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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
http://www.jes.kku.edu.sa
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مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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The Effect of Using the Modeling Strategy in Teaching Mathematics 
for Developing Generative Thinking and Verbal Problem Solving to 

Intermediate School Students in Najran City

Abstract: This study aimed to identify the effect of using the modeling strategy in teaching 

mathematics to develop generative thinking and solve verbal problems among first-year 

intermediate students in Najran City. The study sample consisted of (66) students, divided into 

two groups: an experimental one consisting of (30) students taught using the metacognitive 

strategy, and a control group consisted of (36) students taught using the traditional method. The 

study materials and tools included an achievement test in solving verbal problems, a generative 

thinking test, a teacher’s guide to teaching the unit based on the metacognitive strategy, and 

students’ worksheets. The results revealed a statistically significant difference between the 

mean scores of students of the control and experimental groups in the post-test of the verbal 

problem solving and the generative thinking tests favoring the experimental group.

Keywords: metacognition strategy, generative thinking, verbal problem solving-

intermediate school
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مقدمة البحث:
تعد اسرتاتيجيات التفكري يف التفكري أو التفكري فيما وراء املعرفة أحد االجتاهات 
احلديثة اليت أثبتت فاعليتها يف تعليم وتعلم الرياضيات واملستقاة من الفلسفة البنائية، اليت 
حتاول العبور بالعملية التعليمية عامة وعملية التعلم خاصة من مركزية املعلم باعتباره ُملقًنا 
وناقاًل للمعرفة والرتكيز على حفظ احلقائق واملهارات الرياضية من ِقبل املتعلم إىل مركزية 
املتعلم ووعيه بتعلمه وكيفية حدوثه منطلقة بذلك من أن التعلم يُبىن من خالل اخلربة 

والعمل للمتعلم ال من خالل التلقي واحلفظ )املالكي، 2011(.
ومن هذا املنطلق بدأ االهتمام يف السنوات القليلة املاضية بتعليم الطالب كيف 
يفكرون، وذلك من خالل تنمية قدراهتم على التفكري فيما وراء املعرفة أو ما يسمى 
التعبري عن تفكريهم يصبح لديهم  املتعلمون من  التفكري، فحينما يتمكن  التفكري يف 
به  يقومون  ما  جيًدا  ويدركون  الصحيح  التوجه  على  قادرين  ويصبحون  به،  وعي 

)محاده، 2007(.
وميثل ما وراء املعرفة وعي املتعلم حول تفكريه وتقوميه لذلك التفكري وضبطه له، 
ومعرفته بعملياته املعرفية وقدرته على التنظيم ومراقبة وتقومي تفكريه أثناء عملية التعلم، 
املتمثلة يف  املعرفية  لعملياته  بنشاط  املتعلم  مراقبة  يتضمن  الرتبة  تفكريًا عايل  يعد  كما 
التخطيط للمهمة اليت بصددها، ومراقبة االستيعاب، وتقومي التقدم يف إجناز املهمة املوكلة 

 .(Ozsoy & Ataman,2009) له
ويتكون ما وراء املعرفة من مكونني، مها: معرفة ما وراء املعرفة، اليت متثل اعتقادات 
املتعلم حول العوامل واملتغريات اليت تتفاعل مًعا لتؤثر على خمرجات العمليات املعرفية 
مثل معرفة املتعلم حول نفسه وطبيعتها، ومعرفة املهمة واملعلومات املتوافرة عنها، ومعرفة 
الثاين فهو اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  االسرتاتيجية الالزمة إلجناز املهمة، أما املكون 



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  199-242  ديســمرب  2020 م .

202

اليت متثل سلسلة من اإلجراءات اليت يستخدمها املتعلم للسيطرة على األنشطة املعرفية 
والتأكد من حتقيق اهلدف املنشود، وتركز على تدريب املتعلم على معرفة ماذا يعرف؟ 

.)Broyon, 2011)وماذا ال يعرف؟ وبالتايل فهي عمليات إجرائية إلدارة وتنظيم التفكري
 ويرتبط حمور االهتمام يف اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة بكيفية جعل املتعلم يفكر 
هو بنفسه يف حل املشكالت، بداًل من جمرد إعطائه إجابات حمددة، أو إلقاء املعلومات 
واحلقائق عليه، ليقوم حبفظها واستظهارها واالهتمام بأفكاره ومداخله يف حل املشكالت 
املشكلة  متثل  اليت  املوضوعات  فهم  يف  يواجهها  اليت  بالصعوبات  إملامه  خالل  من 

)الصعيدي، 2012(.ٍ    
وراء  ما  اسرتاتيجيات  استخدام  فاعلية  الدراسات  من  العديد  نتائج  أثبتت  وقد 
الدراسات  هذه  ومن  الرياضيات،  تعليم  جمال  يف  النمذجة  اسرتاتيجية  ومنها  املعرفة 
دراسة كلٍّ من: ) أمحد، 2017( و)احليدري، 2017( و)علي والكنعاين،  2017( 
و)علي وعسريي، 2017( و)دياب، 2016( و)الغامدي، 2015( و)عبد احلكيم، 
 ،)2009 احلديد،  و)أبو   )2011 و)املالكي،   )2012 و)الصعيدي،   )2013
(Ozsoy&Ataman,2009( اليت أثبتت فاعلية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية التفكري 
االستداليل واالجتاه حنو الرياضيات، والتحصيل واإلبداع وامليول القرائية يف الرياضيات، 

وتنمية التفكري الناقد والتوليدي والوعي مبا وراء املعرفة يف مراحل التعليم املختلفة.
على اجلانب اآلخر ال يقتصر تدفق املعلومات على جمرد مجعها، بل يتطلب بالضرورة 
معاجلة هذه املعلومات بطرق تتضمن توظيفها يف حتقيق أهداف حمددة يف جمال التقدم 
العلمي والتكنولوجي، فقد ظهرت احلاجة امللحة إىل تنمية مهارات التفكري اليت متكن 
الطالب من التعامل مع املعلومات بشكل إجيايب، حبيث ال يقتصر دوره على جمرد مجعها، 
وإمنا ميتد إىل استخدامها يف توليد املزيد من املعلومات واألفكار اليت توظف يف أداء املهام 

وحل املشكالت )أمحد، 2008(.
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 Generative( التوليدي  التفكري  مهارات  بتنمية  االهتمام  تزايد  فقد  هذا  وعلى 
االستكشاف،  بُعد  مها:  بُعدين،  يتضمن  الذي  التفكري  أمناط  أحد  وهو   ،)Thinking

معلومات  توليد  فيه  ويتم  اإلبداع،  وبُعد  حمددة.  معلومات  بتفسري  الفرد  يقوم  وفيه 
التوليدي  التفكري  مهارات  أو  املعلومات  توليد  مهارات  تنمية  تعد  مث  ومن   جديدة، 
منذ الطفولة متطلًبا أساسيًّا ملواكبة التدفق املعلومايت املتسارع، الذي يعد عصب التقدم 

العلمي والتكنولوجي يف العصر احلايل )جروان، 2012(.
ومما يدعم أمهية تنمية مهارات التفكري التوليدي أهنا متثل تكاماًل بني عادتني من 
 (Association عادات العقل اليت أكدت اجلمعية األمريكية لإلشراف على املناهج وتطويرها
 ،for Supervision and Curriculum Development (ASCD)على ضرورة االهتمام بتنميتها 

من خالل املناهج الدراسية، وهاتني العادتني مها: مجع البيانات من خالل كافة احلواس، 
.)Costa, 2000) واالبتكار والتخيل واالخرتاع

وبالرغم من ذلك أشارت دراسة كلٍّ من: )الشجريي، 2019( و)حمرم، 2018( 
و)جاد احلق، 2016(، و)الصعيدي، 2014( و)أمحيدة، 2014( و)منصور، 2012( 
و)املنري، 2008( إىل وجود ضعف يف قدرة الطالب يف مهارات التفكري التوليدي؛ وقد 
يرجع ذلك إىل األساليب التدريسية التقليدية السائدة اليت ال تسهم يف تنمية مهارات 

