيات، واختبار التحصيؿ في أداتي القياس )اختبار ميار 
الرياضيات( تـ مراعاة أف يتـ تطبيؽ االختباريف في يوميف مختمفيف، وتـ مراعاة قراءة 
تعميمات االختباريف وكيفية اإلجابة عف مفرداتيما، وبعد تصحيح إجابات التبلميذ عمى أداتي 

ا إحصائًيا، وتمثؿ الدرجات التي حصؿ عمييا القياس تـ رصد النتائج وجدولتيا ومعالجتي
التبلميذ في اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات مقياًسا لمستوى تمكف تبلميذ 

)التأمؿ المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( مف ميارات التفكير التأممي في الرياضيات 
إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، 

حموؿ مقترحة(، كما تمثؿ الدرجات التي حصؿ عمييا التبلميذ في اختبار التحصيؿ في 
مقياًسا لمستوى تحصيؿ تبلميذ المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في الرياضيات 

 المستويات المعرفية )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(.    
البحث )التجريبية، والضابطة( في مستوى ميارات التفكير ولمتأكد مف تكافؤ مجموعتي      

التأممي في الرياضيات القبمي، استخدـ الباحث اختبار "ت" لحساب الفروؽ بيف متوسطات 
درجات تبلميذ مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في كؿ ميارة مف ميارات التفكير 

الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات  التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات،التأممي )
مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( وفي االختبار ككؿ، ومعرفة الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ، 

 والجدوؿ اآلتي يوضح ىذه النتائج:  
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لًُت )ث( ويذي دالنتهب نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث يدًىػتٍ انبحث فٍ يتغُش يهبساث انتفكُش 

 فٍ انشَبضُبث انمبهٍ انتأيهٍ
 

 انًتىعظ انؼذد انًدًىػت انًهبسة
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُت 

 )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

انتأيم 

 وانًالحظت

 19923 19290 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29002

 19310 19022 32 انضببطت

انكشف ػٍ 

 انًغبنطبث

 19393 19020 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29133

 19632 19003 32 انضببطت

انىصىل إنً 

 اعتُتبخبث

 19062 19369 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29923

 19922 19332 32 انضببطت

إػطبء تفغُشاث 

 يمُؼت

 19303 19310 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29109

 19333 19323 32 انضببطت

وضغ حهىل 

 يمتشحت

 19392 19222 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29160

 19630 19632 32 انضببطت

انتفكُش 

 انتأيهٍ ككم

 09330 09030 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29122

 99133 09322 32 انضببطت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات تبلميذ      
التأمؿ المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في التفكير التأممي في الرياضيات ككؿ ومياراتو )

والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع 
كٍؿ عمى حدة، وذلؾ في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير التأممي في  حموؿ مقترحة(

الرياضيات، وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في ميارات 
 التفكير التأممي في الرياضيات قبمًيا.  

صيؿ ولمتأكد مف تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في مستوى تح     
الرياضيات القبمي، استخدـ الباحث اختبار "ت" لحساب الفروؽ بيف متوسطات درجات تبلميذ 
مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في كؿ مستوى مف المستويات )التذكر، الفيـ، 

وفي اختبار التحصيؿ في الرياضيات ككؿ، ومعرفة الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ، والتطبيؽ( 
 آلتي يوضح ىذه النتائج:  والجدوؿ ا
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لًُت )ث( ويذي دالنتهب نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث يدًىػتٍ انبحث فٍ يتغُش انتحصُم فٍ  

 انشَبضُبث انمبهٍ
 

 انًتىعظ انؼذد انًدًىػت انًغتىي
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُت 

 )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انتزكش
 19130 19033 31 انتدشَبُت 

 غُش دانت  23 29039
 19323 19303 32 انضببطت

 انفهى
 29226 19393 31 انتدشَبُت 

 غُش دانت  23 29902
 29393 19322 32 انضببطت

 انتطبُك
 19120 09203 31 انتدشَبُت 

 غُش دانت  23 29933
 19939 09103 32 انضببطت

انتحصُم 

 ككم

 19032 39912 31 انتدشَبُت 
 غُش دانت  23 29336

 19332 39332 32 انضببطت
 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات تبلميذ      
المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في التحصيؿ في الرياضيات ككؿ وفي المستويات 

التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( كٍؿ عمى حدة، وذلؾ في التطبيؽ القبمي الختبار التحصيؿ في )
الرياضيات، وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة( في التحصيؿ في 

 الرياضيات قبمًيا. 
 :  التدزيظ جملنوعيت البخح )التجسيبية، والضابطة(( 4)

 التدزيظ للنجنوعة التجسيبية:   -1

قاـ معمـ فصؿ المجموعة التجريبية بالتدريس ليا، وقبؿ البدء في الشرح قاـ الباحث      
بعقد ثبلثة لقاءات مع معمـ الفصؿ وضح خبلليا أىداؼ البحث وكيفية استخداـ دليؿ المعمـ 

، وتـ توزيع كتاب (4MAT)لمسير في تدريس وحدة اليندسة وفًقا لخطوات نموذج الفورمات 
التمميذ الذي أعده الباحث والذي يمثؿ وحدة اليندسة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث 

عمى  (4MAT)االبتدائي بالفصؿ الدراسي األوؿ بعد إعادة صياغتيا وفًقا لنموذج الفورمات 
ًنا ومسترشًدا المجموعة التجريبية قبؿ البدء في التدريس، وقاـ معمـ الفصؿ بالتدريس مستعي

بدليؿ المعمـ الذي أعده الباحث، وتـ البدء في الشرح لممجموعة التجريبية بعد االنتياء مف 
التطبيؽ القبمي ألداتي القياس )اختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات، واختبار 

