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  يضتخهص انجحج
التعددسا علدد  فبعليددة اسددتلدال مدددات السمبعدديب  الممتعددة فدد   نميددة الت  يددس  هدددا الب ددى  لدد       

ضدد ا الت لدديت منل  –متوسدد   –المندت  خا ددس مىددتوب العدعر المعسفدد  لدددب التعميددر  مس  عد 

ببلمسحلددة ادعدادمددةذ خكددرلة دزاسددة قددوإل الععيددة ادز ببكيددة بددي  الت  يددس المنددت  فدد  السمبعدديب  

خمىتوب الععر المعسف  لدب كت فئة م  هؤالر التعمير. خاعتمد الب ى ف  اجسارا د  علد  التلدمي  

بزا  يبليدة بعدمدةذ حيدى شب  التجسمب  القبئ  عل  استلدال المجموعتي  التجسمبية خالضبب ة مع ااتبد

هدددفا االاتبددبزا  القبليددة  لدد  التككددد مدد    ددبفؤ  عميددر المجمددوعتي  يبددت التجسبددةذ فدد  حددي  هدددفا 

االاتببزا  البعدمة  ل  التعسا علد  فبعليدة اسدتلدال المت يدس المىدتقت  مددات السمبعديب  الممتعدةا 

عدعر المعسفد ا لددب  عميدر المسحلدة ف   نمية المت يسم  التببعي   الت  يس المندت  خا دس مىدتوب ال

 ادعدادمة.

 وتى انتىصم إنً عذة نتائج ينها:

  بددددي  متوسدددد   دزجددددب   عميددددر  ا0005≥    خجددددود فددددسص داً  حلددددبئي ب عنددددد مىددددتوب

منل ضدد ا الت لدديت فدد  ااتبددبز  –متوسدد   –المجمددوعتي  التجسمبيددة خالضددبب ة  مس  عدد 

 المجموعة التجسمبية.الت  يس المنت  ف  السمبعيب ذ للبلح  عمير 

  بددددي  متوسدددد   دزجددددب   عميددددر  ا0005≥    خجددددود فددددسص داً  حلددددبئي ب عنددددد مىددددتوب

منل ضدد ا الت لدديت فدد  مقيددب   –متوسدد   –المجمددوعتي  التجسمبيددة خالضددبب ة  مس  عدد 

 مىتوب الععر المعسف ذ للبلح  عمير المجموعة الضبب ة. 

 بدي  الت  يدس  ا0005≥    ئي ب عندد مىدتوب خجود ععية  ز ببكية سبلبة  ع ىيةا خدالة  حلب

 –متوسددد   –المندددت  فددد  السمبعددديب  خمىدددتوب العدددعر المعسفددد  لددددب التعميدددر  مس  عددد 

 منل ض ا الت ليت ببلمسحلة ادعدادمة.

خعلد  عدور  لددة النتدبئ ت  دد   قددم  بعددس التوتديب  خالمقتسحددب ذ خمنمدبا  دددزمع معلمد  المسحلددة 

لسمبعددديب  الممتعدددة فددد  التددددزماذ خ جدددسار دزاسدددة حدددوً بندددبر ادعدادمدددة علددد  اسدددتلدال مددددات ا

اسددتسا يجية مقتسحددة يبئمددة علدد  قبسمددة العددعر المعسفدد  لتنميددة ممددبزا  القددس  ال ددبد  خالع ددسم  

 خاالحت بظ بتعل  السمبعيب  لدب  عمير المسحلة ادعدادمة.

التعميدر ملتل د   -المعسفد العدعر  -الت  يدس المندت  -مددات السمبعديب  الممتعدة انكهًاث انًفتاحيت:

 .المسحلة ادعدادمة -الت ليت

 2021/ 8/  7انبحث :  استًلوتاريخ 
2020 

 
 2020ا    /     /  انبحثإستالم تاريخ 

 2021/ 9/  1انبحث :  قبولتاريخ 
 

 2020ا    /     / انبحث قبولتاريخ 
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Fun Mathematics Approach for Developing Productive Thinking and 

Reducing The Level of Cognitive Burden among Students of Different 

Achievement in The Preparatory Stage 

  

Abstract 

      The research aimed at identifying the effectiveness of using fun 

mathematics approach on developing productive thinking and reducing the 

level of cognitive burden among students of (high- medium- low) 

achievement in the preparatory stage, as well as studying the type of 

correlation between productive thinking in mathematics and the level of 

cognitive burden for each of these students. The research adopted the quasi-

experimental design of experimental and control groups with pre/post tests, 

where the pre-tests aimed at ensuring  that the students of the two groups 

were equal before the administration, while the post-tests aimed at  

identifying the effectiveness of using the independent variable (fun 

mathematics approach) on developing the two dependent variables 

(productive thinking and reducing the level of cognitive burden) of 

preparatory stage pupils. 