التفكري التوليدي لدى الطالب بوجه عام يف مجيع املراحل التعليمية.
وملواجهة املستقبل سعت العديد من الدول على املستوى العاملي إلعداد جيل قادم 
ملواجهة املستقبل، فقد أصبحت احلاجة ملحة لتعليم فعال خاصة يف الرياضيات اليت تتميز 
باملفاهيم اجملردة، ومن مث يتطلب اسرتاتيجيات تدريس حديثة قائمة على املتعلم باعتباره 
حمور العملية التعليمية، فقد يتوجب على الطالب يف العصر احلديث تعلم وإتقان مهارات 
حل املسائل؛ ملا تشكله من أمهية بالغة يف احلياة اليومية؛ للمسامهة يف تنمية قدراهتم حلل 

املشكالت اجملتمعية )املطوق، 2016(. 
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كما تطورت أهداف الرياضيات من جمرد االهتمام بالقدرة على إجراء العمليات 
احلسابية بسرعة ودقة إىل الرتكيز على الفهم، والقدرة على حل املسائل الرياضية اليت متثل 
أحد األهداف األساسية لتعليم الرياضيات؛ لذا احتلت القدرة على حل املسائل الرياضية 
اللفظية حيزًا كبريًا من اهتمام الباحثني يف جمال تدريس الرياضيات، كما أن مقدرة الطلبة 
على حل املشكالت يف املسائل اللفظية الرياضية ما زالت دون املستوى املطلوب؛ ألهنم 
مل يواجهوا إال بقليل من املسائل احلقيقية واجليدة أثناء دراستهم، وينصب جهد املعلمني 
على اكتساب الطالب املهارات والتطبيقات املباشرة للقوانني، أما حل املسائل اللفظية 
فهو نشاط مقصور على متارين ومسائل لفظية روتينية يف نطاق ضيق )غنيم، 2014(.

كما أن من أسباب صعوبة حل املسائل الرياضية اللفظية، كما يراها الباحثون يرجع 
إىل بعض املتغريات البنائية يف تكوين املسألة الرياضية اللفظية تسهم يف صعوبتها وتؤثر 
يف مقدرة الطلبة على حلها، وهي: ضعف القراءة عند الطالب، وعدم انسجام اللغة يف 
املسألة، وعدم ترابط فقرات اللغة، وصعوبة األلفاظ واملفردات اللغوية، واشتمال املسألة 
تشتيت  على  املعلومات  هذه  وتعمل  باحلل  عالقة  هلا  ليست  إضافية  معلومات  على 
وأسلوب  احلل،  يف  الالزمة  والعمليات  اخلطوات  وعدد  احلقيقة،  ومتويه  الطلبة  أذهان 
صياغة املسألة فيما إذا كانت طويلة أم قصرية، وعدم استخدام الرسم  أو الصور مع 
الصياغة اللفظية، وعدم ترتيب البيانات يف املسألة، ومكان املطلوب، ونوع املطلوب، 
ومكان املعطيات، ونوعها، إضافة إىل نقص خربات الطالب حلل هذا النوع من املسائل 
أن  )غنيم، 2014(. كما  احلل  الطلبة يف  يستخدمها  اليت  واالسرتاتيجيات  الرياضية، 
من خصائص املسألة اللفظية الرياضية متثل حاجة أو أكثر تعتمد على اختيار العملية 
احلسابية املناسبة اليت تؤدي إىل احلل، واحلل ال يعتمد على جمرد االسرتجاع؛ بل على 
التفكري املنطقي السليم، وإجابة املسألة ال تأيت من خالل إشارات متضمنة يف السياق 

اللفظي تشري إىل العملية احلسابية الواجب استخدامها.
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كما أكدت العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة حبل املسألة الرياضية اللفظية 
وجود تدٍن يف مستوى مهارات حل املشكالت واملسائل اللفظية الرياضية، واستخدمت 
يف  اللفظية  املسائل  حل  تدين  لعالج  والطرق  واالسرتاتيجيات  األساليب  من  العديد 
وحدة  فاعلية  عن  للكشف  هدفت  اليت   )2019 )الزهراين،  دراسة  مثل  الرياضيات، 
تعليمية باستخدام التعلم التشاركي يف تدريس الرياضيات لتنمية حل املسائل اللفظية لدى 
طالًبات الصف األول املتوسط. ودراسة )الزهراين وعسريي، 2019( اليت هدفت إىل 
الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية السقاالت التعليمية يف تنمية حل املسائل اللفظية لدى 
طالب املرحلة املتوسطة، ودراسة )الشحات والبالح، 2018( اليت استهدفت التعرف 
على فاعلية التدريب على اسرتاتيجية معرفية يف حتسني مهارات حل املسائل اللفظية لدى 
الطالب ذوى صعوبات التعلم، ودراسة )الزبيدي والغامدي، 2018( اليت هدفت إىل 
التعرف على فاعلية تدريس وحدة من الرياضيات قائمة على اسرتاتيجية العصف الذهين 
اللفظية لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي، ودراسة  املهارات  تنمية  اإللكرتوين يف 
النصية  اجلوال  رسائل  استخدام  فاعلية  على  التعرف  استهدفت  اليت  )محيد، 2017( 
اللفظية لطالب الصف السادس االبتدائي، ودراسة )محادنة  يف حل املسائل احلسابية 
والرتعاين، 2017( اليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام اسرتاتيجية "بوليا" يف تدريس 

املسألة الرياضية اللفظية يف مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي على حلها.
مشكلة البحث:

البحث احلايل يف تدين مستوى طالب املرحلة   يف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة 
املتوسطة وضعف قدرهتم على التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية يف الرياضيات، 
فقد نبعت املشكلة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة ذات العالقة. ومثلت مزايا 
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة دافًعا حملاولة االستفادة منها يف التعرف على فاعلية استخدام 
اسرتاتيجية النمذجة ما وراء املعرفية لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل 
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املسائل اللفظية لدي طالب الصف األول املتوسط وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال 
الرئيس التايل:

ما أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي 
وحل املسألة اللفظية لدى طالب الصف األول املتوسط؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ما أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف تدريس الرياضيات يف تنمية التفكري 
التوليدي لدى طالب الصف األول املتوسط؟

2- ما أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف تدريس الرياضيات يف تنمية حل املسألة 
اللفظية لدى طالب الصف األول املتوسط؟

أهداف البحث:
هدُف البحث احلايل تعرُف:

لدى  التوليدي  التفكري  يف  املعتادة  بالطريقة  مقارنة  النمذجة  اسرتاتيجية  أثر   -3
طالب الصف األول املتوسط مبدينة جنران.

4- أثر اسرتاتيجية النمذجة ما وراء املعرفة مقارنة بالطريقة املعتادة يف حل املسألة 
اللفظية لدى طالب الصف األول املتوسط مبدينة جنران.

أمهية البحث:
ترجع أمهية البحث احلايل إىل أنه قد يفيد:

1- املتعلمني: من خالل توفري بيئة تعلم مناسبة، تعمل على زيادة إجيابيتهم ومشاركتهم 
يف املواقف التعليمية وفق اسرتاتيجية ما وراء املعرفة، والذي قد يؤدي إىل تنمية التفكري 

التوليدي، وحل املسائل اللفظية.
2- املعلمني: يف كيفية تصميم دروس الرياضيات باستخدام اسرتاتيجية النمذجة، 

وتنمية حل املسائل اللفظية والتفكري التوليدي لدى املتعلمني.
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الباحثني: من خالل االستفادة من النتائج والتوصيات والبحوث املقرتحة من هذا البحث. 
حدود البحث:

تتمثل حدود البحث فيما يلي: 
1- عينة البحث من طالب الصف األول املتوسط مبدرسة ثابت بن قيس بتصالل 

مبدينة جنران املقيدين يف العام الدراسي 2019/2018م.
2- وحدة “النسبة والتناسب” مبقرر الرياضيات للصف األول املتوسط لكثرة املفاهيم 
اجملردة هبا اليت جيد الطالب صعوبة يف دراستها وفق آراء معلمي الرياضيات بالفصل الدراسي 

األول للعام الدراسي: 2019/2018م.
3- يقتصر البحث احلايل على استخدام اسرتاتيجية النمذجة كإحدى اسرتاتيجيات 

ما وراء املعرفة.