الذي التحصيؿ في الرياضيات(، والتـز المعمـ بالتوزيع الزمني لتدريس موضوعات الوحدة 
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وضحو الباحث عند التحدث عف إعادة صياغة الوحدة، وبمغ إجمالي عدد الحصص التي 
 ( حصة.     81استغرقيا المعمـ في تدريس الوحدة لممجموعة التجريبية )

 التدزيظ للنجنوعة الضابطة:   -0

عقد قاـ معمـ فصؿ المجموعة الضابطة بالتدريس ليا، وقبؿ البدء في الشرح قاـ الباحث ب     
لقاء مع معمـ الفصؿ وضح خبللو أىداؼ البحث، وقاـ معمـ الفصؿ بشرح وحدة اليندسة كما 
ىي مف الكتاب المدرسي المقرر مف وزارة التربية والتعميـ دوف تعديؿ وبالطريقة المعتادة في 
المدرس، والتي تعتمد عمى قياـ المعمـ بشرح األمثمة عمى السبورة واستخداـ الوسائؿ 

ة المتاحة، ويقـو التبلميذ باالستماع لمشرح وحؿ التماريف في الكراس وعمى السبورة، التعميمي
وبدأ المعمـ في التدريس لممجموعة الضابطة في نفس الوقت الذي بدأ فيو معمـ المجموعة 
التجريبية بالتدريس واستغرؽ نفس عدد الحصص التي استغرقيا معمـ المجموعة التجريبية 

 في شرح الوحدة.  
 ،التطبيل البعدي ألداتي الكياع )اختباز مَازات التفهري التأملي يف السياضيات( 5)

   واختباز التخصيل يف السياضيات(:   

تػػػـ التطبيػػػؽ البعػػػدي ألداتػػػي القيػػػاس )اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي فػػػي الرياضػػػيات،      
واختبػار التحصػيؿ فػي الرياضػيات( عمػى مجمػوعتي البحػث )التجريبيػة، والضػابطة(، وذلػؾ بعػد 

اسػػتخداـ نمػػوذج الفورمػػات فاعميػػة االنتيػػاء مػػف التػػدريس لممجمػػوعتيف؛ وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى 
(4MAT)  التبلميػذ، ومقارنػة لدى والتحصيؿ في الرياضيات  ميارات التفكير التأممي تنميةفي

، والمجموعػػة (4MAT)نتػػائج المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ نمػػوذج الفورمػػات 
 الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في المدارس.  

   :     تصخيح إجابات التالمير على أداتي الكياع وزصد وجدولة اليتائج( 6)

بعػػد االنتيػػاء مػػف التطبيػػؽ البعػػدي ألداتػػي القيػػاس )اختبػػار ميػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي      
الرياضيات، واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عمى مجمػوعتي البحػث )التجريبيػة، والضػابطة(، 
تػػػـ تصػػػحيح إجابػػػات التبلميػػػذ عمػػػى األداتػػػيف وتػػػـ رصػػػد النتػػػائج وجػػػدولتيا تمييػػػًدا لمعالجتيػػػا 

 إحصائًيا واستخبلص النتائج وتفسيرىا.   
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 ىتائج البخح وتفطريٍا:   

ألداتي القياس )اختبار ميارات التفكير التأممي في التطبيؽ البعدي االنتياء مف بعد      
 الرياضيات، واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عمى مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة(،

معالجتيا وجدولة النتائج و ورصد وتـ  ،أداتي القياسإجابات التبلميذ عمى تـ تصحيح 
لئلجابة وذلؾ  ،(spss)برنامج بإحصائًيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة باالستعانة 

، وفيما يأتي عف السؤاليف الثالث والرابع مف أسئمة البحث، والتحقؽ مف صحة فروض البحث
 قشتيا وتفسيرىا:  عرض ليذه النتائج ومنا

 أواًل: عسض ىتائج البخح:   

أسفرت المعالجات اإلحصائية إلجابات التبلميذ عمى أداتي القياس )اختبار ميارات      
   التفكير التأممي في الرياضيات، واختبار التحصيؿ في الرياضيات( عف النتائج اآلتية: 

 : الفسض األولاليتائج املتعلكة ب -1

"يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند  أنو: صحة الفرض األوؿ والذي ينص عمى لمتحقؽ مف     
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048مستوى  )

)التأمؿ والمبلحظة، مياراتو في الرياضيات ككؿ و  ميارات التفكير التأمميالبعدي الختبار 
ى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إل

المجموعة التجريبية" تـ استخداـ اختبار "ت"، وجاءت  تبلميذكٍؿ عمى حدة لصالح مقترحة( 
 الجدوؿ اآلتي: ىي موضحة بالنتائج كما 
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الختببس  َتبئح اختببس )ث( نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث تاليُز يدًىػتٍ انبحث فٍ انتطبُك انبؼذٌ

 يهبساث انتفكُش انتأيهٍ فٍ انشَبضُبث
 

 انًتىعظ انؼذد انًدًىػت انًهبسة
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُت )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

انتأيم 

 وانًالحظت

 09990 119320 31 انتدشَبُت 
129016 23 

دانت ػُذ 

 09320 39323 32 انضببطت 2921

انكشف ػٍ 

 انًغبنطبث

 99933 199290 31 انتدشَبُت 
09233 23 

دانت ػُذ 

 99321 69603 32 انضببطت 2921

انىصىل إنً 

 اعتُتبخبث

 19303 39693 31 انتدشَبُت 
39230 23 

دانت ػُذ 

 09092 39203 32 انضببطت 2921

إػطبء تفغُشاث 

 يمُؼت

 19031 129203 31 انتدشَبُت 
09029 23 

دانت ػُذ 

 99121 39323 32 انضببطت 2921

وضغ حهىل 

 يمتشحت

 09339 119020 31 انتدشَبُت 
29330 23 

دانت ػُذ 

 99633 69203 32 انضببطت 2921

انتفكُش 

 انتأيهٍ ككم

 29166 329122 31 انتدشَبُت 
169003 23 

دانت ػُذ 

 09903 029303 32 انضببطت 2921
 

( بيف 48,4إحصائًيا عند مستوى ) ةؽ دالوفر يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود      
ميارات متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

ميارات لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية وذلؾ في اختبار  التفكير التأممي في الرياضيات
)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، مياراتو  ككؿ وفي التفكير التأممي في الرياضيات

كٍؿ عمى حدة، وىذا الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( 
 يؤكد صحة الفرض األوؿ.  