Some results were revealed as follows: 

 There was a statistical significant difference at (α<0.05) level between 

the experimental and the control groups’ mean scores (high- medium – 

low) achievement in the mathematical productive thinking in favor of 

the experimental group. 

 There was a statistical significant difference at (α<0.05) level between 

the experimental and the control groups’ mean scores (high- medium– 

low) achievement in the cognitive burden level scale in favor of the 

control group. 

 There was a statistical and reverse negative correlation relationship at 

(α<0.05) level between the mathematical productive thinking and 

cognitive burden  level of preparatory stage pupils’ achievement 

(high– medium – low). 

On the light of these results, some recommendations  and suggestions were 

presented. 

Keywords: Fun mathematics approach - Productive thinking - Cognitive 

burden - Different achievement’s pupils - Preparatory stage. 
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: يقذيـة انجحج ًاحلبجة إنيو:  أًًلا
إف بناء القدرات العقمية لمتالميذ وتنمية مهارات التفكير لػديهـ أبػبض وػرورة يتميػة لػص العبػر      

اليػػالصح ييػػث باتػػت نهوػػة انمػػـ مرمونػػة بمػػا تمتمكػػق مػػف لقػػوؿ مفكػػرة هػػادرة لمػػ  بنػػاء م تمعاتهػػا 
ستراتي يات التدريس التص هد تسػهـ لػص تنميػة وانخذ بأيديها نيو التقدـح ولذا تزايد االمتما ـ بمداخؿ وا 

التفكير لدى التالميذ. وتعػد الرياوػيات مػف المػواد المهمػة لتنميػة مهػارات التفكيػرح والتػص تسػتخدـ لػص 
 يؿ المشكالت المختمفةح ننها انكثر تداخاًل لص  ميع م االت اليياةح لممًيا وتكنولو ًيا ويياتًيا.

 

سػػتوى العمميػػة التعميميػػة أيػػد الركػػا,ز انساسػػيةح التػػص تعمػػؿ لمػػ  تقػػدـ الم تمعػػات ويعػػد رلػػع م     
وتطورماح ولكص يتـ تطوير الم تمعات البد مف تطوير العممية التعميمية التعمميةح مف خػالؿ االمتمػاـ 

والػػذي  بسػػا,ر مكوناتهػػا الر,يسػػةح بمػػا ليهػػا المعمػػـ وطريقػػة التػػدريس والمػػادة الدراسػػية والتالميػػذ أنفسػػهـح
يعد أيد أو ق االمتماـ بالتالميذ مو التعرؼ لم  الطرا,ؽ التػص يتبعهػا المعممػوف لنػد تقػديـ المعػارؼ 
والمعمومات والمهاراتح بييث تتناسب مع هػدراتهـ وميػولهـ وتمبػص ايتيا ػاتهـ وترالػص الفػروؽ الفرديػة 

دا,ًمػا إلػ  تطػوير طػرؽ خػزف  . كمػا أف العمميػة التعميميػة ال يػدة تسػع )*((4102بينهـ)ميمد الييمػةح
الخبػػػػرات المتعممػػػػةح وترتيبهػػػػا وتنظيمهػػػػا لػػػػص ذاكػػػػرة التمميػػػػذح بهػػػػدؼ اسػػػػتر الها لػػػػص الوهػػػػت المال,ػػػػـح 
واالسػػػتفادة منهػػػا لػػػص الييػػػاة العمميػػػةح ومػػػذا مػػػا تسػػػع  لػػػق العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف تخػػػري  تالميػػػذ ذوي 