مصطلحات البحث:
اسرتاتيجية النمذجة ما وراء املعرفة:

تعرف اسرتاتيجية النمذجة ما وراء املعرفة إجرائيًّا يف البحث احلايل بأهنا: جمموعة من 
اإلجراءات اليت يقوم هبا الطالب حتت إشراف وتوجيه من املعلم، ليكون على وعي وإدراك 
بعمليات تفكريه وإدارهتا أثناء دراسة وحدة النسبة والتناسب وفق خطوات هي: التهيئة، 

والنمذجة بواسطة املعلم، ومشاركة املعلم مع طالب، والنمذجة بواسطة الطالب، والتقومي.
التفكري التوليدي:

يعرف التفكري التوليدي إجرائيًّا يف البحث احلايل بأنه: قدرة طالب الصف األول 
املتوسط على وضع فرضيات حلل املشكالت الرياضية الروتينيـة أو غري الروتينية، والتنبؤ 
بالنتائج يف ضوء معطيات هذه املشكالت، وإنتاج عدد متنوع من احللول، وإنتاج عالقات 
وأمناط رياضية غري مألوفة، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار التفكري 

التوليدي املعد هلذا الغرض.      



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  199-242  ديســمرب  2020 م .

208

حل املسائل الرايضية اللفظية:

يقوم  الذي  النشاط  بأهنا:  البحث احلايل  اللفظية إجرائيًّا يف  املسائل  تعرف حل   
السابقة  املعلومات  العالقة بني  املتوسط خالل حماولتهم ربط  به طالب الصف األول 
واملعطيات وإدراك عناصر املشكلة الرياضية إدراًكا صحيًحا وسريهم يف اخلطوات، وذلك 
وصواًل إىل احلل الصحيح ملوقف غري مألوف، وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب 

عينة البحث يف االختبار املعد هلذا الغرض.

اإلطار النظري:
اسرتاتيجية النمذجة: 

تعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة واحدة من املؤثرات األساسية يف امتالك املتعلمني 
أدائهم  إىل حتسني  يؤدي  لديهم  االسرتاتيجيات  هذه  فتطوير  املعرفة،  وراء  ما  ملهارات 
التذكر  عمليات  تنمية  مهم يف  بدور  تقوم  األخرى؛ ألهنا  واملقررات  مقرراهتم  تعلم  يف 
التعلم واكتشاف املهارات املتعددة، األمر الذي  والفهم وزيادة الوعي واإلدراك لعملية 
يسمح بانتقال أثرها إىل مواقف تعلم جديدة، ومتثل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة سلسلة 
من اإلجراءات اليت يستخدمها الفرد للسيطرة على األنشطة املعرفية والتأكد من حتقق 
اهلدف، وهذه اإلجراءات تساعد على تنظيم ومراقبة عملية التعلم، وتشتمل على ختطيط 

ومراقبة األنشطة املعرفية والتأكد من حتقيق هذه األنشطة )املالكي، 2011: 67(. 
ومن املتعارف عليه يف األوساط الرتبوية، أن النموذج والقدوة يشكالن قاعدة رئيسـة 
للمتعلم، ومن هنا تأيت أمهية أن يدرك كل من املعلمني واآلباء واملديرين أمهية عرض أنواع 
السلوك الذكي واملرغوب فيه أمام مرأى من الطالب، فالتعلم بالقدوة من أجنح أساليب 
التعلم وأكثرها فاعلية عندما يقرتن بإيضاحات أو تعليقات يقدمها النموذج أو القدوة( 

املعلم( أثناء قيامه بالعمل.
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وتظهر النمذجة يف احلياة العاديِة واملدرسة، وتعد اسرتاتيجية النمذجة مهمة يف تنمية 
التفكري  بصوت عاٍل إلظهار  مهارات ما وراء املعرفة، من خالل قدرة املعلمني على 
وتوضيح عمليات تفكريهم أمام الطالب والتفكري يف التفكري، وهو بذلك يعمل كنموذج 
خربة للطالب، والطالب ميكن هلم يف ذلك أن يراقبوا طرق ممارسة واستخدام مهارات ما 
وراء املعرفة، والنمذجة يف أغلب األحيان مكوِّن أساسي يف تدعيم ما وراء املعرفة، وتعد 
منذجة نظري آخـر خمتـلف عن املعـلم كتلمـيذ مـثاًل )يقوم بنمذجة تفكريه وإيضاحه عن 
طريق التحدث بصوت عاٍل عن تفكريه( أمام زميله ويقوم اآلخر مبراقبة عمليات تفكري 
الزميل املتحدث إمكانية أخرى ميكن من خالهلا تنمية مهارات ما وراء املعرفة وكيفية 

ممارستها )حجازي، 2011(.
وتعد هذه االسرتاتيجية من أهم اسرتاتيجيات التعلم من حيث التأثري، فإن عبارة 
"فكر كما تراين أفكر" هي أقوى من عبارة "أعمل ما أقوله"، كما أن الطالب يتعلمون 
كثريًا عن طريق التقليد، لذا كان من األجدى أن حيرص املعلم أن يكون قدوة لطالبه يف 
تفكريه واجتاهاته، وتوجيههم حنو مهـارات التفكري السليم، والعمـل على تنميتها، ومن مث 
اكتساب الطالب لالجتاهات الصحيحة اليت توجه سلوكهم يف مواقف احلياة مستقباًل 

)السرحاين، 2015(.

مميزات استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف تدريس الرايضيات:
النمذجة كأحد اسرتاتيجيات ما  البحث احلايل على استخدام اسرتاتيجية  اعتمد 
وراء املعرفة يف تنمية التفكري التوليدي، وحل املسائل اللفظية لدى طالب الصف األول 

املتوسط ملا هلا من مميزات ذكرها عطية يف )علي والكنعاين، 2017(:
النمذجة من االسرتاتيجيات اليت تؤثر يف عدد كبري من الطالب، وجتعل  - تعد 

املتعلم إجيابيًّا نشطًا.
- يف هذه االسرتاتيجية يكون املتعلم حمور العملية التعليمية.



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  199-242  ديســمرب  2020 م .

210

- تنمي روح التعاون بني املتعلمني.
- تساعد املتعلم على حتقيق ذاته.

- تسهم يف تنمية التفكري فوق املعريف لدى املتعلمني.
-  يتعرف الطلبة فيها على كيفية استخدام مهارات ما وراء املعرفة يف عملية التعلم.

-  يتعرف الطلبة فيها أنواًعا متعددة من أنواع التفكري.

اخلطوات اإلجرائية السرتاتيجية النمذجة لتدريس الرايضيات:
  تتمثل خطوات التدريس وفق اسرتاتيجية ما وراء املعرفة اليت اقرتحها كلٌّ مـن "ولن" 
و"فيليبس" Wilen & Phillips  )دياب، 2016( اليت يطلق عليها اسرتاتيجية النمذجة 

كما يلي:
الدرس باخلربات  التعلم، وربط  التهيئة. وهتدف إىل توضيح اهلدف من عملية   -

السابقة، وحتديد األخطاء املتوقع أن يقع فيها الطالب.
حل  يف  الطالب  أمام  النموذج  بدور  املعلم  يقوم  املعلم:  بواسطة  النمذجة   -
املشكالت الرياضية مع تقدمي حلول متعددة ومتنوعة وجديدة، إذ يفكر املعلم بصوت 
عاٍل يف أثناء حل املشكلة الرياضية مع توضيح ما يدور يف ذهنه، وعمليات تفكريه، 

موجًها نفسه لفظيًّا، ومستخدًما التساؤل الذايت.
- مشاركة املعلم مع طالب. تتم هذه اخلطوة يف حالة شعور املعلم بوجود صعوبة 
يف إجراء عمـلية النمـذجة واملـراقبة، ويقوم املعلم بدور النموذج، وإظهار املشكالت اليت 

تواجهه أثناء احلل وكيفية التغلب عليها.
أحد  ويقوم  إىل جمموعات صغرية،  الطالب  يقسم  الطالب:  بواسطة  النمذجة   -
الطالب بدور النمـوذج أمام زميله يف جمموعته، ويقوم الطالب اآلخر يف اجملموعة بدور 