 الجاىي: الفسض اليتائج املتعلكة ب -0

"يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند  أنو: والذي ينص عمى الثانيلمتحقؽ مف صحة الفرض      
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048مستوى  )

كٍؿ عمى )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(  مستوياتوفي الرياضيات ككؿ و  التحصيؿالبعدي الختبار 
ىي المجموعة التجريبية" تـ استخداـ اختبار "ت"، وجاءت النتائج كما  تبلميذحدة لصالح 

 الجدوؿ اآلتي: موضحة ب
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َتبئح اختببس )ث( نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث تاليُز يدًىػتٍ انبحث فٍ انتطبُك انبؼذٌ الختببس  

 انتحصُم فٍ انشَبضُبث
 

 انًتىعظ انؼذد انًدًىػت انًغتىي
 االَحشاف

 انًؼُبسٌ
 لًُت )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انتزكش
 19662 129930 31 انتدشَبُت 

39920 23 
دانت ػُذ 

 09223 69303 32 انضببطت 2921

 انفهى
 19323 39136 31 انتدشَبُت 

29233 23 
دانت ػُذ 

 09003 39323 32 انضببطت 2921

 انتطبُك
 09223 199693 31 انتدشَبُت 

09221 23 
دانت ػُذ 

 99020 09932 32 انضببطت 2921

انتحصُم 

 ككم

 99209 999100 31 انتدشَبُت 
139231 23 

دانت ػُذ 

 39932 029932 32 انضببطت 2921
 

( بيف 48,4إحصائًيا عند مستوى ) ةؽ دالويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فر      
متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

التحصيؿ في لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية وذلؾ في اختبار  التحصيؿ في الرياضيات
كٍؿ عمى حدة، وىذا يؤكد صحة )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(  مستوياتو ككؿ وفي الرياضيات
  الثاني. الفرض 

 الجالح: الفسض اليتائج املتعلكة ب -3

جد فروؽ دالة إحصائًيا عند : "يو أنو والذي ينص عمى الثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض      
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي  تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048) مستوى

)التأمؿ والمبلحظة،  مياراتوفي الرياضيات ككؿ و  ميارات التفكير التأمميوالبعدي الختبار 
الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ 

كٍؿ عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدي" تـ استخداـ اختبار "ت"، وجاءت النتائج كما  مقترحة(
 لجدوؿ اآلتي: ىي موضحة با
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َتبئح اختببس )ث( نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث تاليُز انًدًىػت انتدشَبُت فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 

 وانبؼذٌ الختببس انتفكُش انتأيهٍ فٍ انشَبضُبث 
 

 انًتىعظ انؼذد انتطبُك انًهبسة
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُت )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

انتأيم 

 وانًالحظت

 انمبهٍ
31 

19290 19923 
099691 32 

دانت ػُذ 

 09990 119320 انبؼذٌ 2921

انكشف ػٍ 

 انًغبنطبث

 انمبهٍ
31 

19020 19393 
029033 32 

دانت ػُذ 

 99933 199290 انبؼذٌ 2921

انىصىل إنً 

 اعتُتبخبث

 انمبهٍ
31 

19369 19062 
019309 32 

دانت ػُذ 

 19303 39693 انبؼذٌ 2921

تفغُشاث  إػطبء

 يمُؼت

 انمبهٍ
31 

19310 19303 
009232 32 

دانت ػُذ 

 19031 129203 انبؼذٌ 2921

وضغ حهىل 

 يمتشحت

 انمبهٍ
31 

19222 19392 
109611 32 

دانت ػُذ 

 09339 119020 انبؼذٌ 2921

انتفكُش 

 انتأيهٍ ككم

 انمبهٍ
31 

09030 09330 
399362 32 

دانت ػُذ 

 29166 329122 انبؼذٌ 2921
 

( بيف 48,4إحصائًيا عند مستوى ) ةؽ دالويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فر      
ميارات متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار 

ميارات التفكير لصالح التطبيؽ البعدي وذلؾ في اختبار التفكير التأممي في الرياضيات 
)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ مياراتو  ككؿ وفي التأممي في الرياضيات

كٍؿ عمى حدة، وىذا يؤكد إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة( 
 الثالث.  صحة الفرض 

 السابع: الفسض اليتائج املتعلكة ب -4

: "يوجد فروؽ دالة إحصائًيا عند أنو والذي ينص عمى الرابعلمتحقؽ مف صحة الفرض      
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي  تبلميذ( بيف متوسطي درجات 4048مستوى  )

كٍؿ عمى  )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ( مستوياتوفي الرياضيات ككؿ و  التحصيؿالختبار  والبعدي
ىي موضحة ت"، وجاءت النتائج كما حدة لصالح التطبيؽ البعدي" تـ استخداـ اختبار "

 الجدوؿ اآلتي: ب
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 ( 10خذول )

