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 الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على خاتن الوزسلين وعلى آله وصحبه أجوعين،، وبعد .        

 Global )جسر(المعهد الدولي للدراسة والبحث هجلت في الوجلد الزابع هن  عساتلا العددفهذا هى 

Institute for study and research Journal  (Gisr-J)  

أثر أسلوب الدببة الثالثة في تدريس الرياضيات  " ناه شعب اثحب ةلجسلا خذشت دجعلا احى يف       
أثر أسلوب الدببة الثالثة في تدريس  "اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي في األردنوالتفكير 

  نيثحابلل "الرياضيات والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي في األردن

 تقري إلى الجراسة ىحه ىجفت. عهدة عبج الجهاد أبه سشيشة ره تكجلا ذاتسالاو    اال  الرخانشودمحم ره تكجلا
( 257، وترهن نجتسع الجراسة نن)استخجام أسلهب الجببة الثالثة على التحريل والتفريخ اإلبجاعي أثخ

( طالًبا نن طلبة الرف الخانس األساسي تم اختيارىا 55طالبًا وطالبة ، وترهنت عيشة الجراسة نن )
التجخيبي حيث قدست العيشة إلى نجسهعتين عذهائًيا السجسهعة  بالطخيقة القرجية، واستخجم السشيج شبو

التجخيبية درست باستخجام أسلهب الجببة الثالثة، والسجسهعة الزابطة درست باستخجام الطخيقة التقليجية، 
تهرانس للتفريخ اإلبجاعي نقياس ولتحقيق أىجاف الجراسة تم بشاء اختبار تحريلي في الخياضيات وطبق 

 نجسهعتي نتائج الطلبة في بين إحرائية داللة ذات فخوق  وقج أظيخت الشتائج وجهد اظ )أ(اهرة األلف
 الجراسة في التحريل والتفريخ اإلبجاعي لرال  السجسهعة التجخيبية.

 

 شكخا لسن نشحشا ثقتو

 السحخر التشفيحي
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الرف الخامس لدى طلبة  تدريس الرياضيات والتفكير اإلبداعي فيأسلهب الدببة الثالثة  أثر
 األساسي في األردن

 
 د عؾدة عبج الجؾاد أبؾ سشيشةأ                                        دمحم صالح الكخامشو   د.

M_karamna@yahoo.com                          odeh_abu_sneineh@yahoo.com         
  الخضؾان                                                   جامعة عسان العخبية مجارس

    
 ،استخجام أسمؾب الجببة الثبلثة عمى التحريل والتفكيخ اإلبجاعي أثخ تقري إلى الجراسة ىحه ىجفت: ملخص ال
 الخامذمؽ طمبة الرف  ا( طالبً 50عيشة الجراسة مؽ )وتكؾنت  ( طالبًا وطالبة ،752تكؾن مجتسع الجراسة مؽ)و 

 اإلى مجسؾعتيؽ عذؾائيً  العيشة قدست حيث التجخيبي شبو السشيجواستخجم  ،تؼ اختيارىا بالظخيقة القرجية األساسي
 والسجسؾعة الزابظة درست باستخجام الظخيقة التقميجية، ،أسمؾب الجببة الثبلثةالسجسؾعة التجخيبية درست باستخجام 

 األلفاظ صؾرةلمتفكيخ اإلبجاعي  تؾرانذمقياس وطبق  في الخياضيات ولتحقيق أىجاف الجراسة تؼ بشاء اختبار تحريمي
لتفكيخ واالجراسة في التحريل  مجسؾعتي نتائج الظمبة في بيؽ إحرائية داللة ذات فخوق  وقج أعيخت الشتائج وجؾد )أ(

 لرالح السجسؾعة التجخيبية. اإلبجاعي
  .التفكيخ اإلبجاعيالتحريل،  ،أسمؾب الجببة الثبلثة : الجالةكمسات ال
 

The Effect of The Three Bears Method in the Teaching of   Mathematics and  

Creative Thinking for  the Fifth Grade Students in Jordan 
 

 

Mohammad S. Karamneh                                               Odeh A. Abosneaneh 

M_karamna@yahoo.com                                                   odeh_abu_sneineh@yahoo.com  

 Aredwan Schools                                                             Amman Arab Univ 

 

Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of the three bears 

method on achievement and creative thinking. The study population consisted of 

(752) male and female students. The sample consisted of (50) students of the fifth 

grade, The experimental group was studied using the traditional method. In order to 

achieve the objectives of the study, an achievement test was constructed in 

mathematics and the creative thinking scale was applied to the verbal image (a) of 

the study. The results showed that there were differences Of statistical results 

between students in the two study groups in achievement and creative thinking for 

the experimental group. 
 

Keywords : Three Bears, Achievement, Creative Thinking  
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 : مقدمةال
والقؾى البذخية ىي  الخاىؽ،الحياة أىؼ ميدات العرخ  مشاحييعتبخ التغيخ والتظؾر الستدارع في شتى 

لمعشاصخ السبجعة التي ترشع ىحا التظؾر والتقجم والتغيخ، لحا أصبحت السجتسعات في أمذ الحاجة 
ونتيجة يادة السجتسع إلى أقرى تقجم مسكؽ فييا ويعج اإلبجاع البذخي ىؾ العشرخ القادر عمى ق

وبالتالي  عكافة فإن السعخفة أصبحت في متشاول الجسي السجاالت في التقشي والتظؾر السعخفي لبلنفجار
وىحا كان  ،الحجيث العرخ في التخبؾية العسمية أولؾيات أبخز وبشائيا السعخفة اكتداب عسميةلؼ تعج 

عؾة السعمسيؽ بزخورة التخكيد عمى بشاء ميارات التفكيخ بأنؾاعيا الجافع لمتخبؾييؽ والسفكخيؽ إلى د
 حتى الظالب التي يحتاجيا األدوات بسثابة ىي التفكيخميارات  نإ وأشكاليا السختمفة لجى الظمبة ، إذ

 .السدتقبل بيا يأتي التي السعمؾمات أو الستغيخات نؾع مؽ أي مع بفاعمية التعامل مؽ يتسكؽ
 التفكيخ، في أسمؾب الخياضيات أن تجريديا وأساليب الخياضيات مشاىج نحؾ الحجيثة االتجاىات وأكجت
وقج (، Lutfiyya, 1998الحل ) إلى لمؾصؾل والسشاقذة االكتذاف أسمؾب ويعتسج الفيؼ والسشظق، أساسو

كان مؽ بيؽ األىجاف التي وردت في مشاىج الخياضيات لمسخحمتيؽ األساسية والثانؾية في األردن أن 
 يشسي الظالب قجرتو عمى التفكيخ وأن يكتدب اتجاىات إيجابية نحؾ التداؤل واالبتكار والبحث

 .(2004 ،) الخظيب 
في تشسية التفكيخ فيي مادة دراسية غشية  ًيارئيد اتمعب دورً ( أن الخياضيات 2003الرباغ )وتخى 

ؾعة وججيجة لكل مؾقف مؽ تمػ  متشبالسؾاقف التي تحؾي مذكبلت يؾمية يؾاجييا الستعمؼ تتظمب حمؾاًل 
السؾاقف وتتؼ عسمية تشسية التفكيخ الخياضي كحلػ مؽ خبلل السؾاقف التي يتمقاىا الستعمؼ في حياتو 
اليؾمية والتي يسكؽ إعظاؤىا معشى مؽ خبلل مجسؾعة مؽ األنذظة والعسميات العقمية السكؾنة ليحا 

 .التفكيخ

 عمى القادريؽ الظمبة إعجاد ضخورة عمى األردن في ميؼوالتع لمتخبية العامة األىجاف ركدتلقج و  
 اتباع يؤىميؼ بسا لجييؼ، اإلبجاعي التفكيخ ميارات وتشسية وشؤونيا، مجاالت الحياة في التفكيخ استخجام
 عالية السعاصخة الحياة متظمبات لسؾاجية إعجادىؼ بغية السذكبلت، البحث وحل في العمسي األسمؾب
 ومعالجتيا، وتبؾيبيا السعمؾمات، جسع عمى قادريؽ تجعميؼ السيارات التي يؼبإكداب وذلػ التعقيج،

 .( 1997.) وزارة التخبية والتعميؼ ، السشاسبة القخارات اتخاذ في واستخجاميا
 مختمفة أساليب باستخجام التعمسية التعميسية العسمية بتظؾيخ السخبيؽوباالستشاد إلى ذلػ فقج قام عجد مؽ 