املـراقـب.
- التقومي. بعد انتهاء الطالب من حل النشاط يقوم املعلم باختيار طالب عشوائيًّا 
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من إحـدى اجملموعـات، ويطلب منه اإلجابة عن النشاط، وتوضيح الطرق اليت توصلوا 
إليها يف احلل، وكيف أمكن الوصول إىل احلل، وتكرار ممارسة األنشطة مع باقي طالب 

اجملموعة، وبناًء على إجابات الطالب حتصل كل جمموعه على الدرجة.
      مهارات التفكري التوليدي يف الرايضيات:

يرى )جروان، 2012( أن  التفكري التوليدي يف أبسط معانيه: القدرة على توليد 
عدد كبري من البدائل، أو األفكار أو املعلومات أو املشكالت، أو غريها من معارف، 
كاالستجابات ملثريات معينة مع األخذ بعني االعتبار السرعة والسهولة يف توليدها، وتنطلق 
االنسجام  وعدم  والثغرات  الضعف  مواطن  وإدراك  املشكالت  من حتسس  القدرة  هذه 
والنقص يف املعلومات والدراسة عن احللول اليت ميكن التنبؤ هبا، وإعادة صياغة الفرضيات 

يف ضوء اختيارها هبدف توليد حلول جديدة من خالل توظيف املعطيات املتوافرة 
وترى )أمحد، 2008( أن جوهر التفكري التوليدي هو قيام املتعلم بتوليد أو إنتاج 
وأن  حمددة  معطيات  ضوء  يف  تتم  استدالالت  أم  أمعلومات كانت  سواء  املعلومات 

التفكري التوليدي يتضمن جمموعة من املهارات هي:
نتيجة نشاط  التوصل إىل خمزون من األفكار  1- مهارات االستكشاف: وتعين 

املتعلم ومشاهداته واستدالالته اليت تبىن عليها وتتضمن جمموعة مهارات فرعية هي:
- مهارة وضع الفرضيات: الفرضيات وسيلة لتفسري ظاهرة أو مشكلة، وفيه توضع 
نتيجة  أو  إجابة  التوصل إىل  للفحص والتجريب؛ من أجل  مبدئية ختضع  استنتاجات 

تفسر غموض املوقف أو املشكلة، وهذه الفرضيات تفيد يف التنبؤ.
- مهارة التنبؤ يف ضوء املعطيات: تعين القدرة على استخدام املعرفة السابقة وقراءة 
البيانات أو املعلومات املتوافرة وقراءة ما بني السطور، واالستدالل من خالهلا على ما هو 

أبعد من ذلك يف حدود أبعاد.
وتوسع  املواقف،  أو  اخلربات  على  املفاهيم  تطلق  وفيها  اإلبداع:  مهارات   -2

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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مفاهيم جديدة، تصبح  توليد  إىل  يؤدي  مما  املفاهيم وتوظف بصور جديدة،  وتفصل 
موضوًعا أو ميدانًا لدورة معلوماتية جديدة وتتضمن جمموعة مهارات فرعية هي:

- مهارة الطالقة: تتضمن الطالقة اجلانب الكمي يف اإلبداع، ويُقصد بالطالقة 
تعدد االستجابات اليت ميكن أن يأيت هبا الطالب املبدع، وتتميز األفكار املبدعة مبالءمتها 
ملقتضيات البيئة الواقعية، ومن مث جيب أن ُتستبعد األفكار العشوائية الصادرة عن عدم 
إنتاج عدد أكرب من  الطالب قادرًا على  معرفة أو جهل كاخلرافات. وعليه كلما كان 

. )Costa,2000)  احللول يف وحدة الزمن، توفرت فيه الطـالقة أكثر
- مهارة املرونة: تتضمن املرونة اجلانب النوعي يف اإلبداع، ويُقصد باملرونة تنوع 
األفكا اليت يأيت هبا الطالب املبدع، ومن مث تشري املرونة إىل درجة السهولة اليت يغري هبا 

الطالب موقًفا ما أو وجهة نظر عقلية معينة. 
- مهارة األصالة: يُقصد باألصالة التجديد أو االنفراد باألفكار، كأن يأيت الطالب 
بأفكار جديدة بالنسبة ألفكار زمالئه. وعليه تشري األصالة إىل قدرة الطالب على إنتاج 
إليها  ينتمي  اليت  اجملموعة  داخل  اإلحصائي  باملفهوم  التكرار  قليلة  أي  أصيلة،  أفكار 
الطالب. أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها. ولذلك يوصف 

الطالب املـبدع بأنه الذي يستطيـع أن يبتـعد عن املـألـوف أو الشائع من األفكـار.

حل املسائل اللفظية الرايضية:
مفهوم املسائل اللفظية:

عرفتها )الثبييت، 2011 ،15( بأهنا: "تعبري لفظي يشري إىل موقف مشكل من واقع 
احلياة، وتتطلب حالًّ ال يكون جاهزًا لدى الطالب بشكل مباشر، واحلل يتطلب املرور 

مبراحل متعددة، مع استخدام املعارف واملهارات الرياضية اليت تعلمها مسبًقا".
وعرفها )آل مداوي، 2016، 295( بأهنا: "موقف رياضي لفظي ينتهي بسؤال 
حمدد دون أن يدل ذلك السؤال على نوع العملية املستخدمة يف احلل. وقد يكون هذا 
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العمل يستلزم عملية حسابية أو أكثر".
ومن هذا يتضح أن حل املسائل اللفظية يعدُّ موقًفا جديًدا يواجه الطالب، يتطلب 

منه التفكري فيه وحتليله بناًء على خرباته السابقة وذلك للوصول إىل حل.

خصائص املسائل اللفظية:
تعد املسائل الرياضية اللفظية من أهم موضوعات تعلم الرياضيات يف مجيع املراحل 
املتعلمون من معارف ومهارات  يتعلمه  التعليمية، فهي مبثابة مواقف عملية لتطبيق ما 
رياضية، وهي فرصة لتعلم مهارات التفكري العليا، وممارستها من خالل الرياضيات، ومن 

أهم تلك اخلصائص )الكيالين، 2016(:
1- متثل حاجة أو أكثر من حاجات الفرد تعتمد على اختيار العملية احلسابية 

املناسبة اليت تؤدي لإلجابة الصحيحة.
2- سؤال يتطلب تفكريًا يف توظيف املعلومات املعطاة للوصول إىل اهلدف، وهو 

حل املسألة.
3- سؤال حيتاج إىل إجابة ال يشار فيه إىل العملية احلسابية اليت جيب استخدامها 

للوصول إىل اإلجابة.
4- ال يعتمد حلها على جمرد االسرتجاع، وإمنا على إعادة تشكيل العناصر املتضمنة 
باملسألة ملعرفة ما بينها من عالقات خمتلفة، مبعىن أن احلل يقوم على التفكري املنطقي السليم.

شروط حل  املسألة اللفظية الرايضية:
حلل املسالة اللفظية الرياضية جمموعة من الشروط من أمهها )عفانة، 2003(:

1- قدرة الطالب على حل املسألة.
2- واقعية ومنطقية وممكنة يف حلها.

3- بذل جهد عقلي مميز، ليستثمر ما لديه من معارف رياضية يف حلها.
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تصنيف املسائل اللفظية الرايضية:
تصنف املسائل اللفظية الرياضية تصنيفات متعددة، من أمهها )السر وفايز، 2016(:

أواًل: تصنيف املسائل الرايضية اللفظية حسب اهلدف منها:
يتطلب حلها حتويل مواقف يف  اليت  اللفظية  املسائل  النمذجة: تعين  1- مسائل 

وضعية ملموسة إىل منوذج رياضي. 
التعلم، سواء  تقومي  اليت تستهدف  اللفظية  املسائل  تعين  االختبارية:  املسائل   -2

أقبليًّا كان أم تكوينيًّا أم ختاميًّا.
3- املسائل االستكشافية أو التمهيدية: تعين املسائل اللفظية اليت تستهدف تقدمي 

مفهوم أو تعميم معني، هبدف استكشافه أو التوصل إليه.
4- املسائل التطبيقية: تعين املسائل اللفظية اليت تقدم بعد موضوع معني يف درس 

الرياضيات، هبدف تطبيق ذلك املوضوع يف موقف جديد.