َتبئح اختببس )ث( نهفشوق بٍُ يتىعطٍ دسخبث انًدًىػت انتدشَبُت فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ وانبؼذٌ 

 الختببس انتحصُم فٍ انشَبضُبث  
 

 انًتىعظ انؼذد انتطبُك انًغتىي
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُت )ث(

دسخت 

 انحشَت

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 انتزكش
 انمبهٍ

31 
19033 19130 

039093 32 
دانت ػُذ 

 19662 129930 انبؼذٌ 2921

 انفهى
 انمبهٍ

31 
19393 29226 

009020 32 
دانت ػُذ 

 19323 39136 انبؼذٌ 2921

 انتطبُك
 انمبهٍ

31 
09203 19120 

919133 32 
دانت ػُذ 

 09223 199693 انبؼذٌ 2921

انتحصُم 

 ككم

 انمبهٍ
31 

39912 19032 
329269 32 

دانت ػُذ 

 99209 999100 انبؼذٌ 2921
 

( بيف 48,4إحصائًيا عند مستوى ) ةؽ دالويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فر      
التحصيؿ متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار 

 ككؿ وفي التحصيؿ في الرياضياتلصالح التطبيؽ البعدي وذلؾ في اختبار في الرياضيات 
 الرابع.    كٍؿ عمى حدة، وىذا يؤكد صحة الفرض )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(   مستوياتو

   اخلامظ:  الفسض اليتائج املتعلكة ب -5

يتصؼ التدريس باستخداـ " أنو: لمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس والذي ينص عمى     
في الرياضيات التفكير التأممي بدرجة تأثير كبيرة في تنمية  (4MAT)نموذج الفورمات 

)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء  بمياراتو
تأثير ال"، تـ حساب حجـ تبلميذ المرحمة االبتدائيةلدى  تفسيرات مقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(

(d)  ؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في وبناًء عمى نتائج اختبار "ت" لمفر
كما وجاءت النتائج الختبار ميارات التفكير التأممي في الرياضيات،  التطبيقيف القبمي والبعدي

 الجدوؿ اآلتي:ىي موضحة ب
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 (13خذول )

فٍ تًُُت يهبساث انتفكُش  (4MAT)نهتذسَظ ببعتخذاو ًَىرج انفىسيبث  (d)َتبئح حدى انتأثُش  

 انتأيهٍ فٍ انشَبضُبث
 

 لًُت )ث( انًهبسة
دسخت 

 انحشَت

 حدى انتأثُش

(d) 

يغتىي 

 حدى انتأثُش

 كبُش 29329 32 099691 انتأيم وانًالحظت

 كبُش 69313 32 029033 انكشف ػٍ انًغبنطبث

 كبُش 69399 32 019309 انىصىل إنً اعتُتبخبث

 كبُش 69323 32 009232 إػطبء تفغُشاث يمُؼت

 كبُش 39003 32 109611 وضغ حهىل يمتشحت

 كبُش 199239 32 399362 يهبساث انتفكُش انتأيهٍ ككم
 

نموذج الفورمات يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى حجـ تأثير التدريس باستخداـ      
(4MAT)   ،التأمؿ  بمياراتوفي الرياضيات التفكير التأممي وذلؾ في تنمية كبير(

والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع 
وىذا يؤكد صحة الفرض الخامس، وىذا يدؿ عمى الداللة العممية واألىمية  حموؿ مقترحة(،

 . (4MAT)مات نموذج الفور التربوية لمتدريس باستخداـ 
 الطادع: الفسض اليتائج املتعلكة ب -6

يتصؼ التدريس باستخداـ " أنو: والذي ينص عمى السادسلمتحقؽ مف صحة الفرض      
 بمستوياتوفي الرياضيات التحصيؿ بدرجة تأثير كبيرة في تنمية  (4MAT)نموذج الفورمات 

بناًء  (d)تأثير ال"، تـ حساب حجـ  االبتدائيةتبلميذ المرحمة لدى  )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(
ؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف وعمى نتائج اختبار "ت" لمفر 

الجدوؿ ىي موضحة بكما وجاءت النتائج الختبار التحصيؿ في الرياضيات،  القبمي والبعدي
 اآلتي:

 ( 02خذول )

فٍ تًُُت انتحصُم فٍ  (4MAT)نهتذسَظ ببعتخذاو ًَىرج انفىسيبث  (d)َتبئح حدى انتأثُش 

 انشَبضُبث
 

 لًُت )ث( انًغتىي
دسخت 

 انحشَت

 حدى انتأثُش

(d) 

يغتىي 

 حدى انتأثُش

 كبُش 39033 32 039093 انتزكش 

 كبُش 09310 32 009020 انفهى

 كبُش 39030 32 919133 انتطبُك

 كبُش 139009 32 329269 انتحصُم ككم
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نموذج يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى حجـ تأثير التدريس باستخداـ           
)التذكر،  بمستوياتوفي الرياضيات التحصيؿ وذلؾ في تنمية كبير،  (4MAT)الفورمات 

، وىذا يدؿ عمى الداللة العممية واألىمية السادسوىذا يؤكد صحة الفرض  الفيـ، والتطبيؽ(،
 . (4MAT)نموذج الفورمات التربوية لمتدريس باستخداـ 

 مف أسئمة البحث.  الثالث والرابع  يفوبذلؾ يكوف تـ اإلجابة عف السؤال
 ىتائج البخح:  تفطري ثاىًيا: 

 لنتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا:     تفسيرفيما يأتي 
 اليتائج املتعلكة بتينية مَازات التفهري التأملي يف السياضيات:  -1

أظيرت نتائج البحث المتعمقة بتنمية ميارات التفكير التأممي في الرياضيات نتائج      
ميارات التفكير  في تنمية (4MAT)وحجـ تأثير كبير الستخداـ نموذج الفورمات  إيجابية
)التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات التأممي 