 التعمؼ وأسمؾب الشذط، التعمؼ أسمؾب مثل وتظبيقيا السعمؾمة تمقي الستعمسيؽ عمى فدتح ومتشؾعة حتى
 .التجخيبي أو بخاتيالخالتعمؼ  وأسمؾب التعاوني،
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التجريذ  أسمؾب ىيسشة السبلحع أن إال ،الخياضيات مادة بسحتؾى  الؾاضح االىتسام مؽ الخغؼ وعمى
 االنتقال أىسية في السجال التخبؾي  العبلقة ذوو أدرك ، لحاالحي يعتسج عمى التجريذ السباشخ التقميجي
 والتمقيؽ، الحفع عمى يخكد الحي التقميجي التعميؼ ومفيؾم التقميجية التجريذ أساليب مؽ نؾعية بظخيقة

الستعمؼ  إنحيث الغخفة الرفية وخارجيا داخل بتظبيق السعخفة  ييتؼ الحيلخبخاتي ا التعمؼ أسمؾب إلى
ؾم باستقراء السعخفة ونتائجيا بشفدو ثؼ يمجأ إلى التفكيخ اإلبجاعي والشاقج وحل في ىحا األسمؾب يق

 (2014) سعادة ،  السذكبلت مسا يجعمو ال يكتفي بتمقي السعمؾمة بل يعسل عمى تحميميا وتقؾيسيا
 عجيجة إسيامات( الحي قجم John Deweyجؾن ديؾي ) إلى الخبخاتي التعمؼ تظؾيخ في الفزل ويعؾد
 التعمؼ أىسية بيشت التي والسقاالت الكتب مؽ عجد بتأليف قام مي، إذوالعس الشغخي  جانبيؽال عمى

 .(2014) سعادة ،  التعمسية التعميسية العسمية في الخبخاتي
 لأو تذكي صشع خبلليا مؽ يتؼ التي العسميةبأنو  التجخيبي أوخاتي الخب لمتعمؼ الحجيث بالسفيؾم ويقرج 

 بيئتيؼ ضسؽ وعقمي، عاطفي تأثيخ ذات أنذظة في انخخاطيؼ خبلل مؽ اىيسيؼومف لسعارفيؼ الجارسيؽ
  (Bell,1995) .والحيؾية االجتساعية

Academy Management of Learning and Educationأكاديسية اإلدارة لمتعميؼ والتعمؼ  عخفتوقج 
1
 ( 

 أساليب بيؽ التفاعل اإلطار لفيؼ التعمؼ الخبخاتي بأنو والتي مقخىا الؾاليات الستحجة األمخيكية (2011
بأنو  ( Trainzone ,2014)تخيشدون ، وقج عخفو  بيؼ السحيظة التعمسية التعميسية والبيئة الظمبة تعمؼ

التعمؼ بالعسل مع استخجام التأمل ، بحيث يكؾن الجدء األساس في العسمية التعميسية التعمسية ، والحي 
 تعميسية بأن التعمؼ الخبخاتي طخيقةوسيؾلة ، ويخى الباحثان  بؾجؾده تتؼ عسمية انتقال التعمؼ بيدخ

  السعمؼ مع بالتعاون  ومؾجية رسسية بظخيقة التعمسية التعميسية العسمية محؾر الظالب مؽ تجعل تعمسية
الشذط والتعمؼ بالمعب يسكؽ الستعمؼ مؽ السذاركة الفاعمة في  التعمؼ مؽ متجانذ مديج فالتعمؼ الخبخاتي

( Push and Pull) أسمؾب الجفع والدحبىي:  اويتزسؽ التعمؼ الخبخاتي ثبلثة عذخ أسمؾبً ، األنذظة 
 الحل أسمؾب، Abstraction Gravity from High to Low)األدًً )  إلً األػلً هي الزجزيذ أطلىة

 Once.) تظبيقات عجة مع واحج مفيؾم أسمؾب، ( Solution Before Abstraction)التجخيج قبل

Concept-Several Implementations  ) ،الرغيخة ثؼ الجقيقة األشياء في بالخبخة السخور أسمؾب 
 See Before)تدسع أن قبل انغخ أسمؾب، (Experiencing in the Tiny, Small and Largeفالكبيخة )

Hear)  ،عمييا والسحافغة الثقة بشاء أسمؾب (Build and Maintain Confidence) ، ثؼذ ءالجٌب أطلىة 

 الظخيقة عخض أسمؾب،  (Mission Impossible) السدتحيمة السيسة أسمؾب،  (Built in Failureالفشل )

(Expose the Process)  ،الشذاط سخيع الظالب ترسيؼ سمؾبأ (Student Design Sprint ، )أسمؾب 
                                                 

1
 7491ومقرها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  اسست سنة  ة فً مجال التعلٌمأكادٌمٌة تعنى بتقدٌم المنح الدراسٌاكادٌمٌة االدارة للتعلٌم والتعلم   

 دعم البحث العلمً فً مجال التعلٌم واإلدارة تهدف الى 
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)سعادة ( Three Bears Method)  الثبلثة الجببة أسمؾب،  (Robin Round Method) روبيؽ طاولة
ويقؾم أسمؾب الجببة الثبلثة الحي قامت عميو ىحه الجراسة عمى حل السذكبلت بحيث يذتخك  .(2014،

 فكختو بظخح طالب كل بحيث يقؾم والظمبة السعمؼ قبل مؽ عمييا الستفق السذكمة حل في جسيع الظمبة
 األفكار جسيعلسعمؼ بكتابة ، ويقؾم ا السعمؼشخاف إ تحت الحىشي العرف عسمية تشذيط عمى يداعج مسا

 األسمؾب ىحا، فيجف األفكار ىحه بالتفكيخ وتأمل لمظمبة السعمؼ مؽ تؾجيو مع الدبؾرة عمى السظخوحة
 الكافي وإعظائيؼ الؾقت لمسذكمة، وابجاعي أمثل حل إيجاد إلى األمام إلى بالتقجم لمسجسؾعة الدساح ىؾ

 أنو أساس عمى إليو يشغخ أن يجب طالب كل ن  إ ثبحي سميسة، بظخيقة الفخيق اختيخ إذا لمتفكيخ،
 مجال تحجيجويقؾم أسمؾب الجببة الثبلثة عمى ثبلث خظؾات :  واآلراء واألفكار لمسعمؾمات ميؼ مرجر

 قيام ثؼ الحمؾل، فييا تكسؽ التي لمسذكبلت السشاسب التؾازن  لؾضع بتجخبة التؾاصل لمستعمؼ والقيام
 (2014 طؼبدح ،) التجخبة في العسيق لمتأمل تؼ، ما بسخاجعة الستعمؼ

 ضسؽ أن مؽ فقج وججا االسؼ ، بيحا التعميسي األسمؾب تدسيةوعشج قيام الباحثان بالبحث عؽ سبب  
 ، ودوروالتؾاصل السحادثة( Mama Bear) األم الجب دور أن مؽ مذتقة الثبلثة الجببة أن األسباب

 (lurking) األحيان بعض في ويعخف لتحجثا مؽ أكثخ االستساع يعشي (Baba Bear) األب الجب
 Baby) الرغيخ الجب وىؾ الثالث والجب واالستساع السحادثة بيؽ ما في والسختبئ السكسؽبالذيء 

Bear) مؽ قجر عمى يكؾن  أن وبإمكانو ليقؾلو الكثيخ لجيو دائسا وىؾ بديؾلة، صجاقات يعقج لحيوا 
 مؽ عجد بتجسيع يقؾم الحالة، ىحه وفي   السؾجؾدة خافاألط إلى وايراليا السعمؾمات الحكاء الستقبال

 تشديق عمى اقادرً  يكؾن  بحيث لمفيؼ، سيؾلو أكثخ السعقجة األمؾر مؽ تجعل التي الجيجة الشرائح
 . (Simon,2008) الحقيقية السذكمة حل إلى يرل بحيث التحكؼ، سيمة وجعميا السعمؾمات

الحي يجل عمى أن اإلستخاتيجية التي تدتخجم في التدؾيق و  الثبلثة، الجببة تعخيف يتؼ آخخ مرجر وفي
واالستثسار الجيج يعؾد إلى أسساء المعة مؽ رجال األعسال الحيؽ أحدشؾا إدارتيؼ في استخجام السؾاد 
الخام ، وىي السذكمة والسعظيات التي تخافقيا في إيجاد الحل األمثل، وبالتالي الخبح األفزل عمى 

ميجان سؾق العسل بشًاء عمى الخبخات الستشؾعة الدابقة والحالية التي تعخضؾا  السجى الظؾيل وذلػ في
 (.Tayloret, at. al, 2012إلييا لمؾصؾل إلى الحل األمثل )

 دور أطخاف لعسل ثبلثةوبسا أن أسمؾب الجببة الثبلث مؽ أساليب التعمؼ الخبخاتي فيؾ بحاجة إلى  
 لمسذكمة  وييجف ىحا األسمؾب بذكل رئيدي إلى إكدابوإيجاد الحل األندب   والتؾازن  السشاقذة
 تشسية وبالتالي ،البعيج السجى عمى السذكمة حل في القخارواتخاذ  والشقج التحميل عمى القجرة الظالب