مترابطػػةح ولػػديهـ المهػػارات العمميػػة  معمومػػات يزيػػرة ومعػػارؼ ينيػػةح يمتػػازوف بػػذاكرة منظمػػة وألكػػار
 (.4102المختمفة لتوظيفها لص خدمة أنفسهـ وخدمة م تمعهـ)ألناف دروزةح

 

وتكمف أممية المريمة اإللدادية ليما تقدمق مف معارؼ وخبرات وأنشطةح ودورما المهػـ لػص تنميػة     
مػػذا المريمػػة مػػف سػػف الثانيػػة شخبػػية التمميػػذ وتيسػػيف هدراتػػق العقميػػة ومهاراتػػق المعرليػػةح ييػػث تبػػدأ 

لشػػػر يتػػػ  الخامسػػػة لشػػػر مػػػف العمػػػر تقريًبػػػاح وليهػػػا يتطػػػور التفكيػػػر المنطقػػػصح وووػػػع الفروػػػيات 
وااليتمػػػاالتح والتطػػػور لػػػص التفكيػػػر الناهػػػدح ومقارنػػػة انشػػػياء وتيميمهػػػا واختيػػػار اننسػػػبح كمػػػا ينمػػػو 

لمػ  التيميػؿ  القػدرةح كمػا تػزداد ومػف المعمػـو إلػ  الم هػوؿ كير ويت ق مف الميسوس إل  الم ردالتف
 (.4102والتركيب واالستنتاج واالستدالؿح ويؿ أي مشكمة توا هق بأسموب لممص)ظالر الشهريح

                                                 
 *ا
APA (7اإلبدار السابع  –يتبع البيث نظاـ توثيؽ ال معية انمريكية لعمـ النفس   

th
 ed.) . 
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ويعد التفكير المنت  مف انمداؼ الر,يسػة لمتربيػة لػص العبػر الياوػرح ييػث أكػد التقريػر الػذي      
بية اليديثة لمقرف اليادي والعشريف بعنواف "نتعمـ ألدا خبراء اليونسكو إل  الم نة الدولية المعنية بالتر 

لنكوف" أننا لص لػالـ شػديد التريػرح يتمثػؿ أيػد ميركاتػق الر,يسػة لػص الت ديػد اال تمػالص واالهتبػادي 
لمػػػػػػ  السػػػػػػواءح ولػػػػػػذا ي ػػػػػػب إلسػػػػػػاح الم ػػػػػػاؿ أمػػػػػػاـ انلػػػػػػراد لمتفكيػػػػػػر واالبػػػػػػداع الػػػػػػذي يقػػػػػػودمـ نيػػػػػػو 

 (. 4101المستقبؿ)لبداليكيـ البالص وسميـ هارةح
سػهامق اإلي ػابص لػص العمميػة      كما تؤكد االت امات التربوية اليديثػة لمػ  أمميػة التفكيػر المنػت ح وا 

التربويةح ولذا أببض لزاًما لم  القا,ميف لمػ  العمميػة التعميميػة تفعيمػق واالمتمػاـ بػقح وتشػير انبيػاث 
تػػق مػػف م مػػؿ هػػوة العقػػؿ والعبػػؼ والدراسػػات المتخببػػة إلػػ  أف التفكيػػر المنػػت  يأخػػذ هوتػػق ولالمي

الذمنص الذي يقـو بق التمميذح ييث يشكؿ خالبة العديد مف أنواع التفكير الفعػاؿ )اإلبػدالص والناهػد( 
 (.Furtak & Ruiz-Primo,2015الذي يمارسق التمميذ لتيقيؽ أمدالق المر وة)

والتفكيػػر الناهػػد لمقيػػاـ بانلمػػاؿ ويعػػد انداة المنه يػػة العمميػػة التػػص ت مػػع بػػيف التفكيػػر اإلبػػدالص      
ويؿ المشكالت ب ودة لاليةح ونقطة هوتػق أنػق ي مػع بػيف التفكيػر اإلبػدالص والتفكيػر الناهػد ويوظفهمػا 

(. ومػف أمػـ االت امػات Hurson,2008; Parton & James,2013لتيقيػؽ نتػا,  إي ابيػة لمميػة)
عمومػػات والمعػػارؼح لػػالتفكير المنػػت  مػػو اليديثػػة التػػص تسػػمو بالرياوػػيات لػػف كونهػػا م ػػرد تػػراكـ لمم