التدريس لممجموعة التجريبية  ويعزو الباحث ىذه النتائج إلىمقنعة، ووضع حموؿ مقترحة(، 
حيث تـ تدريس وحدة اليندسة بما تتضمنو مف  (4MAT)باستخداـ نموذج الفورمات 

الذي أعده الباحث والذي يمثؿ وحدة اليندسة بعد إعادة  موضوعات وذلؾ مف كتاب التمميذ
، ويرجع ذلؾ إلى خطوات نموذج الفورمات (4MAT)صياغتيا وفًقا لنموذج الفورمات 

(4MAT)  وما يتطمبو مف أنشطة والتي تعمؿ عمى إتاحة الفرصة لمتبلميذ لمتدريب عمى
وفًقا لنموذج الفورمات  ميارات التفكير التأممي ومف ثـ تنميتيا، حيث أتاح التدريس

(4MAT)   :الفرصة لمتبلميذ لما يأتي 
  تحميميا ودراسة جوانبيا والتعرؼ عمى مكوناتيادراسة المعمومات المقدمة إلييـ و، 

مما وتأمؿ البيئة مف حوليـ إلعطاء أمثمة مف البيئة عف المعمومات المقدمة إلييـ، 
 بلميذ.  لدى الت ميارة التأمؿ والمبلحظةيعمؿ عمى تنمية 

 المعموماتمع  اوتوافقي اوالتعرؼ عمى مدى صحتي ،تصوراتيـ وأفكارىـ تأمؿ 
تحديد الفجوات بيف زمبلئيـ، وكذلؾ  الجديدة، وكشؼ المغالطات بيف تفكيرىـ وتفكير

 المعموماتتفكيرىـ وتفكير زمبلئيـ واكتشاؼ وتحديد وجيات النظر المختمفة تجاه 
 لدى التبلميذ.    ميارة الكشؼ عف المغالطات نمية يعمؿ عمى تمما  ،المقدمة إلييـ
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 وتطبيؽ المفاىيـ والتعميمات التي حصموا عمييا، مما يتطمب مف التبلميذ  ممارسة
عف ىذه المشكمة أو المفيوـ  ةتوظيؼ معموماتيـ السابقة والمعمومات المعطا

يعمؿ عمى تنمية مما ، والتوصؿ إلى استنتاجات تخص ىذه المشكمة أو المفيـو
 الوصوؿ إلى استنتاجات لدى التبلميذ.    ميارة 

  ومقنع تقديـ تفسير منطقي النقاش بيف التبلميذ فيما توصموا إليو مف استنتاجات، و
لدى تفسيرات مقنعة  تقديـ ةلبلستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا مما ينمي ميار 

 التبلميذ. 
 بلستفادة مف ىذه المعمومات والخبرات تكويف وتوليد أسئمة حوؿ ما يمكف فعمو ل

مف التبلميذ تقديـ ابتكارات ىذا ويتطمب  ،ثـ مشاركة ما فعموه مع اآلخريف ،الجديدة
مما ، وحموؿ ابتكارية لممشكبلت بناًء عمى تصورات التبلميذ الذىنية ليذه المشكبلت

 لدى التبلميذ.  ينمي ميارة وضع حموؿ مقترحة 
(، أوفيز 2484ندى فممباف )توصمت إليو نتائج دراسات كٍؿ مف:  وتتفؽ ىذه النتائج مع ما

Ovez (2012)  ديكارتف ،Dikkartin (2012)( تياني خرازة 2482، محمود عزاـ ،)
  .Chittiwattanakorn & Sookkheo (2017)(، تشيتي وسوكوىيو 2482)
 اليتائج املتعلكة بتينية التخصيل يف السياضيات:  -0

وحجـ تأثير  أظيرت نتائج البحث المتعمقة بتنمية التحصيؿ في الرياضيات نتائج إيجابية     
 التحصيؿ في الرياضيات بمستوياتو في تنمية (4MAT)كبير الستخداـ نموذج الفورمات 

التدريس لممجموعة التجريبية  ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى )التذكر، الفيـ، والتطبيؽ(،
حيث تـ تدريس وحدة اليندسة بما تتضمنو مف  (4MAT)ذج الفورمات باستخداـ نمو 

موضوعات وذلؾ مف كتاب التمميذ الذي أعده الباحث والذي يمثؿ وحدة اليندسة بعد إعادة 
، ويرجع ذلؾ إلى خطوات نموذج الفورمات (4MAT)صياغتيا وفًقا لنموذج الفورمات 

(4MAT) وفًقا لنموذج الفورمات  وما يتطمبو مف أنشطة، حيث يعمؿ التدريس(4MAT) 
 عمى:    

 .تقديـ المعمومات لمتبلميذ بطريقة شيقة وممتعة مما يعمؿ عمى سيولة تذكرىا 
  إتاحة الفرصة لمتبلميذ لمناقشة زمبلئيـ ومعممييـ في المعمومات المقدمة إلييـ وعدـ

 حفظيا فقط.



 .................................... في تنمية مهارات التفكير التأملي (4MAT)فاعلية استخدام نموذج الفورمات 

- 2212 - 

   توفير أنشطة متعددة تعمؿ عمى تطبيؽ التبلميذ لممعمومات التي تعمموىا في صورة
 جديدة عف طريؽ التدريبات وتنفيذ األنشطة اليدوية.  