 الشغخ عمى وتجريبيؼ سؾاء حج عمى والبعيج القريخ السجى عمى والعسمية التخبؾية الظالب شخرية
 مشيا ويدتسخ يشظمق تجخيبيةخبخاتية  قاعجة لو ىحا وكل ،ةسظحي غيخ عمسية عسيقة بشغخة لمسذكبلت
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السقخرات العمسية كالسقخرات الجراسية ويدتخجم أسمؾب الجببة الثبلث في مجاالت تجريذ ، السعمؼ تفكيخ
 والتجارب الحاسؾب وىشجسة الحاسؾب كسا ويدتخجم في تجريذ عمؼ التخبؾية،اليشجسية والسذاغل 

 (.2014 )سعادة،الذخعية  والعمؾمة العسميالسخبخية 
 التفكير اإلبداعي 

 الدعة مؽ فيو يكؾن  قج التعخيفات تشؾع فإن عي لحااإلبجا  التفكيخ لسرظمح محجد واحج مفيؾم يؾجج ال
 التفكيخ تعخيف الباحثؾن  تشاول فقج ،إبجاعاً  اإلبجاعي التفكيخ تعخيفات مؽ يجعلبحيث  والسخونة
  تؾرانذ، فقج عخفو اإلبجاعي التفكيخ عؽ ومتشؾعة كثيخة تعخيفات فأنتجؾا اإلبجاعي

Torrance,1993))  االندجام والثغخات وعجم الزعف بسؾاطؽ والؾعي لمسذكبلت تحدذ عسميةبأنو 
أو  صياغتيا ٕواعادة واختبارىا الفخضيات وصياغة الحمؾل، عؽ والبحث السعمؾمات، في والشقص
 قجرة يعشي اإلبجاعأن  (Gordan,1993جؾردن ) ، بيشسا يخى .يؽلآلخخ  الشتائج تؾصيل أو ونقل تعجيميا

 السدتؾى  ضسؽ يقعإلى أن التفكيخ اإلبجاعي (   (Morrison,1996 ويحىب مؾريدؾن  اإلنتاج، عمى الفخد
السدتؾيات  ىحه تعج حيث والتقؾيؼ( والتخكيب، التفكيخ )التحميل، لسدتؾيات بمؾم نسؾذج مؽ األعمى

 تؾجيو وىادف مخكب عقمي نذاط( أن التفكيخ اإلبجاعي 1999، ويخى جخوان )مياالتفكيخ الع مدتؾيات
 .اسابقً  معخوفة تكؽ لؼ أصيمة نؾاتج إلى التؾصل أو حمؾل عؽ البحث في قؾية رغبة

 مؽ كبيخ عجد تؾليج عمى القجرةوتعشي  ( Fluency: ميارة الظبلقة )وتتزسؽ ميارات التفكيخ اإلبجاعي 
 والدخعة معيؽ لسثيخ االستجابة عشج االستعساالت أو السذكبلت أو األفكار أو فاتالستخاد أو البجائل

 بتغيخ الحىشية الحالة تغييخ عمى القجرة( وتعشي Flexibility، وميارة السخونة ) تؾليجىا في والديؾلة
 جويؾا محجدة ذىشية أنساط تبشي إلى الفخد فيو يسيل الحي الحىشي الجسؾد عسمية عكذ وىي السؾقف،

 أجل مؽ تدتخجم التي السيارة( وتعشي Originality، وميارة األصالة )الستشؾعة الحىشية مؾاقفو بيا
( وتعشي Elaboration، وميارة اإلفاضة )نؾعيا مؽ فخيجة أو غيخ عادية واستجابات بظخق  التفكيخ

 مؽ مخظط أو حةلؾ  أو ما لجياز أو لسذكمة حل أو لفكخة متشؾعة و ججيجة تفاصيل إضافة عمى القجرة
( Sensitivity problemsلمسذكبلت )وميارة الحداسية  تظؾيخىا أو تحديشيا، عمى تداعج أن شأنيا

 القجرة بيحه ويختبط السؾقف أو البيئة في ضعف عشاصخ أو حاجات، أو مذكبلت، بؾجؾد الؾعيوتعشي 
 .( 2001 ي،)قظامخد الف محيط في السحيخة أو الذاذة أو العادية غيخ األشياء مبلحغة

 مذكلة الدراسة وأسئلتها 
السسمكة األردنية الياشسية مشح التعميسية التعمسية التي شيجتيا  العسميةفي ات السمحؾعة نتيجة لمتظؾر 

 ورفع التعميؼ مخخجات تحديؽ( ولغاية اآلن والتي ىجفت إلى 1987) 2مؤتسخ التظؾيخ التخبؾي عام 
                                                 

2
لواقع العملٌة التعلٌمٌة فً المملكة  واضح تصورم ٌدبرعاٌة ملكٌة سامٌة وهدف إلى تق 7491الذي عقد فً أٌلول  مؤتمر التطوٌر التربوي 

 ووضع حلوال لمشاكل التعلٌمهاشمٌة األردنٌة ال
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 الخياضيات ولتجريذ عامة لمتجريذ ن الستأملأوتشسيتو إال  ضيبالتفكيخ الخيا واالىتسام جؾدتيا مدتؾى 
 يتخمميا إذ السدتؾى السقبؾل إلى ترل لؼ الخياضيات في التعميسية السخخجات يبلحع أن خاصة،

عشج  اإلبجاعي التفكيخ وضعف الظمبة، لجى العمسي انخفاض التحريل في تتسثل عجيجة، مذكبلت
إلى انخفاض وجؾد معمسيؽ مجربيؽ وانخفاض مدتؾى كفاءتيؼ في  ، باإلضافة السذكبلت وحل الظمبة،

التعامل مع محتؾى السادة الجراسية التي تؾاكب عسمية تججيجه مؽ وقت آلخخ إضافة إلى شيؾع الظخق 
  عام أجخيت التي الجراسة الجولية في جمياً  وقج عيخ ذلػفي تجريذ الخياضيات  التقميجية
ف مججدًا في الجراسة الجولية الثالثة )إعادة ( التي أجخيت عام ، وقج عيخ ىحا الزع 1994/1995
 . 2004/ 2003وعام  1999/  1998

 الفخد بحياة تختبط ججيجة، تجريدية ستخاتيجيات إ عؽ البحث الجراسة بزخورة مذكمة تبخز ىشا ومؽ
خ وال سيسا تعسل عمى تشسية ميارات التفكي الرف غخفة داخل حقيقية حياتية مذكبلت إلى السدتشجة

أسمؾب الجببة الثبلثة ممحة في العسمية التعميسية التعمسية  وبسا أن  اإلبجاعي مشيا مسا جعل الحاجة إلى
تأخح حقيا مؽ البحث والجراسة في السؾاد  لؼأسمؾب الجببة الثبلثة مؽ األساليب الحجيثة ججًا والتي 

ىحه الجراسة لتؾضح أثخ أسمؾب الجببة ، لحا جاءت  اا، وفي مادة الخياضيات خرؾًص الجراسية عسؾمً 
 الثبلثة عمى التحريل والتفكيخ اإلبجاعي في مادة الخياضيات .

 :تي وتتبمؾر مذكمة الجراسة في اإلجابة عؽ الدؤال الخئيذ اآل
استخدام أسلهب الدببة الثالثة كأسلهب من أساليب التعلم الخبراتي  في تدريس الرياضيات ما أثر 

 لطلبة الرف الخامس األساسي في األردن؟ والتفكير اإلبداعي التحريل فيوأثره 
 :وقد انبثق عن هذا الدؤال األسئلة الفرعية اآلتية 

الخياضيات  تحريلفي  (α ...5 ≤) الجاللةىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى .1
 الثبلثة؟لجى طبلب الرف الخامذ األساسي تعدى ألسمؾب الجببة 

في التفكيخ اإلبجاعي لجى  (α) ...5 ≤الجاللةق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى ىل تؾجج فخو .2
 الثبلثة؟طبلب الرف الخامذ األساسي تعدى ألسمؾب الجببة 

 أهداف الدراسة :
طمبة  التحريل والتفكيخ اإلبجاعي لجى فيأسمؾب الجببة الثبلثة تدعى الجراسة الحالية لسعخفة أثخ 

 في األردناضيات في مادة الخي الخامذالرف 
 أهمية الدراسة

تيتؼ الجراسة الحالية بأسمؾب حجيث مؽ أساليب التعميؼ وتجرس أثخه كأسمؾب تجريذ لسادة . 1 
 اضيات الخي
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 وخارجيا.إكداب الظمبة ميارات وأساليب تعمؼ ججيجة داخل الغخفة الرفية .2
مؽ ىحا األسمؾب في  خاصةاضيات ولسادة الخي عامةاستفادة السذخفيؽ التخبؾييؽ لمسؾاد الجراسية .3