"اندماج لنمطص التفكير الناهد واالبدالصح يقـو ليق الفرد بتنظيـ ألكارا تنظيًما ذاتًيا ويهدؼ إل  تيقيػؽ 
 (. 2ح 4102نتا,  إي ابية لممية")آالء انسمرح

لتمميػػػػذ بيػػػػؿ والتفكيػػػػر المنػػػػت  أيػػػػد أنمػػػػاط التفكيػػػػر لػػػػوؽ المعرلػػػػصح والػػػػذي يعتمػػػػد لمػػػػ  هيػػػػاـ ا       
المشػػكالت بطػػرؽ إبداليػػةح واهتػػراح يمػػوؿ ييػػر مألولػػة ثػػـ تقييمهػػا ونقػػدماح بمعنػػ  أف التفكيػػر المنػػت  
يشػير إلػػ  هػػدرة التمميػذ لمػػ  التكامػػؿ لػػص ممارسػة مهػػارات التفكيػػر االبتكػاري ومهػػارات التفكيػػر الناهػػدح 

لة ثػػـ نقػػدما وتقييمهػػا لػػص مػػف خػػالؿ التوبػػؿ إلػػ  يػػؿ المشػػكالت وتقػػديـ يمػػوؿ تتميػػز بال ػػدة وانبػػا
(. كمػػا أنػػق بمثابػػة لمميػػة لقميػػة تعتمػػد لمػػ  Hernandez,2014وػػوء لػػدة معػػايير ميػػددة مسػػبًقا)

التفالؿ بيف الخبرات السابقة لدى التمميذ مع المدركات اليسػية ال ديػدة المقدمػة إليػق لػص ظػؿ الػدوالع 
ة لمميػة تيػث التمميػذ لمػ  توليػد انلكػار الداخمية أو الخار ية المييطة بق أو كالمماح كمػا يعتبػر أدا

واكتشػاؼ العالهػات ال ديػػدة ويػؿ المشػكالت وتيقيػػؽ انمػداؼ المر ػػوة مػف خػالؿ ال مػػع بػيف هػػدرات 
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التفكيػػر االبتكػػاري والتفكيػػر الناهػػد وتوظيفهمػػا لػػص المواهػػؼ وانيػػداث الراموػػة إلن ػػاز المهػػاـ بطػػرؽ 
بالتػالص لػ ف كػػاًل مػف التفكيػر االبتكػػاري (. و Cunningham & MacGregor,2016ييػر مألولػة)

والتفكيػػر الناهػػد وػػرورييف لمتفكيػػر المنػػت ح ييػػث يتػػيض التفكيػػر االبتكػػاري لممػػتعمـ لرًبػػا لتوليػػد انلكػػار 
ولمتوسػػع لػػص الخيػػارات والبػػدا,ؿح بينمػػا يقػػدـ التفكيػػر الناهػػد لرًبػػا لمتركيػػز لمػػ   ػػودة القػػرارات وتقيػػيـ 

 (.4141لبدالرؤؼح )مبطف البدا,ؿ واختيار انلوؿ منها
ويسػتمد التفكيػػر المنػت  هوتػػق مػف م مػػؿ هػوة العقػػؿ البشػري وهدرتػػق لمػ  العبػػؼ الػذمنص الػػذي       

يولد ألكار  ديدةح وكذلؾ يشتمؿ لم  أنواع التفكير الفعاؿ الذي ب مكاف الفرد توظيفػق لتيقيػؽ ألوػؿ 
. ومف البعب اFurtak & Ruiz-Primo,2015 نتا,  إي ابية تفيدا لص يياتق الشخبية والعممية

الفبؿ بيف مهارات التفكير الناهد ومهارات التفكير اإلبدالصح نف الكشؼ لف مهػارات التفكيػر الناهػد 
سػػيعزز التفكيػػر اإلبػػدالصح كمػػا أف تػػدريب التالميػػذ لمػػ  العمميػػات اإلبداليػػة سػػيزيد مػػف هػػدرة التفكيػػر 

 (.Wahyud, Verawats, Ayub & Prayogi,2019الناهد)
ولطًفا لم  ما سبؽ .. يعتبر العبء المعرلص مػف أمػـ المشػكالت التعميميػة التػص تعيػؽ لمميتػص      