اثنًيا: تصنيف املسائل الرايضية حسب موضوعها:
العمليات  حتديد  حلها  يتطلب  اليت  املسائل  تلك  وهي  احلسابية:  املسائل   -1
احلسابية املناسبة حلل املسألة، مثل املسائل اللفظية اليت يتطلب حلها إجراء العمليات 

احلسابية.
2- املسائل اجلربية: وهي تلك املسائل اليت تدخل ضمن بنيتها استخدام الرموز 
اجلربية، ويتطلب حلها استخدام الرموز واملعادالت اجلربية. مثل املسائل اللفظية اليت تؤول 

ملعادالت جربية.

اثلثًا: تصنيف "ديلون":
قسم ديلون املسائل الرياضية حسب طريقة عرضها إىل ثالثة أنواع هي )عبد القادر، 

:)2013
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1- املسائل املبتكرة: وفيها يقوم الطالب بالبحث عن املعلومات اليت ترتبط باملطلوب 
وحياول الربط بينها للتمكن من احلل.

2- املسائل املكتشفة: وفيها تقدم معلومات للطالب، مث يطلب منهم التعرف على 
املشكلة من خالل نص املسألة.

3- املسائل املعروضة للحل: وفيها حتدد املسألة وعناصرها األساسية، ويقدم هذا 
النوع يف صورة سؤال أو موقف.

رابًعا: تصنيف "هيلدبراندت":
 صنف "هيلدبراندت" املسائل الرياضية إىل ثالثة مستويات كما يأيت )إبراهيم، 2000(:
1- املسائل املرتبطة بالظروف واملواقف اليت يتعرض هلا الطالب وتتطلب منه إجراء 

تعديل وتغيري على هذه الظروف.
2- املسائل اليت تتطلب مقدارًا معيًنا من التجريب واملالحظة، ومجع البيانات قبل 

أن يقتنع الطالب بأن هناك حالًّ ممكًنا للموقف.
يتعرض  مل  موقًفا  وتتناول  تعميًما،  أو  رياضيًّا  مفهوًما  تستخدم  اليت  املسائل   -3

الطالب له سابًقا.

خامًسا: املسائل جيدة التحديد يف مقابل املسائل األقل حتديًدا:
للمسائل اللفظية نوعان، يتمثالن فيما يلي: )عبد احلليم،2004 ( 

1- مسائل أقل حتديًدا: وهي اليت أحد عناصرها غري معروف، وقد يكون هلا أكثر 
من إجابة صحيحة، وهذه النوعية تتطلب تفكريًا غري مباشر، كاالستبصار واالبتكار، 
وفيها يصعب أن يستخدم الطالب اسرتاتيجية التحليل، لكنه يستخدم اسرتاتيجية وضع 

الفروض مث اختبار صحتها.
املسألة  عناصر  فيها كل  تكون  اليت  املسائل  وهي  التحديد:  جيدة  مسائل   -2
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واضحة، وهذه النوعية تتطلب تفكريًا مباشرًا، ويطلق عليها حل املسائل عن طريق إعادة 
استنتاج احلل.

صعوابت حل املسألة الرايضية اللفظية:
للمسائل  الطلبة عند حلهم  تواجه  اليت  الصعوبات واملشكالت  العديد من  هناك 
اللفظية، اليت أظهرهتا الدراسات الرتبوية العديدة واالمتحانات املدرسية اليت أظهرت أن 
معظم أسباب الضعف يف القدرة على حل املسائل والعوامل الرئيسة اليت تؤثر يف مقدرهتم 

على حلها تتمثل فيما يلي )املشهراوي، 2003(:
1- الصعوبة يف اختيار اخلطوات وضعف خطة معاجلة املسألة وعدم تنظيمها.

2- اإلخفاق يف استيعاب املسألة وعدم القدرة على متييز احلقائق الكمية والعالقات 
املتضمنة يف املسألة وتفسريها.

3- عدم التمكن من مهارة القراءة، ووجود عادات خاطئة يف القراءة باإلضافة إىل 
ضعف يف حصيلة الطالب اللغوية من املفردات. إن عملية القراءة ليست بسيطة فهي 
تنطوي على كثري من املهارات وتتطلب فهًما واسًعا، وقراءة مسألة يف الرياضيات تتطلب 
أسلوبًا يف القراءة خبالف ما تتطلبه قراءة قصة أو مادة صفية، فاملسائل اللفظية تصاغ 

بعبارات موجزة وأسلوب مقتضب مع كثري من املصطلحات.

دور معلم الرايضيات يف عملية حل املسائل اللفظية:
جيب على املعلم أن يكون واعًيا يف اختيار املسائل الرياضية اللفظية اليت ميكن للطالب 
حلها، وتقدمي املساعدة الالزمة هلم لتحقيق ذلك، وهناك عدة معايري جيب أن توضع يف 

االعتبار عند انتقاء هذه املسائل وقبل طرحها للطالب، ومن أمهها )عطيفي، 2011(:
1- أن يكون من املمكن تكوين مواقف أخرى من املسألة بشرط أن يكون هلا نفس 
البنية الرياضية، ويعزز ذلك بإقناع الطالب أن بإمكاهنم حل املسألة الرياضية، وجيب أن 

يعرفوا أن لديهم حالًّ هلا.
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2- أن تطرح املسألة فرًصا ملستويات خمتلفة من احللول.
3- أن تطرح يف سياق املسألة أشياء حياتية وحقيقية، أو حماكاة واضحة ألشياء حقيقية.

4- أن تكون املسألة مهمة رياضيًّا.

استفادة البحث احلايل من اإلطار النظري والدراسات السابقة:
وراء  ما  )اسرتاتيجيات  احلالية:  بالدراسة  املرتبطة  النظرية  اخللفية  على  التعرف   -

املعرفة-التفكري التوليدي–حل املسائل اللفظية(.
- صياغة التعريفات اإلجرائية للبحث احلايل.

- تعرف خطوات اسرتاتيجية النمذجة )ما وراء املعرفية(.
- إعداد مواد وأدوات الدراسة.

فروض البحث:
- يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى )0.05( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري التوليدي يف الرياضيات لصاحل طالب 

اجملموعة التجريبية.
- يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى(0.05)  بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حل املسائل اللفظية يف الرياضيات لصاحل 

طالب اجملموعة التجريبية.
منهج البحث وإجراءاته:

منهــج البحث:
استخدم الباحثان يف البحث احلايل املنهج شبه التجرييب الذي يعتمد على اختيار 
جمموعة من بني طالب الصف األول املتوسط مبدارس مدينة جنران، ويوزعون يف جمموعتني 
)ضابطة وجتريبية( ويتم التأكد قبليًّا من تكافؤ اجملموعتني يف جمموعة من املتغريات اليت 
حيتمل أن تؤثر على متغريات البحث التابعة مث تطبيق أدوات القياس بعديًّا، ومقارنة نتائج 
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اجملموعتني بعديًّا وصواًل إىل النتائج وحتليلها وتفسريها. 
متغريات البحث:

أ( املتغريات املستقلة: اسرتاتيجية النمذجة (ما وراء املعرفية(.
ب( املتغريات التابعة: التفكري التوليدي –حل املسائل اللفظية.

عينة البحث: 
األول  الصف  طالب  من  طالًبا   )66) بلغت  عينة  على  البحث  جتربة  طبقت 
الدراسي  العام  يف  املقيدين  جنران،  مبدينة  بتصالل  قيس  بن  ثابت  مبدرسة  املتوسط 
2019/2018م، ووزعوا إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية وقوامها (30( طالًبا ودرست 
وقوامها  ضابطة  واألخرى  النمذجة،  اسرتاتيجية  باستخدام  والتناسب(  (النسبة  وحدة 

(36( طالًبا ودرست نفس احملتوى بالطريقة املعتادة. 