الجورات واالجتساعات التي يعقجونيا لمسعمسيؽ في اطبلعيؼ عمى الججيج مؽ األساليب الحجيثة في 
 التعميسية.العسمية 

 أخخى.. قج يشبثق عؽ ىحه الجراسة دراسات 4
 

  الدراسة:فرضيات 
ؽ متؾسط درجات بي) α) ...5 ≤عشج مدتؾى الجاللة ة إحرائي فخوق ذات داللة تؾججال  .1

وبيؽ متؾسط درجات  ةأسمؾب الجببة الثبلثطبلب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ درسؾا باستخجام 
طبلب السجسؾعة الزابظة الحيؽ درسؾا باستخجام الظخيقة التقميجية في اختبار تحريل 

 الخياضيات البعجي.
متؾسط درجات بيؽ ) α) ...5 ≤عشج مدتؾى الجاللة ة إحرائي فخوق ذات داللة تؾججال  .2

وبيؽ متؾسط درجات  ةأسمؾب الجببة الثبلثطبلب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ درسؾا باستخجام 
 التفكيخ اإلبجاعيطبلب السجسؾعة الزابظة الحيؽ درسؾا باستخجام الظخيقة التقميجية في اختبار 

 البعجي.
 منهج الدراسة 

 األساسيالخامذ الرف  طمبةجسؾعتيؽ مؽ وذلػ باختيار ماستخجام الباحثان السشيج شبو التجخيبي 
يقة القرجية لعسل ظخ ال، ب2019/2018لعام  لؾاء الجامعةالتابعة لسجيخية تخبية  الخضؾانفي مجرسة 

 .الباحثيؽمع إدارة السجرسة ، ولتعاون أحج الباحثيؽ في ىحه السجرسة
 الدارسة ومحدداتهاحدود 

  :تسثمت حجود الجراسة فيسا يمي
 والتفكيخ اإلبجاعي التحريل الجراسي في أسمؾب الجببة الثبلثةأثخ استخجام  :عيةالمهضه الحدود 

 .الخياضياتفي مادة  الخامذلظبلب الرف 
 .اقترخت ىحه الجراسة عمى مجرسة الخضؾان / لؾاء الجامعة  :المكانية الحدود
  (2018/2019راسي )تؼ تظبيق ىحه الجراسة في الفرل الجراسي الثاني مؽ العام الج :الزمنيةالحدود 
األساسي في مجرسة الخضؾان /  الخامذاقترخت ىحه الجراسة عمى طمبة الرف  :البذريةالحدود 

  لؾاء الجامعة.
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يسكؽ تعسيؼ نتائج الجراسة في ضؾء صجق وثبات األدوات التي تؼ اعتسادىا والخرائص  :المحددات
 الديكؾمتخية ليا.

 
 اإلجرائية:التعريفات 

 لحل مبلءمة األكثخ الحمؾل إيجاد عمىأسمؾب يداعج السعمؼ والستعمؼ : ثالثة أسلهب الدببة ال
)سعادة ،  السذكبلت مؽ عجد مؽ والستعمؼ السعمؼ مؽ كل اكتدبيا الخبخة التي مؽ تأتي التي السذكبلت

لؾحجة تجريدية في الخياضيات  الباحثيؽإجخائيًا في ىحه الجراسة بأنو طخيقة تحزيخ عخف يو ،  (2014
 رف الخامذ حدب ىحا األسمؾب.لم

ويعخف . (Bell,1995) اكتذاف مفيؾم ما خبلليا بيؽ الفخد وبيئتو يتؼ مؽ  عبلقة التعلم الخبراتي : 
في ) الؾحجة الخامدة : وحجة الكدؾر العذخية ( لؾحجة تجريدية  انبأنو طخيقة تحزيخ الباحثإجخائيًا 

 في التعمؼ. الخياضيات لمرف الخامذ حدب ىحا األسمؾب الحجيث
امتحان مجرسي  أيالتي يحرل عمييا الظالب في امتحان متقؽ يتقجم إليو، أو  العبلمة  :  التحريل

،  ويعخف إجخائيُا في ىحه الجراسة بأنو الجرجة  ( 2010) نرخ هللا،  في مادة معيشة قج تعمسو مؽ قبل
 الباحثانأعجه  الحي لخياضيات،ا لسادة التحريمي االختبار في الظالب عمييا حرل التي العبلمة أو

 الغخض. ليحا
 االندجام والثغخات وعجم الزعف بسؾاطؽ والؾعي لمسذكبلت تحدذ عسمية: التفكير اإلبداعي 

أو  صياغتيا ٕواعادة واختبارىا الفخضيات وصياغة الحمؾل، عؽ والبحث السعمؾمات، في والشقص
بأنو في ىحه الجراسة  اويعخف إجخائيً  (Torrance.1993 ).لآلخخيؽ الشتائج تؾصيل أو ونقل تعجيميا

الرؾرة المفغية )أ( اختبار تؾرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي  في الطبلت ػلیهب حصل الزي الؼالهخ أوالجرجة 
 السدتخجم في ىحه الجراسة.

 الدراسات الدابقة
مجسؾعة مؽ  فإنيسا سيتشاوالن عؽ الجراسات الدابقة التي تخص مؾضؾع الجراسة الباحثيؽنتيجة لتحخي 

 الخبخاتي التعمؼ مؾضؾع ألن  انغخً الجراسات الدابقة التي تشاولت التعمؼ الخبخاتي والتفكيخ اإلبجاعي ، و 
الجراسات العخبية أو األجشبية أي رجؾعيسا إلى  بعج يجج الباحثان فمؼ ججًا، الحجيثة السؾضؾعات مؽ

أي دراسة عؽ أسمؾب الجببة الثبلث كأسمؾب دراسة تتشاول ىحا التعمؼ في الخياضيات كسا أنيسا لؼ يججا 
لحا قام الباحثان باستعخاض الجراسات عؽ التعمؼ مؽ أساليب التعمؼ الخبخاتي التي تشاولتيا ىحه الجراسة 

 األقجم:مؽ األحجث إلى  تختيبيا الخبخاتي والتفكيخ اإلبجاعي برؾرة عامة وتؼ
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 والسحافغة الثقة وبشاء تدسع أن قبل انغخ بيأسمؾ  ماستخجا( دراسة بعشؾان أثخ 2015أجخت خذاششة )
 بسجيشة عالرف الداب لظالبات العخبية المغة تجريذ فيالخبخاتي كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ  عمييا
 ثبلث عمى تؾزيعيؽ تؼ  ( طالبة 111وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) والتحريل، الجافعية في وأثخىسا عسان

 )العيؽ( طالبة وحجة 35)وعجدىا األولى السجسؾعة تجريذ ؼ  ت ؽ،يتجخيبيت مشيسا اثشتيؽ :مجسؾعات
 تجريديا( طالبة تؼ 42) طالباتيا وعجد واألخخى ( عمييا والسحافغة الثقة بشاء(معجدة الخمق ( بأسمؾب 

 وضست الزابظة السجسؾعة مثمت فقج الثالثة السجسؾعة ،أما)تدسع أن قبل انغخ) بأسمؾب ذاتيا الؾحجة
ولتحقيق أىجاف الجراسة تؼ بشاء اختبار  التقميجية بالظخيقة ذاتيا الؾحجة يدياتجر  تؼ طالبة( 26)

 ( فقخة35( فقخة مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد ، ومقياس لمجافعية مكؾن مؽ )60تحريمي مكؾن مؽ )
الجافعية  ومقياس التحريميعمى االختبار   ائياً إحر دالة فخوق  وجؾد نتائج الجراسة أعيخت جوق

 .التجخيبيتيؽ السجسؾعتيؽاد أفخ  حلرال
الكذف عؽ العبلقة بيؽ التفكيخ اإلبجاعي والتحريل الجراسي  ىجفت إلى( بجراسة 2015وقامت أمل)

الدشة قبل الشيائية بكميات: اليشجسة الخخطؾم  لجى طبلب وطالبات الجامعات الحكؾمية بؾالية
( طالبًا 146بمغ حجؼ العيشة )و  سيقى والجراماالسؾ والتظبيقية، ة الجسيم المغات، الفشؾن  ، اآلدابالسعسارية

ستخجمت الجراسة السشيج الؾصفي وتسثمت او  وطالبة، تؼ اختيارىؼ بالظخيقة العذؾائية الظبقية الستشاسبة،
وجؾد عبلقة ارتباطية بيؽ مكؾنات  عمىلمتفكيخ اإلبجاعي ودلت الشتائج نذ اأداة الجراسة في اختبار تؾر 

 ىمية لئلبجاع والتحريل الجراسي لجالجرجة الك األصالة، الظبلقة، السخونةجاعي: القجرة عمى التفكخ اإلب
بيؽ الظبلب الحكؾر والظالبات في  ذات داللة إحرائية فخوق عيشة الجراسة، كسا دلت عمى عجم وجؾد 