التفكيػػر والػػتعمـ بشػػكؿ لالػػؿ داخػػؿ ي ػػرات الدراسػػةح وهػػد ير ػػع ذلػػؾ إلػػ  التوظيػػؼ المسػػتمر لطػػرؽ 
داـ التػدريس التقميديػػةح التػػص تشػػ ع لمػػ  اليفػػظ مػػف خػػالؿ وػػا المعمومػػات المتوابػػؿ لػػص ظػػؿ اسػػتخ

القميؿ مف مبادر ووسا,ط التعمـح مما يعيؽ التمميذ مػف االنتبػاا بشػكؿ  يػد لممعمومػات المقدمػة إليػقح 
ومف ثـ يبعب ترميزما ومعال تها وتمثيمها بشكؿ  يد داخؿ الذاكرة العاممػةح ممػا يػؤثر بالسػمب لمػ  

(. 4102ورهيػة والػػصح مهػارات التفكيػر ويعيػؽ هػػدرة التمميػذ لمػ  يػؿ المشػػكالت المختمفة)مميكػة مػدور
ومنػػػاؾ لػػػدة ألػػػراض لزيػػػادة العػػػبء المعرلػػػص لػػػدى التمميػػػذا ومنهػػػام تػػػدنص مسػػػتوى الكفػػػاءة انكاديميػػػة 
والدالعيػة الذاتيػة لػػص إن ػاز المهػاـ التعميميػػةح ولػدـ القػػدرة لمػ  االيتفػاظ بالمعمومػػاتح باإلوػالة إلػػ  

تمامها)مرو   (. 4102اف اليربصحاإليالؽ العقمص ولدـ القدرة لم  يؿ المشكالت وا 
لقد يببض التمميذ يير هادر لم  يؿ المشكالت كمما زاد مقدار العبء المعرلص لم  العمميػات      

المعرلية والذاكرة العاممةح ويكوف أداؤا وعيًفا أثنػاء إن ػاز المهػاـح ويتطمػب ذلػؾ تنشػيط التفكيػر الػذي 
يسػػتبعد المعمومػػات الدخيمػػة أثنػػاء يػػؿ ي عػػؿ التمميػػذ ييكػػـ لمػػ  نوليػػة المعمومػػات وأمميتهػػاح بييػػث 

المشػػكالت )المسػػا,ؿ(ح ويركػػز لمػػ  المعمومػػات ذات البػػمة المباشػػرة بهػػا ويػػدم ها لػػص ويػػدات ذات 
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(. ولػػذا Van Merrienboer & Sweller,2005معنػػ  تشػػرؿ ييػػزا بػػريرا لػػص الػػذاكرة العاممػػة)
زداد معػدؿ العػبء المعرلػص يرتبط العبء المعرلص بو ود مهػاـ أو مشػكالت )مسػا,ؿ( بػعبةا ييػث يػ

كمما زادت در ة بعوبة المهاـ أو المشكالت )المسا,ؿ(ح لالعبء المعرلص يمعب دوًرا بارًزا أثناء هياـ 
 (.Si & Dongsik,2011التمميذ بيؿ المشكمة أو المسألة)

ـ ولقد استندت النظرية الخابة بالعبء المعرلػص لمػ  مرتكػزيف أساسػييف لػص لمميػة التػدريسح يػت    
مف خاللهما خفض العبء المعرلص وتنشيط التفكير لدى التمميذ وتيقيؽ هدر كبير مف الػتعمـ الفعػاؿح 
أوؿ مذا المرتكزات ورورة بناء مواهؼ لمتعميـ والتعمـ ولؽ البناء المعرلص لمتمميذح كما يتمثؿ المرتكػز 

ولمميػػة التػػدريس لػػص ظػػؿ الثػػانص لػػص أمميػػة تيديػػد أسػػموب البنػػاء وكيفيػػة الػػربط بػػيف البنػػاء المعرلػػص 
(. 4102ا أزمػػار السػػبابحSweller,2003المخػػزوف المعرلػػص المتوػػمف لػػص الػػذاكرة طويمػػة المػػدى)