إعداد مواد البحث وأدواته:
- إعداد دليل املعلم:

أعدَّ دليل ملعلم الرياضيات ليسرتشد به عند تدريس وحدة "النسبة والتناسب" وفًقا 
االسرتاتيجية  عن  خمتصرة  ونبذة  الدليل،  مقدمة  الدليل:  وتضمن  النمذجة  السرتاتيجية 
واملوضوعات املتضمنة مبحتوى الوحدة، والتوزيع الزمين ملوضوعات الوحدة، وخمطط السري يف 

دروس الوحدة وفق االسرتاتيجية.
وقد بلغ عدد دروس الوحدة سبعة دروٍس يف (16 حصة(، وكل درس تضمن: حتديد 
األهداف التعليمية للدرس، األدوات والوسائط التعليمية املستخدمة –خطوات السري يف 

الدرس وفق االسرتاتيجية.
• حساب صدق الدليل وصالحيته للتطبيق:

بعد االنتهاء من إعداد دليل املعلم عرض يف صورته املبدئية على مخسة من احملكمني 
ختصص املناهج وطرق التدريس وذلك للتأكد من مدى مالءمة االسرتاتيجية املستخدمة 
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واألنشطة املصممة واحملتوى التعليمي؛ لتحقيق أهداف تدريس وحدة "النسبة والتناسب" 
وصالحية دليل املعلم للتطبيق. وقد أشار السادة احملكمون لصالحية دليل املعلم للتطبيق 
وذلك مع إجراء بعض التعديالت واملالحظات واالقرتاحات؛ وبعد إجراء التعديالت أصبح 

دليل املعلم يف صورته النهائية (ملحق1(.
- إعداد أوراق عمل الطالب:

من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة املرتبطة باسرتاتيجية النمذجة 
أُعدَّت أوراق عمل الطالب لسبعة موضوعات ليستخدمها الطالب أثناء دراسة وحدة “النسبة 
والتناسب” وفق االسرتاتيجية، وقد ُعرضت أوراق العمل على السادة احملكمني السابق 
ذكرهم؛ للتأكد من اتساق أوراق العمل ودليل املعلم مع اسرتاتيجية النمذجة وصالحيتها 

للتطبيق، وقد أشار السادة احملكمون لصالحية أوراق العمل للتطبيق (ملحق 2(.
- إعداد اختبار التفكري التوليدي:

أُعدَّ اختبار التفكري التوليدي يف الرياضيات وفق اخلطوات التالية:
أ( حتديد اهلدف من االختبار: يهدف هذا االختبار إىل حتديد مستوى طالب الصف 

األول املتوسط يف مهارات التفكري التوليدي يف الرياضيات .
ب( حتديد مهارات التفكري التوليدي اليت يقيسها االختبار: من خالل الرجوع إىل 
األدبيات الرتبوية والدراسات السـابقة واإلطـار النظري للبـحث وبعض اختبـارات التفكـري 
التوليدي، حددت املهارات اليت يقيسها اختبار التفكري التوليدي يف الرياضيات يف مهارتني 

أساسيتني تتضمنان مخس مهارات فرعية، وهي: 
مهارات االستكشاف، وتتضمن مهاريت: وضع الفرضيات، والتنبؤ يف ضوء املعطيات.

مهارات اإلبداع، وتتضمن: مهارات الطالقة، واملرونة، واألصالة.
هـ( إعداد الصورة األولية لالختبار يف ضوء جدول املواصفات:

يف ضوء األدبيات والدراسات الرتبوية اليت تناولت التفكري التوليدي يف الرياضيات، 
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أُعدَّت الصورة األولية لالختبار بصياغة جمموعة من األسئلة اليت تقيس مهارات التفكري 
التوليدي يف الرياضيات لدى طالب الصف األول املتوسط يف ضوء جدول مواصفات اختبار 

التفكري التوليدي يف الرياضيات، كما يف جدول (1( التايل:
جدول )1(: جدول مواصفات اختبار التفكري التوليدي يف الرايضيات.

عدد األسئلةأرقام األسئلةاملهارات الفرعيةاملهارات األساسية

االستكشاف
12 ، 2 مهارة وضع الفرضيات

32 ، 4مهارة التنبؤ يف ضوء املعطيات

56 ، 6 ، 7، 8، 10،9 مهارات الطالقة واملرونة واألصالةاإلبداع
10اإلمجايل 

د( حتديد طريقة تصحيح االختبار:
تصحح أسئلة مهارات االستكشاف كما يلي:

درجة وضع الفرضيات: تُعطى هذه الدرجة طبًقا لعدد احللول املقرتحة اليت يقدمها 
الطالب للمشكالت الرياضية.

درجة التنبؤ يف ضوء املعطيات: تُعطى هذه الدرجة طبًقا لعدد التوقعات الصحيحة اليت 
يطرحها الطالب واليت تظهر فيما بعد عن موقف معني أو منط رياضي معني.  

تصحيح أسئلة مهارات اإلبداع:
يُعطى لكل سؤال ثالث درجات موزعة كاآليت:

درجة الطالقة: تُعطى طبًقا لعدد االستجابات اليت يكتبها الطالب بالنسبة للسؤال، 
هلا صلة  ليست  أو  املكررة  االستجابات  بعد حذف  استجابة  لكل  درجة  بواقع  وذلك 

باملطلوب.
درجة املرونة: وتُعطى طبًقا لعدد األفكار املتضمنة يف االستجابات بالنسبة للسؤال، 

وذلك بواقع درجة لكل فكرة مع عدم إعطاء الفكرة املكررة أكثر من درجة.
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درجة األصالة: وتعطى هذه الدرجة على االستجابات األصيلة غري الشائعة بالنسبة 
للسؤال، وحتسب درجاهتا وفًقا ملا يلي:

 - مخس درجات إذا كانت الفكرة مل ينتجها سوى طالب واحد.
-  أربع درجات إذا كانت الفكرة مكررة بني طالبني فقط.

-  ثالث درجات إذا كانت الفكرة مكررة بني ثالثة طالب.
-  درجتان إذا كانت الفكرة مكررة بني أربعة طالب.

- درجة واحدة فقط إذا كانت الفكرة مكررة بني مخسة طالب.
- ال تعطى أي درجة للفكرة اليت تتكرر بني أكثر من مخسة طالب.

صدق احملكمني:
للتحقق من صدق االختبار عرض مع جدول املواصفات وطريقة تصحيحه على مخسة 
من احملكمني ختصص املناهج وطرق  التدريس وعلم النفس، ولقد أجريت التعديالت الالزمة 

يف ضوء آراء السادة حملكمني.
حساب صدق وثبات اختبار التفكري التوليدي:

حلساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكري التوليدي طبِّق االختبار على عينة 
استطالعية قوامها )30( طالًبا من طالب الصف األول املتوسط مبدرسة العريسة املتوسطة، 
وحسب معامل االرتباط بني درجات مهارات التفكري التوليدي بالدرجة الكلية للتفكري 
التوليدي اليت ُحصل عليها، وكانت معامالت االرتباط لالختبار كما يوضحها اجلدول اآليت: 

جدول )2(: معامالت االرتباط بني املهارات الفرعية والدرجة الكلية الختبار التفكري التوليدي.
الداللة معامل االرتباط مع الدرجة الكليةاملهارة

دالة عند 0.670.01االستكشاف

دالة عند 0.880.01اإلبداع

وهي معامالت ارتباط مرتفعة دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01(، مما يشري إىل االطمئنان 
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إىل الصدق الداخلي لالختبار.
كما ُحسب  ثبات االختبار عن طريق حساب "معامل ألفا – كرونباخ" ملهارات 

االستكشاف واإلبداع واالختبار ككلٍّ، اليت يوضحها جدول )3( التايل:
جدول )3(: معامالت ثبات اختبار التفكري التوليدي مبهارتيه االستكشاف واإلبداع.

الداللة معامل الثباتاملهارة
دالة عند 0.630.01االستكشاف

دالة عند 0.670.01اإلبداع
دالة عند 0.860.01االختبار ككلٍّ

وهي قيم تشري إىل متتع االختبار بشقيه االستكشايف واإلبداعي بدرجة عالية من الثبات، 
وبذلك أصبح االختبار يف صورته النهائية. )ملحق 3(

- إعداد اختبار حل املسائل اللفظية:
أعدَّ اختبار حل املسائل اللفظية وفًقا للخطوات التالية:

أ-حتديد اهلدف من االختبار: هدف االختبار إىل قياس قدرة طالب الصف األول 
املتوسط يف حل املسائل الرياضية اللفظية.