 بيؽ الظبلب الحكؾر والظالبات ق فخو  كسا دلت الشتائج عمى وجؾد اإلبجاعيمكؾنات القجرة عمى التفكيخ 
 .في التحريل الجراسي لرالح الظبلب الحكؾر

بجاعي اإل الكذف عؽ العبلقة بيؽ التفكيخ( دراسة ىجفت إلى 2014وأجخى الرميبي وصؾان )
لقجس والجامعة في ضؾء رؤية مقارنة بيؽ جامعة ا ةالفمدظيشي الجامعاتالخياضيات في  والتحريل في

 في اختبار الجراسةوتسثمت أدوات  ،صفي التحميميالسشيج الؾ  الجراسة تواستخجم ،األمخيكية في جشيؽ
مؽ  الجراسةتؾرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي بسجاالتو السختمفة كالظبلقة والسخونة واألصالة. وتكؾنت عيشة 

دال  و يؾجج ارتباطأنشارت الشتائج إلى أوطالبة بجامعة القجس وجشيؽ االمخيكية. و  اطالبً  (200)
 بسدتؾى والتحريل في الخياضيات ألفخاد العيشة مؽ الظمبة والظالبات  بيؽ التفكيخ اإلبجاعي إحرائياً 

عبلقة دالة إحرائيا  ج، كسا دلت الشتائج عمى أنو ال يؾجعمييؼتظبيق اختبار تؾرانذ  لجىالدشة الثالثة 
يؾجج عبلقة بيؽ متؾسط  بيشسا القجس جامعةلجى طمبة  الخياضياتالتحريل في بيؽ التفكيخ اإلبجاعي 

 .الجامعة األمخيكية جشيؽ لجى طمبةخ اإلبجاعي ومتؾسط التحريل في الخياضيات التفكي
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 عمى الخبخاتي التعمؼأثخ استخجام ( دراسة بعشؾان Caulfield and Woods,2013) وودز كؾلفيمجأجخت و 
الجراسات الشؾعية التي تتبع  استخجمت في ىحا الجراسة وقج االجتساعي لمدمؾك بالشدبة البعيج السجى

ودلت الشتائج عمى أن ماندبتو )  طالبًا،( 25وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) ثشؾغخافي،اإل لبحثا
 .الخبخاتي بالتعمؼ إيجابيا تأثخاً  سجمؾا قج ( مؽ أفخاد العيشة%97.7

 بعج ما طمبة تحريل زيادة في الخبخاتي التعمؼ دراسة بعشؾان أثخ (Earnest,2013وأجزد إيزًظذ )
وتكؾنت عيشة الجراسة  ،تحريميؼ زيادة في الخبخاتي التعمؼ وأنذظة السؤثخات ؾضيحوت وتفديخ ،الثانؾية

( 44وعجدىا ) مؽ معمسي اليشجسة والتكشؾلؾجيا حيث جخى تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ السجسؾعة التجخيبية
( مؽ 33وعجدىا )السجسؾعة الزابظة ، و التجخيبية  األنذظةالتي استخجمت و  تمؽ السعمسيؽ والسعمسا

 نغسؾا الحيؽ الستعمسيؽ عمى أن، ودلت الشتائج  التي استخجمت الظخيقة التقميجيةسعمسيؽ والسعمسات و ال
 مدتقل تعمؼ مؽ ىشاك ليذ وأنومؽ حيث التحريل ،  استفادوا قج التعمؼ الخبخاتي حدب أنذظتيؼ
 أفزل لتعميؼا في الستعمؼ تقبل ودرجة أوضح التعميؼ الخبخاتي يجعل التعمؼ استخجامن إ بل مشفرل،

 التعمؼ أن عمى دليل عؽ عبارة الشتيجة وكانت الجراسة في أثخت الستغيخات مؽ عجداً  ىشاك بأن عمساً 
 بذكل والستعة السخح مؽ نؾعاً  يعظي أنو إلى باإلضافة لمستعمؼ اإلدراك  تظؾيخ في يداىؼالخبخاتي 

 التعمؼ مؽ السدتقبل في ؾمةديس وأكثخ ،التقميجيالتعمؼ  مؽ أوضح لمسعمؾمات الظالب تقبل يجعل
 التقميجي.

( بجراسة اىتست بالكذف عؽ اآلثار الستختبة لمتعمؼ الخبخاتي عمى مدتؾى Baker,2012وقام بكيخ )
( طالبًا وطالبة  وقدست 120وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) ذكاء الظمبة ودافعيتيؼ في السخحمة الثانؾية ، 

ة التي درست باستخجام التعمؼ الخبخاتي والسجسؾعة الزابظة العيشة إلى مجسؾعتيؽ السجسؾعة التجخيبي
 وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار لمحكاء ومقياس لمجافعية ،والتي درست باستخجام التعمؼ التقميجي 

 الظمبة مؽوالشاحية العمسية  الحكاء في أعمى ندبة سجمؾا الخبخاتي التعمؼودلت الشتائج عمى أن طمبة 
كسا دلت الشتائج عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية فيسا التعميؼ التقميجي  استخجمؾا الحيؽ

 .يخص دافعية التعمؼ بيؽ السجسؾعتيؽ 
( دراسة ىجفت إلى استقراء أثخ الشسحجة الخياضية في تشسية ميارات التفكيخ 2012أبؾ مديج)أجخى و 

غة غدة واستخجم في ىحه اإلبجاعي في الخياضيات لجى طمبة الرف الدادس األساسي في محاف
( 41الجراسة السشيج التجخيبي ، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ مجسؾعتيؽ : السجسؾعة التجخيبية وضست )

( طالبًا ، وتسثمت أدوات الجراسة في اختبار تحريمي في 42سؾعة الزابظة وضست )طالبًا والسج
استخجام الشسحجة الخياضية في تشسية  ودلت الشتائج عمى فاعميةالخياضيات واختبار التفكيخ اإلبجاعي ، 
 .ميارات التفكيخ اإلبجاعي في الخياضيات
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فقج تشاولت مشافع التعمؼ الخبخاتي في اإللسام  (Casanovas et. al.2010ورفبقه ) كبطبًىفضأما دراسة 

بسيارات التفكيخ اإلبجاعي مسا يداعج السبجع عمى تؾليج أفكار بظخيقة إبجاعية وتظبيق الفكخة األسخع 
مجسؾعتيؽ السجسؾعة ، قدست العيشة إلى  ا( مفحؾًص 85)بعج ذلػ ، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

عي والعرف الحىشي مؽ خبلل التعمؼ الخبخاتي ، والسجسؾعة التجخيبية والتي طبقت التفكيخ اإلبجا 
التقميجية والتي طبقت التفكيخ اإلبجاعي والعرف الحىشي مؽ خبلل التعمؼ التقميجي ، ودلت الشتائج عمى 
أن السجسؾعة التجخيبية التي تمقت جمدات التعمؼ الخبخاتي والتجريب عمى العرف الحىشي قج سجمت 

الظبلقة  ميارتيفكار السبجعة التي تدتحق التظبيق باإلضافة إلى الشسؾ في في تؾليج األ اارتفاعً 
 .والسخونة أكثخ مؽ السجسؾعة الزابظة 

عميؼ التفكيخ ( دراسة ىجفت إلى استقراء فاعمية طخيقتيؽ لمتجريذ في تMeyers,1991وأجخى مايخز )
ت استخجماني األساسي، و ؽ طبلب الرف الثم ا( طالبً 80وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) اإلبجاعي،

ودلت الشتائج عمى وجؾد فخوق ذات داللة  المفغية،اختبار تؾرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي الرؾرة  الجراسة
مسا يذيخ إلى فاعمية الظخق السدتخجمة في تشسية ميارات  ةإحرائية لرالح السجسؾعة التجخيبي

 اإلبجاعي.التفكيخ 
استخجام أسمؾب الجببة قمة الجراسات التي تشاولت أثخ  استعخاض الجراسات الدابقة يبلحع ومؽ خبلل

الثبلثة كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ الخبخاتي في تجريذ الخياضيات وأثخه عمى التحريل والتفكيخ 
أن أسمؾب التعميؼ التقميجي اعظى نتائج أقل مؽ حيث ، كسا ويبلحع  مؽ الجراسات الدابقة  اإلبجاعي

( ودراسة Baker, 2012)دراسة واإلبجاع مقارنة بالتعمؼ الخبخاتي كسا في اإلدراك والتحريل والجافعية 
Earnest, 2013)،)  وبيشت بعض الجراسات أن استخجام أسمؾب التعمؼ الخبخاتي يديج مؽ إنتاج وتؾليج