كما أف التمميذ دوًما لص يا ة إل  خفػض العػبء المعرلػص الميمػؿ لمػ  الػذاكرة العاممػة أثنػاء لمميػة 
يػػػداث تعمػػػـ لعػػػاؿح ويتطمػػػ ب ذلػػػؾ تقػػػديـ المعمومػػػات الػػػتعمـح برػػػرض تنشػػػيط مهػػػارات التفكيػػػر العميػػػا وا 

ببػػورة مترابطػػػة تمكػػف التمميػػػذ مػػف بنػػػاء مخططػػػات لقميػػة لػػػص الػػذاكرة طويمػػػة المػػدىح ويسػػػتطيع مػػػف 
خاللها معال ة المعمومػات ال ديػدة ولهمهػا وتطبيقهػا لػص المواهػؼ والمشػكالت ييػر المألولة)مالػة أبػو 

 (.4102ا ببيص اليارثصح4102العالح
لمعرلػص لػدى التالميػذ مػف خػالؿ لمميػة التػدريسح ييػث ي ػب أف ويمكف خفض مستوى العبء ا     

تبمـ برام  التعمـ لص ووء البنية المعرلية لمتالميذح وتوظيػؼ مػداخؿ التػدريس التػص تسػالدمـ لمػ  
اكتشػاؼ وبنػػاء المعرلػػةح ب انػػب تبػػميـ أنشػػطة تعميميػة تتوالػػؽ مػػع نمػػاذج ت هيػػز المعمومػػاتح بييػػث 

ـ وي ػػػـ المعمومػػػات المخزنػػػة لػػػص الػػػذاكرة طويمػػػة المػػػدى لديػػػق بطػػػرؽ يسػػػتطيع التمميػػػذ التعامػػػؿ مػػػع كػػػ
 (.Sweller,2011متفردة)

كمػػا يعػػد مسػػتوى العػػبء المعرلػػص مؤشػػًرا لمتيبػػيؿ الدراسػػص بو ػػق لػػاـ لمتالميػػذا ييػػث توبػػمت      
 العديد مف الدراسات السابقة اليديثة إل  و ود لالهة ارتباطية سالبة بيف العػبء المعرلػص والتيبػيؿ
 الدراسصح أي أنق كمما زاد العبء المعرلص هؿ التيبيؿ الدراسص لدى التالميػذ والعكػس بػييض)دلاء

 ;Al-Shammari & Al-Khafaji,2019ا 4141ا لبػػػدالريمف زمزمػػػصح4141لبػػػدالعزيزح

Thees, et al,2020.) 
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لص لادة ما يتسـ ويتفؽ العديد مف التربوييف لم  أف التمميذ الذي تزيد لديق مظامر العبء المعر      
بم مولػػة مػػف السػػمات المعرليػػة السػػمبية كتػػدنص مسػػتوى أداء المهػػاـ المعرليػػة بكفػػاءةح وبػػعوبة القيػػاـ 
ب  راءات التنشيط المعرلص لممهاـ المراد إن ازما خابة المهاـ الرياوية واليسػابية إذ يبػعب لهمهػا 

مومػاتح وبالتػالص تؤكػد التطبيقػات واشتقاؽ اليموؿ منهاح لطًفا لم  تواؤؿ مقػدار يفػظ وتخػزيف المع
التربوية المشتقة مف نظرية العبء المعرلص لم  ورورة تنظػيـ اننشػطة ومووػولات الػتعمـ المقدمػة 

 & Salleh, Shukurداخػؿ اليبػص الدراسػية لمػ  نيػو يوػمف تقميػؿ مبػادر العػبء المعرلػص)

Judi,2018; Al-Shammari & Al-Khafaji,2019; Sweller,2020.) 
ولػػذا أكػػدت الدراسػػات اليديثػػة لمػػ  أف التمميػػذ بيا ػػة إلػػ  خفػػض العػػبء المعرلػػص المفػػروض        

لم  ذاكرتق العاممة أثنػاء الػتعمـح مػف خػالؿ تيسػيف تعمػـ المهػاـ المعرليػة المعقػدة لػف طريػؽ اليفػاظ 
المػدىح لم  لبء الذاكرة العاممة لص يػدود هدراتػق لممعال ػة مػع االسػتفادة مػف هػدرات الػذاكرة طويمػة 