ب( إعداد الصورة األولية لالختبار: أعدَّت الصورة األولية لالختبار، وتكونت من 
(8( مسائل رياضية لفظية مع مراعاة مناسبة املسائل ملستوى طالب الصف األول املتوسط 
ووضوح املسائل واملطلوب من الطالب، وتقدير درجة مسائل االختبار فقد أعطيت كل 
مسألة )8( درجات، ويطلب من الطالب يف كل مسألة حتديد النقاط اآلتية ويُعطى على كل 
نقطة منها درجة ماعدا خطوات احلل يعطى عليها درجتني، ماعدا السؤال السابع والثامن كل 
منهما )9( درجات، ويطلب من الطالب باإلضافة للنقاط السابقة التمثيل البياين للمسألة. 

ج( صدق احملكمني: 
للتحقق من صدق االختبار عرض على مخسة من السادة احملكمني ختصص املناهج 
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وطرق تدريس الرياضيات هبدف التحقق من مناسبة أسئلة االختبار مع حمتواه، ومناسبتها 
لعينة البحث ودقة الصياغة اللغوية، وقد أجريت التعديالت اليت أشار إليها السادة احملكمون. 

د( حساب صدق وثبات اختبار حل املسائل اللفظية:
حلساب صدق االتساق الداخلي لالختبار طبقت العينة االستطالعية السابق ذكرها، 
وقد تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار بني )0.85 
– 0.96(، ومجيعها معامالت ارتباط دالة عند )0.01(، مما يشري إىل صدق االتساق 

الداخلي لالختبار. 
بعد  االستطالعية  العينة  على  االختبار  إعادة  باستخدام  االختبار  ثبات  وحسب 
(3( أسابيع من تطبيق االختبار األول، وحسب معامل ارتباط “بريسون” وبلغت قيمته 

(0.089( وهو معامل ثبات عاٍل.    
وبلغ  طالب،  وآخر  طالب  أول  زمن  متوسط  حسب  االختبار  زمن  وحلساب 
زمن اإلجابة على االختبار )70( دقيقة، وبذلك أصبح اختبار حل املسائل اللفظية 
درجة.   )66( لالختبار  الكلية  والدرجة  أسئلة،   )8( من  مكونًا  النهائية  صورته  يف 

.)4 )ملحق 
تنفيذ جتربة البحث:

 طبقت أدوات القياس قبليًّا على طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية؛ وذلك 
وقد  اللفظية،  املسائل  وحل  التوليدي  التفكري  يف  اجملموعتني  تكافؤ  من  للتحقق 
وجدول   ،)23( إصدار   (SPSS) برنامج  اإلحصائية  املعاجلات  يف  الباحثان  استخدم 
درجات  متوسطي  بني  للفرق  اإلحصائية  وداللته  )ت(  اختبار  نتائج  يوضح   )4)
واختبار  التوليدي  التفكري  الختبار  القبلي  التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني 

حل املسائل اللفظية.
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جدول )4(: داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي 
للتفكري التوليدي واختبار حل املسائل اللفظية.

درجات االحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعةاالختبار
احلرية

الداللةقيمة “ت”

التفكري 
التوليدي

365.94.1الضابطة
غري دالة عند 640.49

0.05 306.23.8التجريبية
حل املسائل 

اللفظية
369.55.4الضابطة

غري دالة عند 640.63
0.05 309.15.2التجريبية

وهذا   ،)0.05( عند  إحصائيًّا  دالة  غري  )ت(  قيمة  أن  يتضح   )4( جدول  من 
يؤكد وجود تكافؤ بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي الختبار التفكري 

التوليدي، واختبار حل املسائل اللفظية. 
وبعد التأكد من تكافؤ اجملموعتني قبليًّا يف مهارات التفكري التوليدي وحل املسائل 
لطالب  النمذجة  اسرتاتيجية  باستخدام  والتناسب”  “النسبة  وحدة  درست  اللفظية 
املعتادة لطالب اجملموعة الضابطة، وقد استغرق تدريس  التجريبية، وبالطريقة  اجملموعة 
الوحدة أربعة أسابيع يف )16( حصة، وبعد االنتهاء من عملية التدريس طبقت أدوات 

الدراسة على عينة الدراسة بعديًّا.
املعاجلة اإلحصائية:

بعد تطبيق أدوات القياس قبليًّا وبعديًّا على عينة الدراسة رصدت النتائج وعوجلت 
إحصائيًّا، وحتقق من صحة فروض البحث، وحللت النتائج وفسرت، وقد استخدمت 

األساليب اإلحصائية اآلتية:
- املتوسط )م(.

- االحنراف املعياري )ع(.
- اختبار )ت( ملتوسطني مستقلني.  
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- معامل االرتباط لبريسون.     
   .Black نسبة الكسب املعدل لبالك -

  .)H- SGR)  معادلة الكسب البسيطة هلريدي -

نتائج البحث وحتليلها وتفسريها: 
نتائج الفرض األول، وحتليلها وتفسريها:

للتحقق من صحة الفرض األول الذي نص على أنه: "يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند 
مستوى )0.05( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق 

البعدي الختبار التفكري التوليدي يف الرياضيات لصاحل طالب اجملموعة التجريبية".
التوليدي، وحسب اختبار "ت"  التفكري  البعدي الختبار  التطبيق  نتائج  رصدت 
التطبيق  الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف  لداللة 

البعدي الختبار التفكري التوليدي، وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:
جدول )5(: داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي 

الختبار التفكري التوليدي.
الداللةقيمة “ت”درجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعة

دالة عند 3619.36.5643.90.01الضابطة

3025.18.5التجريبية

من جدول )5( يتضح وجود فرق دالٍّ إحصائيًّا عند مستوى )0.01( يف التطبيق 
تفوق  يعين  مما  التجريبية،  اجملموعة  طالب  لصاحل  التوليدي  التفكري  الختبار  البعدي 

طالب اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة يف التفكري التوليدي.
أن  على  يدل  وهذا  البحث،  فروض  من  األول  الفرض  صحة  تتحقق  وبذلك 
استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف التدريس أدى إىل تنمية مهارات التفكري التوليدي لدى 
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طالب اجملموعة التجريبية، فقد اتضح ذلك يف ارتفاع درجات طالب اجملموعة التجريبية 
يف اختبار التفكري التوليدي عن درجات طالب اجملموعة الضابطة.

ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كلٍّ من )دياب، 2016( و)املالكي، 2011( غري أن 
الدراسة احلالية باملرحلة املتوسطة بينما دراسة دياب باملرحلة االبتدائية.

ولتحديد مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف تنمية التفكري التوليدي يف 
الرياضيات لدى طالب الصف األول املتوسط؛ حسبت الفعالية باستخدام معادلة" 
 )32  ،2010 والظاهري،  )زين الدين  ذكرها  للكسب املعدل كما   Black "بالك
فقد بلغت نسبة الكسب املعدل )1.29( ، وتلك القيمة (< 1.2)، وهي القيمة اليت 
حددها "بالك" للفعالية، مما يعين فعالية استخدام النمذجة يف تنمية التفكري التوليدي 

يف الرياضيات لدى طالب الصف األول املتوسط.      
اسرتاتيجية  فعالية  ترجع  البحث، وقد  أسئلة  األول من  السؤال  وهبذا أجيب عن 
النمذجة يف تنمية التفكري التوليدي يف الرياضيات لدى طالب الصف األول املتوسط 

لألسباب التالية:
- يف اسرتاتيجية النمذجة يكون املتعلم حمور العملية التعليمية وله الدور األكرب فيها، 
مما يتيح للطالب فرصة إطالق طاقاته واإلبداع وطرح طرق متعددة ومتنوعة وجديدة يف 

احلل.
- تنمي اسرتاتيجية النمذجة روح التعاون بني املتعلمني، حيث إن أسلوب العمل 
داخل الفصل يقوم على التعاون بني الطالب، الذي من شأنه بث روح التنافس بني 
بني  اجتماعية  عالقات  وتنمية  احلل،  يف  جديدة  أفكار  طرح  إىل  والسعي  اجملموعات 

الطالب. 
- تساعد اسرتاتيجية النمذجة املتعلم على حتقيق ذاته.

مبا  الطالب  لدى  املعريف  فوق  التفكري  تنمية  يف  النمذجة  اسرتاتيجية  تسهم   -
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تتضمنه من أسلوب التفكري بصوت عاٍل، والتساؤل الذايت، والنمذجـة بواسطـة التلميذ، 
والنمذجة بواسطة املعلم، والعصف الذهين، والتفكري التأملي.