( ويبلحع أيزا أن ىشاك عبلقة Casanovas et. al.2010في دراسة ) الظمبة كسااألفكار اإلبجاعية لجى 
( 2014فكيخ اإلبجاعي وزيادة التحريل في الخياضيات كسا بيشتو دراسة الرميبي وصؾان )بيؽ الت

الجراسة عؽ غيخىا مؽ الجراسات بأنيا الجراسة الؾحيجة التي تشاولت أثخ استخجام أسمؾب  ىحه وتختمف
الخياضيات في مادة  التحريل والتفكيخ اإلبجاعيفي الجببة الثبلثة كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ الخبخاتي 

 .في األردن )في حجود عمؼ الباحثان( 
  واإلجراءات:الطريقة 

 :الدراسة أفراد
 السجارس وىي إحجى الخضؾان، مجرسة في األساسي، الخامذ الرف طمبة مؽ الجراسة أفخاد اختيار تؼ

وقج تؼ اختيار  2018/2019لمفرل الثاني مؽ العام الجراسي  التابعة لمؾاء الجامعة ، الخاصة
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الباحثيؽ مع إدارة السجرسة ، ولتعاون لعسل أحج الباحثيؽ في ىحه السجرسةسجرسة بالظخيقة القرجية ال
عمى مجسؾعتيؽ إحجاىسا تجخيبية واألخخى  اعذؾائيً  تؼ تؾزيعيؼ اطالبً  ( 50) الجراسة  عيشة  عجد بمغو 

أسمؾب الجببة تشفيح ب البجء قبل الستغيخات، عمى الجراسة تكافؤ مجسؾعتي مؽ التحقق تؼ وقجضابظة 
الستؾسط  واستخخاج السجسؾعتيؽ عمى قبمًيا تظبيًقا مقاييذ الجراسة، تظبيق طخيق عؽ ، الثبلث

ثؼ  حجة، عمى مقياس كل عمى السجسؾعتيؽ مؽ لعبلمات الظمبة السعياري  واالنحخاف الحدابي،
 .الشتائج ىحه (1) الججول ويبيؽ بيؽ الستؾسظات، الفخوق  لجاللة (ت) اختبار نتائج استخخجت
السختبظة  لمسقاييذ القبمي األداء عمى الستؾسظات بيؽ( نتائج اختبار )ت( لجاللة الفخوق 1الججول)

 الجراسة بستغيخي 
 مدتؾى الجاللة قيسة )ت( االنحخاف السعياري  الستؾسط الحدابي العجد السجسؾعة الستغيخ

 0.164 2.371 3.36 13.08 25 التجخيبية التحريل
 4.32 15.68 25 الزابظة

 0.566 1.61 8.50 45.28 25 التجخيبية التفكيخ اإلبجاعي 
 9.48 41.16 25 الزابظة

 السجسؾعتيؽ أداء متؾسظات بيؽ( عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية 1ججول)اليبلحع مؽ 
 أن يعشي مسا (α) 0.05 ≤عشج مدتؾى  مقياس تحريل الخياضيات في التجخيبية والزابظة

 داللة ذات فخوق  ويبلحع عجم وجؾد كسا ،التحريل في الجراسة تشفيح قبل سجسؾعتيؽ متكافئتانال
 عشج بجاعيالتفكيخ اإل عمى مقياس والزابظة التجخيبية ؽالسجؾعتي أداء بيؽ متؾسظات إحرائية

 .في التفكيخ اإلبجاعي متكافئتان السجسؾعتيؽ أن ( مسا يعشيα) 0.05 ≤ مدتؾى 
  الدراسة:أدوات 
 : مؽ الجراسة أدوات تكؾنت

 ة يالمادة التعليم. 1
األساسي  الخامذفي كتاب الخياضيات لمرف  الكدؾر العذخيةوحجة  الخامدةوىي عبارة عؽ الؾحجة 

وىؾ أسمؾب الباحثان في ىحه الجراسة  تبشاهالتي  األسمؾبتبلءم مع مؾضؾع ىحه الؾحجة ي إن حيث
 حيثخظط  (7)في خظط تعميسية بمغت  األسمؾب اية وفق ىحوتسثمت السادة التعميس ،ةالثبلثالجببة 

 تشغيؼ إعادةوقج راعى الباحثان عشج كتابة السادة العمسية  والتعمؼ، التعميؼ لظخيقة وصًفا الخظط تزسشت
وقج تؼ عخض الخظط الجراسية عمى  ،ةالثبلثوأسمؾب الجببة  يتبلءم بسا التعميسي لمؾحجة، السحتؾى 

حيث تؼ  الخياضيات،( مؽ ذوي الخبخة واالختراص في مجال 5بمغ عجدىؼ )مجسؾعة مؽ السحكسيؽ 
 الخظط.األخح بسقتخحات وآراء السحكسيؽ في إجخاء بعض التعجيبلت عمى 

 التحريلي:االختبار .2
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مؽ خبلل تحميل وحجة الكدؾر العذخية  ،الكدؾر العذخيةببشاء اختبار تحريمي في وحجة الباحثان  قام
عخفة الخياضية مؽ حقائق ، مفاىيؼ ، تعسيسات ، ميارات، حل مدائل وتؼ بشاء وترشيف عشاصخ الس

حيث تكؾن االختبار في صؾرتو األولية ة يججول مؾاصفات إلعجاد االختبار وفق مدتؾيات بمؾم السعخف
( فقخة  مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد ، وتؼ التحقق مؽ صجق السحتؾى لبلختبار مؽ خبلل 32مؽ )

مؽ أعزاء الييئة التجريدية في ( محكسيؽ 10بمغ عجدىؼ )ؾعة مؽ السحكسيؽ عخضو عمى مجس
 إلبجاء رأييؼ في مجال تجريذ الخياضيات الجامعات األردنية ومذخفيؽ تخبؾييؽ ومعمسيؽ متسيديؽ في

ومشاسبة الفقخات  الؾحجة لسحتؾى  شسؾل فقخات االختبارومجى  وضؾح الفقخات وسبلمتيا العمسية والمغؾية
( فقخات ليربح عجد فقخات االختبار في 3راء السحكسيؽ تؼ استبعاد )آوفي ضؾء ،  يات األىجافلسدتؾ 

عمى عيشة استظبلعية خارج عيشة الجراسة بمغ عجدىا  تجخيب االختبار( فقخة ، بعج ذلػ تؼ 29صؾرتو )
وحدب معامل الثبات  ا( يؾمً 15وبفاصل زمشي مجتو )،  الخامذا مؽ طبلب الرف ( طالبً 23)

وتؼ حداب معامبلت الرعؾبة لمفقخات حيث تخاوحت ما بيؽ  (0.87)لفا حيث بمغ أبظخيقة كخونباخ 
، وفي ضؾء ىحا  (0.73-0.19)فيسا بمغت قيؼ معامبلت التسييد لمفقخات ما بيؽ  (،0.35-0.70)

حدب السعيار الحي وضعو  (0.20) مؽ أقل تسييدىا معامبلت التي تالشتائج تؼ ححف الفقخا
(Ebel,1972 ) ( إلى أن 1972حيث أشار إيبل )( تتستع 0.20ية فقخة تتستع بقجرة تسييدية أكبخ مؽ )أ

بجرجة مقبؾلة مؽ القجرة التسييدية، وأن أية فقخة تسييدىا سالب تححف وال داعي لبلحتفاظ بيا، وأية فقخة 
فقخات ذات التسييد ( ذات تسييد مقبؾل ويشرح بتحديشيا، أما ال0.29و  0.20ذات قجرة تسييدية بيؽ )

وبحلػ تكؾن االختبار في صؾرتو  ( فتعتبخ ذات تسييد جيج ويسكؽ االحتفاظ بيا.0.4األعمى مؽ )
 (.فقخة 25)الشيائية مؽ 

 اإلبداعي:اختبار التفكير .3
تؾرانذ لقياس قجرة  والحي أعجه،  تبشى الباحثان اختبار تؾرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي صؾرة األلفاظ )أ(

يتألف ىحا االختبار مؽ ستة اختبارات فخعية  ويدتغخق تظبيقو و مى التفكيخ اإلبجاعي ، السفحؾص ع
دقائق لكل اختبار ويقيذ ىحا االختبار عجة قجرات ىي ) الظبلقة ، السخونة ،  (7)دقيقة بؾاقع   (42)

صؾرة  سأل ، حيث يعخض أمام السفحؾصا، واالختبارات الفخعية الثبلثة األولى تدسى خسؽ و األصالة(
مدتقمة عؽ  فييلدادس األخخى الخابع والخامذ وا ة، أما االختبارات الثبلثتجور حؾليا ىحه االختبارات

حيث أشار الذشظي بعزيا البعض ، ويتستع ىحا االختبار بجالالت صجق في صؾرتو األصمية 
وفي  ي،اإلبجاع بالتفكيخ الستعمقة لمخرائص تسثيمو( إلى دالالت صجق السحتؾى مؽ حيث 1983)