، Uyangor  (2012)وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت إليو نتائج دراسات كٍؿ مف: يانجور 
، أسماء  Aktas & Bilgin (2015)(، أكتاس وبيمجيف 2482آماؿ عياش وأمؿ زىراف )
  .   Inel (2018)(، أينؿ 2482عبدالمجيد وناريماف مراد )

 توصيات البخح: 

 في ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج يمكف التوصية بما يأتي: 
االىتماـ باستخداـ االستراتيجيات والنماذج التدريسية الحديثة التي تعمؿ عمى  .1

 وممارسة وتطبيؽ ما تعمموه يدوًيا.  مشاركة التبلميذ في التعمـ 
تضميف مناىج الرياضيات أنشطة وتدريبات تتيح الفرصة لمتبلميذ لممارسة ميارات  .2

 التفكير التأممي.  
 في التدريس.   (4MAT)تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ نموذج الفورمات  .3
المعمومات في كتاب الرياضيات بطريقة شيقة بحيث يسيؿ تذكرىا، وتضميف  تقديـ .4

 الكتب بأنشطة تعمؿ عمى تطبيؽ التبلميذ ما تعمموه. 
توعية المعمميف بأىمية ميارات التفكير التأممي وتشجيعيـ عمى تنميتو لدى  .5

 تبلميذىـ.    
يـ وفي حياتيـ تشجيع التبلميذ عمى استخداـ ميارات التفكير التأممي في دراست .6

 العامة. 
 مكرتحات البخح:  

 في ضوء نتائج البحث الحالية واستكمااًل ليا يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية:   
في تنمية أنواع أخرى مف التفكير في  (4MAT)فاعمية استخداـ نموذج الفورمات  .1

لتفكير الناقد الرياضيات مثؿ: التفكير اإلبداعي، التفكير البصري، التفكير المنتج، ا
 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.   

في تنمية ميارات حؿ المشكبلت  (4MAT)فاعمية استخداـ نموذج الفورمات  .2
 الرياضية الحياتية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.  
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في تنمية الميارات الحياتية في  (4MAT)فاعمية استخداـ نموذج الفورمات  .3
 حمة االبتدائية. الرياضيات لدى تبلميذ المر 

في تنمية التواصؿ الرياضي لدى  (4MAT)فاعمية استخداـ نموذج الفورمات  .4
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.   

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية التفكير التأممي في الرياضيات لدى تبلميذ  .5
 المرحمة االبتدائية.   

تفكير التأممي في الرياضيات لدى فاعمية استخداـ الفصؿ المعكوس في تنمية ال .6
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.   
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 مساجع البخح:

 أوال: املساجع العسبية 

(: فاعمية استراتيجية الكتابة من أجل التعمم في تدريس الرياضيات 2118إبراىيم التونسي السيد حسين )
لتنمية بعض ميارات التفكير التأممي والمشاعر األكاديمية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 (، العدد21، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد )مجمة تربويات الرياضيات
 .  127 – 56(، أكتوبر، الجزء الثالث، ص ص 12)

(: فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات 2117إبراىيم محمود عبد العظيم محمد )
رسالة لتنمية ميارات التفكير التأممي والتمثيل الرياضي لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية، 

 ، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة.  دكتوراه
في تدريس  (Web Quest)(: أثر استخدام استراتيجية الويب كويست2114أحمد صادق عبدالمجيد )

حساب المثمثات عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والتعمم السريع لدى طالب الصف األول 
، جامعة البحرين، المجمد كز النشر العمميمجمة العمـو التربوية والنفسية، مر الثانوي، 

 .  88 – 47(، ديسمبر، ص ص 4(، العدد )15)
( لمكارثي في تدريس 4MAT(: أثر استخدام نموذج الفورمات )2118أحمد عمي إبراىيم عمي خطاب )

الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي وعادات العقل لدى تالميذ المرحمة 
، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد مة تربويات الرياضياتمجاإلعدادية، 

 .  289 – 192(، يوليو، الجزء الثالث، ص ص 9(، العدد )21)
(: أثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس القائمة عمى نظرية الذكاءات 2116أحمد محمد عبداهلل )

مجمة كمية ى تالميذ المرحمة االعدادية، المتعددة في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لد
 . 471 -437(، ص ص  21، جامعة بورسعيد، العدد )التربية

(: نموذج الفورمات 2117أسماء محمد حسن عبدالمجيد و ناريمان جمعة إسماعيل إبراىيم مراد )
4MAT  وأثره في تنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير فوق المعرفي لدى طمبة دبموم عام

، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة المصرية لمتربية العمميةفرغ بكمية التربية، الت
 .  114 – 41(، نوفمبر، ص ص 11(، العدد )21المجمد )

(: أثر استخدام األلعاب التعميمية االلكترونية عمى تنمية التفكير 2116أسماء محمد عبدالحميم معاذ )
مجمة راسات االجتماعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، التأممي واالتجاه نحو مادة الد

(، 79كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد ) الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،
 .137 -81ابريل، ص ص 
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( عمى 4MAT(:  أثر استخدام نموذج الفورمات )2113آمال نجاتي عياش وأمل موسى زىران )
مجمة جامعة األساسي في مادة العموم واالتجاىات نحوىا،  تحصيل طالبات الصف السادس

، جامعة القدس المفتوحة، المجمد القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 .  182 – 159(، ص ص 4(، العدد )1)

(:  فاعمية استراتيجية الويب كويست في تنمية ميارات التفكر التأممي 2117أميرة حمدي معوض )
مجمة دراسات عربية في ، تحصيل في مادة عمم النفس لدى طالبات الصف الثاني الثانويوال

، ص ص سبتمبر(، الجزء الثاني، 89، رابطة التربويين العرب، العدد )التربية وعمـ النفس
154 – 188. 