- يتعرف الطلبة يف اسرتاتيجية النمذجة كيفية استخدام مهارات ما وراء املعرفة يف 
عملية التعلم ، حيث إن اسرتاتيجية النمذجة تتضمن أساليب متداخلة من شأهنا أن 
تنمي مهارات ما وراء املعرفة والتأمل فيها، ومن مث خالل إدراك التلميذ ألبعاد املشكلة 

فإنه ميكن بذلك أن يطرح طرقًا متعددة ومتنوعة وجديدة للحل. 
- يتعرف الطلبة يف اسرتاتيجية النمذجة أنواًعا متعددة من أنواع التفكري.

فرصة  تعطي  إهنا  حيث  تقليدية،  غري  النمذجة  اسرتاتيجية  يف  التقومي  عملية   -
للطالب للتعبري عن تفكريهم التوليدي.

نتائج الفرض الثاين وحتليلها وتفسريها:
لإلجابة عن الفرض الثاين من فروض البحث ونصه: "يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند 
مستوى )0.05( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق 

البعدي الختبار حل املسائل اللفظية يف الرياضيات لصاحل طالب اجملموعة التجريبية".
اللفظية وحسبت قيمة "ت"  املسائل  البعدي الختبار حل  التطبيق  نتائج  رصدت 
لداللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي 

الختبار حل املسائل اللفظية يف الرياضيات، وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:
جدول )6(: داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي 

الختبار حل املسائل اللفظية.
الداللةقيمة “ت”درجات احلريةاالحنراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعة

3626.87.1الضابطة
دالة عند 64120.01

2040.78.9التجريبية

الختبار  البعدي  التطبيق  يف  إحصائيًّا  دالٍّ  فرق  وجود  يتضح   )6( جدول  من 
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حل املسائل اللفظية لصاحل طالب اجملموعة التجريبية، مما يعين تفوق طالب اجملموعة 
التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة يف حل املسائل اللفظية.

وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاين من فروض البحث، وهذا يدل على أن استخدام 
اسرتاتيجية النمذجة يف التدريس أدى إىل تنمية مهارات حل املسائل اللفظية لدى طالب 
يف  التجريبية  اجملموعة  درجات طالب  ارتفاع  يف  ذلك  اتضح  فقد  التجريبية،  اجملموعة 

اختبار حل املسائل اللفظية عن درجات طالب اجملموعة الضابطة.
استخدمت  اليت   )2018 والبالح،  )الشحات  دراسة  نتائج  مع  ذلك  ويتفق 
اسرتاتيجية معرفية لتنمية حل املسائل اللفظية غري أن دراسة )الشحات والبالح( أجريت 

على الطالب ذوي صعوبات التعلم.
ولتحديد مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية النمذجة يف تنمية مهارات حل املسائل 
  )H- SGR)   اللفظية، حسبت الفعالية باستخدام معادلة الكسب البسيطة هلريدي
)هريدي، 276 ،2017(،  وقد بلغت قيمة نسبة الكسب البسيط هلريدي )0.49(، وبالرجوع 
ملستويات الفاعلية اليت حددها "هريدي" وجد أن درجة الفاعلية مقبولة. مما يعين فعالية 
اسرتاتيجية النمذجة يف تنمية مهارات حل املسائل اللفظية لدى طالب الصف األول 

املتوسط بدرجة مقبولة. 
اسرتاتيجية  فعالية  ترجع  وقد  البحث،  أسئلة  من  الثاين  السؤال  أجيب عن  وهبذا 
املتوسط  األول  الصف  لدى طالب  اللفظية  املسائل  مهارات حل  تنمية  النمذجة يف 

بدرجة مقبولة لألسباب التالية:
- يف اسرتاتيجية النمذجة يشرتك الطالب بقدر كبري يف العملية التعليمية ويُعطى له 
قدر كبري من احلرية يف التفاعل مع زمالئه من خالل مرحلة النمذجة بواسطة الطالب، 
وتطرح حلول متعددة ومتنوعة وجديدة للمشكالت مما ينمي القدرة على حل املسائل 

اللفظية. 
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- يف اسرتاتيجية النمذجة تتنوع الطرق واألساليب التعليمية املستخدمة مما يؤدي إلثارة 
وحتسني قدرة الطالب على التفكري، ويزيد من قدرهتم على مواجهة وحل املشكالت الرياضية.

التعاون بني الطالب،  - يف اسرتاتيجية النمذجة يقوم العمل داخل الفصل على 
التنافس بني اجملموعات والسعي إىل طرح أفكار جديدة يف  الذي من شأنه بث روح 

احلل، ومن مثَّ حتسني مستواهم يف حل املسائل اللفظية. 
- تتضمن اسرتاتيجية النمذجة عمليات التفكري والتساؤل الذايت والعصف الذهين 
مما يساعد الطالب على تناول جوانب متعددة للمشكلة، ونقدها للوصول إىل حلول 

متعددة هلا، ومن مثَّ تنمية القدرة على حل املسائل اللفظية.
- إن اسرتاتيجية ما وراء املعرفة املستخدمة تتضمن أساليب تدريسية متنوعة من 
شأهنا أن تنمي مهارات ما وراء املعرفة والتأمل فيها، ومن خالل إدراك الطالب ألبعاد 
املشكلة فإنه ميكن بذلك أن يطرح طرقًا متعددة ومتنوعة وجديدة للحل مما يسهم يف 

تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت واملسائل اللفظية.
- عملية التقومي يف اسرتاتيجية النمذجة غري تقليدية، فقد تعطي فرصة للطالب 
للتعبري عن تفكريهم، وإعطاء حلول متنوعة يف تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت 

واملسائل اللفظية.
توصيات البحث:

يف ضوء نتائج البحث احلايل ميكن التوصية مبا يلي:
تدريس  يف  النمذجة  اسرتاتيجية  استخدام  على  الرياضيات  معلمي  تشجيع   -1

الرياضيات ملا هلا من أثر يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية.
استخدام  على  للتدريب  اخلدمة  أثناء  يف  للمعلمني  تدرييب  برنامج  إعداد   -2
اسرتاتيجية النمذجة ما وراء املعرفية يف تدريس الرياضيات لطالب املرحلة املتوسطة لتنمية 

التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية يف الرياضيات.
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3- الرتكيز يف تدريس الرياضيات على استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة اليت 
هتتم باملشاركة الفعالة من ِقبل الطالب. 

خالل  من  التعليمية  املراحل  جلميع  الرياضيات  يف  التوليدي  التفكري  تنمية   -4
استخدام طرق وأساليب حديثة يف التدريس. 

تنمية  على  بأسلوب شيق يساعد  مناهج الرياضيات وعرضه  حمتوى  5- صياغة 
مهارات التفكري التوليدي يف الرياضيات لدى الطالب.

6- االهتمام بقياس مهارات التفكري التوليدي لدى الطالب بوضع أسئلة تقيسها 
يف امتحانات تقومي الطالب.

البــحوث املقرتحـــة:
يف ضوء نتائج البحث احلايل يُقرتح القيام بإجراء البحوث التالية:

تنمية  الرياضيات على  النمذجة يف تدريس  فاعلية استخدام اسرتاتيجية  1- دراسة 
متغريات أخرى غري متغريات الدراسة احلالية. 

2- دراسة فاعلية استخدام اسرتاتيجيات أخرى قائمة على ما وراء املعرفة يف تدريس 
الرياضيات على تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية يف الرياضيات.

3- دراسة فاعلية برنامج تدرييب ملعلمي الرياضيات قائم على اسرتاتيجية النمذجة يف 
تدريس الرياضيات ومعرفة أثره على بعض جوانب التعلم يف الرياضيات لدى الطالب يف 

مراحل تعليمية خمتلفة. 
4- إجراء حبوث تتناول طرقًا وأساليب تدريسية أخرى من املمكن أن تسهم يف تنمية 

التفكري التوليدي، وحل املسائل اللفظية يف الرياضيات يف املراحل التعليمية املختلفة.
5- دراسة تقوميية لواقع استخدام املعلمني باملراحل التعليمية املختلفة السرتاتيجيات 

ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات.
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