 التبلزمي الرجق أما .جيمفؾرد عمى نغخية اعتساداً  االختبار عميو بشي الحي الشغخي  لؤلساس تسثيمو
 ((Torrance and Japtaالجراسة التي قام بيا تؾرانذ وجبتا  نتائج خبلل داللتو مؽ فتؾفخت لبلختبار
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 السختفعة والسدتؾيات تؾياتالسد بيؽ التسييد عمى االختبار قجرة إلىالجراسة  ىحه نتائج أشارت حيث
راسة د نتائج أشارت فقج لبلختبار التشبؤي  أما الرجق اإلبجاعية القجرة ناحية مؽ لمظمبة السشخفزة

 بمغ معامل حيث اإلنجاز محػ إلى معامبلت ارتباط مقبؾلة بيؽ أداء السفحؾصيؽ عمىتؾرانذ التتبعية 
الباحثان برجق السحتؾى الحي أشار إليو تؾرانذ وقج اقتشع  (0.46ولئلناث ) (0.59لمحكؾر ) االرتباط

 (1740-1717وفيسا يتعمق بثبات االختبار فقج ذكخ تؾرانذ أن معامبلت الثبات تخاوحت بيؽ ) ،
باستخجام طخيقة الثبات باإلعادة وقج قام الباحثان بالتأكج مؽ ثبات اختبار التفكيخ اإلبجاعي صؾرة 

واستخخج معامل خارج عيشة الجراسة  ا( طالبً 23مكؾنة ) عية استظبلاأللفاظ)أ( بتظبيقو عمى عيشة 
لفا لبلتداق الجاخمي حيث كان معامل الثبات لسيارة الظبلقة أالثبات باستخجام معادلة كخونباخ 

( 0.81( بيشسا بمغ معامل الثبات لبلختبار ككل )0.80) األصالة( ولسيارة 0.79( ولمسخونة )0.83)
 ىجاف ىحه الجراسة.وىي قيسة مشاسبة لتحقيق أ 

  الدراسة:إجراءات 
برؾرة  ،الخامذ الرف شعب إحجى متيدخة وتخريص قرجية كعيشة الجراسة أفخاد اختيار تؼ .1

 .كسجسؾعة ضابظة  وأخخى  تجخيبية كسجسؾعة عذؾائية،
 ا( طالبً 23) عجدىا بمغ عيشة الجراسة خارج عيشة مؽ عمى تحريل الخياضيات اختبار تظبيق .2

 ومعامبلت ثباتو وحداب السشاسبة، وإجخاء التعجيبلت االختبار زمؽ حجيجت خبلليا مؽ تؼ
 .لفقخاتو الرعؾبة والتسييد

 الزابظة السجسؾعتيؽ عمى اإلبجاعي،واختبار التفكيخ  ،تحريل الخياضيات اختبار تظبيق تؼ .3
  .كتظبيق قبمي والتجخيبية

 السعيارية، واالنحخافات ة،الحدابي الستؾسظات باستخخاج السجسؾعتيؽ، تكافؤ مؽ التحقق تؼ .4
 داللة عؽ لمكذف اختبار )ت( نتائج استخخجت ثؼ القبمي، التظبيق في لمجرجات الستحققة

 الستؾسظات.  بيؽ الفخوق 
 لكل أسبؾعًيا حرص (5)بؾاقع  التعميسية خبلليا السادة درست ( أسابيع،4) التجخبة استغخقت .5

 أحج الباحثيؽ قام كسا .نفديا لمسجسؾعتيؽ يةالدمش الفتخة التظبيق تجخبة استغخقت شعبة، وقج
  .التجخبة بشفدو داخل الغخفة الرفية بتظبيق

 مؽ االنتياء بعجية )بعج كاختبارات واختبار التفكيخ اإلبجاعي تحريل الخياضيات اختبار طبق .6
 واحج. وقت في الجراسة لعيشةمباشخة(  التجخبة

 السعالجات اإلحرائية السشاسبة. وإجخاء اإلجابة،أوراق  ترحيح تؼ االختبارات إعظاء بعج .7
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 :الدراسة ومناقذتها نتائج
 والتفكيخالتحريل  التابعة الجراسةضؾء متغيخات  في لمبيانات اإلحرائي التحميل نتائج أعيخت

 :اآلتية الشتائج عؽاإلبجاعي 
حريل في ت (α ...0 ≤)هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية عند مدتهى الداللة  :الدؤال األول

 الرياضيات لدى طالب الرف الخامس األساسي تعزى ألسلهب الدببة الثالثة؟
فخوق  تؾججال  أنولئلجابة عؽ الدؤال األول ولتحقق مشو تؼ اختبار الفخضية األولى والتي تشص عمى 

بيؽ متؾسط درجات طبلب السجسؾعة التجخيبية ) α) ...5 ≤عشج مدتؾى الجاللة ة إحرائي ذات داللة
وبيؽ متؾسط درجات طبلب السجسؾعة الزابظة الحيؽ  ةأسمؾب الجببة الثبلثدرسؾا باستخجام الحيؽ 

 الستؾسظات تاستخخجو  ،البعجيي اختبار تحريل الخياضيات درسؾا باستخجام الظخيقة التقميجية ف
 اسمقي عمى التجخيبية والزابظة، :السجسؾعتيؽ مؽ الظمبة لجرجات ،ةالسعياري واالنحخافات ،ةالحدابي

 .( ىحه الشتائج 2ويبيؽ الججول ) ،تحريل الخياضيات
 (2ججول)ال

 الخياضيات البعجي مقياس تحريل عمىالظمبة  لعبلمات السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات
 االنحخافات السعيارية  الستؾسظات الحدابية  العجد  السجسؾعة 
 2.67 21.36 26 التجخيبية 
 2.85 15.92 26 الزابظة 

بيؽ السجسؾعتيؽ  واالنحخافات السعياريةوجؾد فخوق عاىخية في الستؾسظات الحدابية ( 2ججول )اليبيؽ 
داللة ىحه الفخوق تؼ إجخاء اختبار تحميل  ولسعخفةالبعجي  عمى اختبار التحريلالتجخيبية والزابظة 

بمية والتقميل مؽ تبايؽ والحي يعسل عمى إزالة أثخ الفخوق الق (ANCOVA) السراحب ألحادياالتبايؽ 
 يؾضح تمػ الشتائج.( 3)الججولو  (Dancey & Reidy ,2007الخظأ)

في  الخامذالرف  طمبة( لجرجات ANCOVAحادي السراحب )تحميل التبايؽ األ( 3ججول )
  السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى اختبار التحريل البعجي

 قیوخ ف ىطط الوزثؼبدهز درجبد الحزيخ هجوىع الوزثؼبد هصذر الزجبيي 
الذاللخ 

 اإلحصبئیخ
η2))  يزبإهزثغ 

 0.469 0.217 41.514 172.409 1 172.409 القبلي ) المشترك(
 0.721 0.000 121.347 503.956 1 503.956 المجموعة 

    4.153 47 195.191 الخطأ
        49 871.556 الكلي

بيؽ ≥ α) 0.05داللة إحرائية ) خوق ذات( إلى وجؾد ف3تذيخ الشتائج السؾضحة في الججول )
 السحدؾبةف( السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية، حيث بمغت قيسة ) في الظمبة متؾسظي درجات

لسعخفة لسؽ تعؾد ىحه الفخوق تؼ استخخاج الستؾسظات و ( 0.000حرائية )إ( وبجاللة 121.347)



Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 September Vol.4 No9 

 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

  

16 

 

( يبيؽ ىحه 4ر التحريل والججول رقؼ )الحدابية السعجلة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى اختبا
 الشتائج.