(: فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل لتنمية ميارات التفكير 2116بييرة شفيق إبراىيم الرباط )
مجمة تربويات التاممي والتواصل الرياضياتي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 

(، يوليو، الجزء 8(، العدد )19، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد )الرياضيات
 .  341 – 158، ص ص الثاني

في تدريس الجغرافيا  (4MAT(: استخدام نموذج مكارثي )الفورمات2117تياني محمود عمر خرازة )
مجمة الجمعية التربوية لتنمية ميارات التفكير االبداعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

ص ص (، يونيو، 91، كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد )لمدراسات االجتماعية
349- 365  .     

(:  فاعمية ممف اإلنجاز االلكتروني في تحسين تعميم الرياضيات لدى 2118جميمة أحمد رجب الرئيس )
طالبات الصف الخامس االبتدائي وتنمية تفكيرىم التأممي ودافعيتيم لإلنجاز في دولة 

 ، كمية التربية، جامعة طنطا.  رسالة دكتوراهالكويت، 
(: أثر استراتيجية التخيل المجو في 2115سن الزىيري ومحمد مريد عراك النائمي )حيدر عبدالكريم مح

مجمة العمـو تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتفكيرىم التأممي، 
(، أكتوبر، 3(، العدد )22، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة بابل، المجمد )اإلنسانية

 .  1349 – 1321 الجزء الثالث، ص ص
في تنمية ميارات  (SCAMPER)(: فاعمية استراتيجية سكامبر 2117رانيا محمد إبراىيم محمد )

المجمة  التفكير التأممي وبقاء أثر التعمم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في مادة العموم،
(، 12(، العدد )21، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد )المصرية لمتربية العممية

 .  136 – 95ديسمبر، ص ص 
في تنمية  "PDEODE"(: استخدام استراتيجية األبعاد السداسية 2117رشا أحمد محمد عيسى )

المجمة المصرية لمتربية التحصيل والتفكير التأممي في العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
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 61(، سبتمبر، ص ص 9(، العدد )21، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد )مميةالع
– 99  . 

، دار تحميؿ المحتوى في العمـو اإلنسانية مفيومة. أسسو. استخداماتو(: 2114رشدي أحد طعيمة )
 الفكر العربي، القاىرة.

ي تنمية المفاىيم وميارات ( ف4mat(: أثر توظيف نظام الفورمات )2116روال شريف محمد غزال )
رسالة التفكير العممي بمادة العموم العامة لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة، 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.  ماجستير
(: استخدام كتاب رقمي مدعوم بمغة اإلشارة لتنمية ميارات التفكير 2117زكريا جابر حناوي بشاي )
مجمة تربويات اضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي اإلعاقة السمعية، التأممي في الري

(، أكتوبر، 9(، العدد )21، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد )الرياضيات
 .  153 – 118الجزء الثالث، ص ص 

طية لتنمية (: برنامج قائم عمى استخدام المنظمات التخطي2116سحر محمود عبدالفتاح عبدالعال )
مجمة الجمعية التربوية التفكير التأممي لدى الطالب/ المعمم بشعبة الدراسات االجتماعية، 

(، فبراير، ص ص 77، كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد )لمدراسات االجتماعية
227- 248. 

مى استراتيجيات (: فعالية برنامج قائم ع2114سماح عبدالحميد سميمان أحمد ومنى محمد إبراىيم ىبد )
قوم( في تنمية التحصيل والتفكير التأممي في  –خطط  –التدريس التبادلي واستراتيجية )عبر 

(، 158، جامعة األزىر، العدد )مجمة كمية التربيةالرياضيات لتمميذات المرحمة االبتدائية، 
 .  116 – 53إبريل، الجزء الرابع، ص ص 

(: أثر استخدام األسئمة السابرة التوضيحية والتبريرية في تدريس مقرر 2114سناء محمد حسن احمد )
المغة العربية عمى تنمية التحصيل الدراسي والتفكير التأممي لدى تالميذ الصف الثاني 

 49(، يناير، ص ص 35، كمية التربية، جامعة سوىاج، العدد )المجمة التربويةاإلعدادي، 
– 88 . 

(: أثر استخدام استراتيجيات التعمم المستندة إلى الدماغ في تنمية 2118سيد محمد عبداهلل عبد ربو )
البرىان الرياضي والتفكير التأممي وخفض قمق الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث 

، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد مجمة تربويات الرياضياتاإلعدادي، 
 .  259 – 215(، يناير، الجزء الثالث، ص ص 3د )(، العد21)

(: فاعمية استراتيجيتي شبكات التفكير البصري الفورمات عمى تنمية 2116شيماء بييج محمد متولي )
مجمة بحوث التفكير االستداللي ومفيوم الذات األكاديمية لدى طالبات المرحمة الثانوية، 
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(، يناير، ص ص 1لتربويين العرب، العدد )، رباطة اعربية في مجاالت التربية النوعية
151 – 194  . 

(: فاعمية الرحالت المعرفية عبر الويب لتدريس الكيمياء في تنمية التفكير 2114صالح محمد صالح )
مجمة دراسات عربية في التربية التأممي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 – 127، ص ص يناير(، الجزء الثاني، 45العدد ) ، رابطة التربويين العرب،وعمـ النفس
178. 

(: برنامج مقترح لتنمية الميارات الحياتية وفق نموذج مكارثي لطالب 2112عبد السالم عمر الناجي )
، كمية العموم االجتماعية، رسالة ماجستيرالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية، 

 مية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
(: أثر تدريس العموم باستخدام نموذج مكارثي )فورمات( في 2117عبد السالم موسى سعيد العديمي )

مجمة الدراسات التربوية االحتفاظ بالتعمم لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن، 
 .  213 – 191(، ص ص 1(، العدد )11، جامعة السمطان قابوس، المجمد )والنفسية

(: أثر استعمال انموذج 2116جودت جاسم وأسامة عبد الكاظم ميدي وانتصار عموان كريم ) عبدالسالم
الفورمات في اكتساب المفاىيم اإلحيائية واستقباليا لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، 

(، ص ص 29، جامعة بابل، العدد )مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية
395 – 414  . 