 (4جدول )ال

  المتوسطات الحسابية المعدلة

 الخظأ السعياري  الستؾسط الحدابي السعجل  السجسؾعة 

 0.419 21.996 التجخيبية 
 0.419 15.284 الزابظة 

ؾسط حدابي معجل ( أن الستؾسط الحدابي السعجل جاء لرالح السجسؾعة التجخيبية بست4يبيؽ الججول )
و يؾجج أنأي  وبالتالي نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة أعمى مؽ السجسؾعة الزابظة

مسا ،  ولرالح السجسؾعة التجخيبية الزابظةائية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية و فخوق ذات داللة إحر
 طمبةفي تحريل  اإيجابً  تي يؤثخأسمؾب الجببة الثبلثة كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ الخبخايذيخ إلى أن 

الختبار  لمجرجة الكمية (η2) يتاإولسعخفة حجؼ األثخ تؼ حداب مخبع  ، في الخياضيات الخامذالرف 
التبايؽ في الجرجة الكمية %( مؽ 72) ( وبحلػ يسكؽ القؾل أن0.72حيث بمغ ) الخياضيات تحريل
 ة ،أسمؾب الجببة الثبلث استخجام إلى ؾدالسجسؾعة التجخيبية والزابظة يعالخياضيات بيؽ  لسقياس

كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ  استخجام أسمؾب الجببة الثبلثةفاعمية ىحه الشتيجة إلى  ويعدو الباحثان
الخبخاتي في تجريذ مادة الخياضيات والحي ييتؼ بالتظبيق العسمي وربط السادة التعميسية بالحياة العسمية 

يشسي ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى الستعمؼ وبالتالي تحدؽ التحريل لجيو والبيئة السحيظة بالستعمؼ مسا 
واالستفادة مؽ خبخات الظمبة والسعمؼ لتسكيؽ السعمؾمة التي يتمقاىا الستعمؼ وتظؾيخىا عؽ طخيق التفكيخ 

ج دييشسي ميارات التفكيخ لجى الظمبة و يبالجاذبية والتذؾيق و اإلبجاعي ، كسا أن ىحا األسمؾب يستاز 
ؼ اإليجابي مع السؾقف التعميسي، كسا يسكؽ عدو ىحه الشتيجة إلى أن التعمؼ دافعيتيؼ ونذاطيؼ وتفاعمي

واضحة ومشغسة بحيث يكؾن إستخاتيجيات بأسمؾب الجببة الثبلثة يتزسؽ استخجام وتظبيق خظؾات و 
لمظبلب السعمؼ قادرًا عمى تظبيق األسمؾب بؾعي وتسعؽ شجيج ، وتؾضيح خظؾات تظبيق الجرس 

 الحرؾل عمى نتائج مخغؾبة . وبالتالي

والتي  (Earnest,2013يخندت )إ( ودراسة 2015نتيجة دراسة خذاششة )وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع 
أن التجريذ بظخيقة التعمؼ الخبخاتي كان لو أثخ إيجابي في اختبلف التحريل عشج مقارنتو مع  أعيخت

 جة الظخيقة التقميجية في التجريذ.نتي
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في التفكير  (α) .0.0 ≤الداللةالدؤال الثاني : هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية عند مدتهى 
 اإلبداعي لدى طالب الرف الخامس األساسي تعزى ألسلهب الدببة الثالثة؟

فخوق  تؾججال أنو عمى  لئلجابة عؽ الدؤال الثاني ولتحقق مشو تؼ اختبار الفخضية الثانية والتي تشص
بيؽ متؾسط درجات طبلب السجسؾعة التجخيبية ) α) ...5 ≤عشج مدتؾى الجاللة ة إحرائي ذات داللة

وبيؽ متؾسط درجات طبلب السجسؾعة الزابظة الحيؽ  ةأسمؾب الجببة الثبلثالحيؽ درسؾا باستخجام 
 استخخجت الستؾسظاتو  التفكيخ اإلبجاعي البعجي،درسؾا باستخجام الظخيقة التقميجية في اختبار 

 عمى التجخيبية والزابظة، :السجسؾعتيؽ مؽ الظمبة ، لجرجات ةالسعياري واالنحخافات ، ةبيالحدا
 ( ىحه الشتائج 5ويبيؽ الججول ) ،اختبار التفكيخ االبجاعي

 (5ججول)ال
 اإلبجاعي البعجياختبار التفكيخ  عمىالظمبة  لعبلمات السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات
 االنحخافات السعيارية  الستؾسظات الحدابية  العجد  السجسؾعة 
 10.18 64.72 25 التجخيبية 
 8.34 42.4 25 الزابظة 

بيؽ السجسؾعتيؽ  واالنحخافات السعياريةوجؾد فخوق عاىخية في الستؾسظات الحدابية ( 5ججول )اليبيؽ 
داللة ىحه الفخوق تؼ لسعخفة و  الختبار التفكيخ اإلبجاعيالسقياس البعجي عمى التجخيبية والزابظة 

 يؾضح تمػ الشتائج.( 6الججول )و  (ANCOVA) السراحب األحاديإجخاء اختبار تحميل التبايؽ 
في  الخامذالرف  طمبة( لجرجات ANCOVAتحميل التبايؽ األحادي السراحب )( 6ججول )ال

  البعجي بجاعيالتفكيخ اإلالسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى اختبار 
 هجوىع الوزثؼبد ي هصذر الزجبي

درجبد 

 الحزيخ
 قیوخ ف هزىطط الوزثؼبد

الذاللخ 

 اإلحصبئیخ

η2))  هزثغ

 يزبإ

 0.618 0.105 75.931 2570.158 1 2570.158 القبلي ) المشترك(
 0.728 0.000 126.097 4268.188 1 4268.188 المجموعة 

    33.849 47 1590.882 الخطا
      49 8429.228 الكلي

 
بيؽ ≥ α)  0.05داللة إحرائية ) ( إلى وجؾد فخوق ذات6لشتائج السؾضحة في الججول )تذيخ ا

السحدؾبة  السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية، حيث بمغت قيسة )ف(  في الظمبة متؾسظي درجات
لسعخفة لسؽ تعؾد ىحه الفخوق تؼ استخخاج الستؾسظات و ( 0.000حرائية )إ( وبجاللة 21..190)

( يبيؽ 7والججول رقؼ ) اإلبجاعيالتفكيخ ة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى اختبار الحدابية السعجل
  .ىحه الشتائج
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  المتوسطات الحسابية المعدلة (7جدول )ال

 الخظأ السعياري  الستؾسط الحدابي السعجل  السجسؾعة 

 1.179 44.073 التجخيبية 
 0.296 63.047 الزابظة 

ؾسط الحدابي السعجل جاء لرالح السجسؾعة التجخيبية بستؾسط حدابي معجل ( أن الست7يبيؽ الججول )
و يؾجج أنأي  وبالتالي نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة أعمى مؽ السجسؾعة الزابظة

مسا ،  ولرالح السجسؾعة التجخيبية فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية و الزابظة
التفكيخ في  إيجاًبا أسمؾب الجببة الثبلثة كأسمؾب مؽ أساليب التعمؼ الخبخاتي يؤثخ يذيخ إلى أن

 لمجرجة  (η2)  يتاإولسعخفة حجؼ األثخ تؼ حداب مخبع األساسي ،  الخامذالرف  لظمبة اإلبجاعي
التبايؽ في %( مؽ 72) ( وبحلػ يسكؽ القؾل أن0.72حيث بمغ ) لسقياس التفكيخ اإلبجاعي الكمية

أسمؾب الجببة  استخجام إلى السجسؾعة التجخيبية والزابظة يعؾدالخياضيات بيؽ  جة الكمية لسقياسالجر 
ويعدو الباحثان ىحه الشتيجة إلى أن التجريذ باستخجام أسمؾب الجببة الثبلثة يقؾم عمى حل الثبلثة ، 

تتحجى تفكيخىؼ ،  السذكبلت ويحفد الظمبة عمى التفكيخ اإلبجاعي وذلػ بسا يتزسشو مؽ أنذظة وميام
كسا يسكؽ عدو ىحه الشتيجة إلى تفؾق الظمبة في االختبار التحريمي وتشسية قجرتيؼ عمى التفكيخ مؽ 

 دروس ىحه الؾحجة بأسمؾب الجببة الثبلثة حيث تعخض الظمبة إلى أسئمة متشؾعة ومؽتمقي خبلل 
ة التجريذ قج ساعج في عيؾر مدتؾيات وميارات عقمية مختمفة ،كسا أن السشاخ الرفي الحي ساد عسمي

ىحه الشتيجة الستسثمة في وضع الستعمؼ في دور السذارك اإليجابي والحي يزع الحمؾل لمسذكبلت 
وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع مسا ولج لجى الظمبة حخية التفكيخ ، الحياتية ومشاقذتيا مع طمبة الرف 

 ةستخاتيجيفاعمية اإل عيختألتي وا( 2012( ودراسة أبؾ مديج )Meyers,1991)نتيجة دراسة 
 .السدتخجمة في تشسية التفكيخ اإلبجاعي 

 عمى ةالثبلثألسمؾب الجببة  أثخ وجؾد إلى خمرت التي ومشاقذتيا لجراسةا نتائجفي ضؾء : التهصيات 
 باآلتي:يؾصي الباحثان والتفكيخ اإلبجاعي التحريل 

 .غيخىا مؽ السؾضؾعات الجراسيةفي تجريذ الخياضيات و  ةاستخجام أسمؾب الجببة الثبلث .1
في السؾضؾعات الخياضية  ةأثخ أسمؾب الجببة الثبلثالجراسات بيجف استقراء  مؽ مديج إجخاء .2

 .السجرسية والجامعية  السختمفة:في السدتؾيات الجراسية 
أسمؾب الجببة  حؾلمجيخية السشاىج وقدؼ اإلشخاف التخبؾي السديج مؽ الجراسات مؽ قبل  إجخاء .3

  .ةالثبلث
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