(: أثر توظيف استراتيجية تنال القمر في تنمية ميارات 2118عمم الدين أحمد محمود أبو السعود )
رسالة التفكير التأممي في مادة العموم والحياة لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بغزة، 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.  ماجستير
(: استخدام استراتيجية "ويتمي" لمتعمم المتمركز حمو المشكمة لتنمية 2115عماد شوقي ممقي سيفين )

التفكير التأممي والقدرة عمى حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحوىا لدى تالميذ 
، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مجمة تربويات الرياضياتالمرحمة اإلعدادية، 

 .  131 – 84(، يناير، الجزء األول، ص ص 1(، العدد )18المجمد )
( 4MAT System(: برنامج مقترح قائم عمى نظام الفورمات )2117فاطمة عبد السالم أبو الحديد )

المرحمة وفاعميتو في عالج عسر الحساب وتنمية االستمتاع بتعممو لذوي صعوبات التعمم ب
(، 21، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد )مجمة تربويات الرياضياتاالبتدائية، 

 .  119 – 47(، يوليو، الجزء الثاني، ص ص 6العدد )
(: فاعمية استخدام استراتيجية التخيل الموجو في تدريس اليندسة 2116فايزة محمد منصور محمد )

لرياضية وميارات التفكير التأممي واالتجاه نحو مادة الرياضيات الفراغية في تنمية المفاىيم ا
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، الجمعية المصرية لتربويات مجمة تربويات الرياضياتلدى طالب المرحمة الثانوية العامة، 
 .  291 – 218(، إبريل، الجزء األول، ص ص 4(، العدد )19الرياضيات، المجمد )

تند إلى الدمج بين استراتيجيتي التوسعية ومكارثي في (: أثر برنامج يس2117لباب محمد يوسف جعبة )
 القدرة عمى المسألة الجبرية وتنمية التفكير الجبري لدى طالبات الصف التاسع األساسي،

 ، كمية العموم التربوية، جامعة القدس.  رسالة ماجستير
 ، عالم الكتب، القاىرة.التفكير مف منظور تربوي(: 2115مجدي عزيز إبراىيم )

(: فاعمية برنامج في ىندسة الفراكتال قائم عمى نظام الفورمات 2117مد حسني محمد عمي عمي )مح
(4MAT في ميارات معالجة المعمومات واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف )

 ، كمية التربية، جامعة بني سويف. رسالة دكتوراهاألول الثانوي، 
ائم عمى المدخل الجمالي في تدريس اليندسة لطالب (: برنامج ق2118محمد رجب إبراىيم رمضان )

المرحمة الثانوية لتنمية المفاىيم اليندسية وميارات التفكير التأممي واالتجاه نحو الرياضيات، 
 ، كمية التربية، جامعة الفيوم.  رسالة دكتوراه
لالستقصاء  Wenning(: تقويم فاعمية تدريس العموم باستخدام نموذج 2118محمد عمي أحمد شحات )

المجمة العممي في التحصيل وتنمية التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، 
(، 2(، العدد )21، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد )المصرية لمتربية العممية

 .  181 – 121فبراير، ص ص 
( في تدريس العموم لتالميذ 4MAT(: فاعمية استخدام نموذج مكارثي )2116محمود رمضان عزام )

الصف الثاني اإلعدادي في إكسابيم المفاىيم العممية وتنمية أنماط التعمم والتفكر لدييم، 
(، إبريل، 29، كمية التربية، جامعة المنيا، العددي )مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

 . 247 -196ص ص 
المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات عمى (: فاعمية استخدام 2111مفرح جمعة عبداهلل عمي )

رسالة التحصيل وتنمية التفكير التأممي لدى تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي، 
 ، كمية التربية، جامعة الفيوم.  ماجستير

(: أثر التدريس بنموذجي ويتمي لمتعمم البنائي ومكارثي لدورة التعمم 2115مندور عبد السالم فتح اهلل )
( في تنمية االستيعاب المفاىيمي والدافعية نحو تعمم مادة الفيزياء لطالب 4MATالطبيعية )

، الجمعية المجمة المصرية لمتربية العمميةلصف األول الثانوي بالمممكة العربية السعودية، 
 .  114 – 57(، مايو، ص ص 3(، العدد )18المصرية لمتربية العممية، المجمد )

(: استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات 2111حميد عبيدة )ناصر السيد عبدال
مجمة دراسات العقل المنتج ومستويات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، 
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(، 173، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، العدد )في المناىج وطرؽ التدريس
 .  147 – 113أغسطس، ص ص 

)فورمات( في التحصيل الدراسي والتفكير  4mat(: فعالية نظام 2111ندى حسن إلياس فممبان )
، ، رسالة دكتوراهاالبتكاري لطالبات الصف الثاني الثانوي بمكة في مادة المغة اإلنجميزية

 كمية اآلداب والعموم اإلدارية، جامعة أم القرى. 
ئم عمى دراسة الدرس لتنمية ميارات التفكير التأممي (: برنامج قا2117ىبة محمد محمود عبدالعال )

مجمة تربويات وفاعمية الذات لدى الطالب المعممين شعبة رياضيات بكمية التربية، 
(، أكتوبر، 11(، العدد )21، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد )الرياضيات

 .  189 – 156الجزء الرابع، ص ص 
، دار يـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكيرتعم(: 2114وليم عبيد )

 المسيرة، عمان.  
 ، مكتبة الفالح، الكويت. التفكير والمنياج المدرسي(: 2113وليم عبيد وعزو عفانة )
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