وبالتػػػالص لػػػ ف ميػػػاوالت خفػػػض العػػػبء المعرلػػػص ي ػػػب أف تعتمػػػد لمػػػ  زيػػػادة لالميػػػة طػػػرؽ ومػػػداخؿ 
التػدريس المسػػتخدمةح وتو يػػق اننشػطة التعميميػػة التػػص تػؤدي إلػػ  سػػهولة اكتسػاب التمميػػذ لممخططػػات 

 ,Richland, et al,2017; Padden,2019; Thees, et al المعرلية المتعمقة بمووػولات الػتعمـ

  ا.2020
ولمػػػػػ  ال انػػػػػب اوخػػػػػر.. تتفػػػػػاوت القػػػػػدرات العقميػػػػػة والتيبػػػػػيؿ الدراسػػػػػص لػػػػػدى تالميػػػػػذ المريمػػػػػة     

اإللداديةح انمر الذي ييتـ لم  معممص الرياويات مرالاة تمؾ الفػروؽ مػف  هػةح واسػتخداـ مػداخؿ 
سػػػتراتي يات تػػػدريس مناسػػػبة ت عػػػؿ التمميػػػذ مػػػف العنابػػػر الفعالػػػة داخػػػؿ الفبػػػؿ مػػػف  هػػػة أخػػػرى.  وا 

باإلوالة إل  ما تؤكدا االت امات التربوية اليديثة مف وػرورة زيػادة دور التمميػذ النشػط لػص لمميتػص 
التعميـ والتعمـح مف خالؿ استخداـ اإلستراتي يات والمداخؿ الفعالة لص العممية التعميمية ليكػوف التمميػذ 

 .(4141لالاًل ليها)لالء الخزالمة ومأموف الشناؽ وطارؽ  وارنقح
ولقد ظهرت لص اوونة انخيرة بعض المبطميات لص م اؿ تعميـ الرياوػياتا مثػؿم الرياوػيات    

الممتعػػػةح الػػػتعمـ الممتػػػع لمرياوػػػياتح تعمػػػـ الرياوػػػيات لممتعػػػةح التػػػدريس الممتػػػع لمرياوػػػيات ..إلػػػاح 
ستراتي يات التدريس اليديثػةح والتػص يسػتطيع التالميػذ مػ ف خاللهػا وتشير  ميعها إل  بعض مداخؿ وا 

ن ػػازح ييػػث يرالػػ  ليهػػا  اسػػتخداـ كامػػؿ هػػدراتهـ ليبػػبض الػػتعمـ لػػديهـ أكثػػر سػػهولة وسػػرلة ومتعػػة وا 
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هػػدرات التالميػػذ وايتيا ػػاتهـ وميػػولهـ وريبػػاتهـح ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ م مولػػة مػػف اننشػػطة 
ا لمػ  الو ػق انكمػؿح المتنولة واندوات ومبادر الػتعمـ المتعػددةح التػص تمكػف المعمػـ مػف القيػاـ بػدور 

وتشعر التالميذ بالسعادة والمتعة والمرح أثنػاء تعمػـ الرياوػيات. لاسػتخداـ طرا,ػؽ بػارمة لػص تػدريس 
الرياوػيات بعيػًدا لػف ميػاوالت تيقػؽ متعػة تعممهػػا يػؤدي إلػ  إظهارمػا ببػورة بالرػة الت ريػدح انمػػر 

ميػػذا ومنهػػام الخػػوؼ والقمػػؽ مػػف الػػذي يسػػهـ لػػص ظهػػور العديػػد مػػف المشػػكالت والبػػعوبات لػػدى التال
دراسة الرياوػياتح ووػعؼ اسػتيعاب المفػاميـ الرياوػية وهبػور التوابػؿ الرياوػصح باإلوػالة إلػ  

 (.Alsardary & Blumberg,2009وعؼ هدراتهـ اإلبدالية)
 المهمػة التػص انسػس المتعػة أو الػتعمـ الممتػع لمرياوػيات مػف أ ػؿ مف ويعد تعمـ الرياويات        

م خالؿ مف الرياويات تعمـ لص المتعة تيقيؽ يمكف ييث الرياوياتا منه  بناء وتطوير لميها يقـو
 بػػػػورة لػػػػص مسػػػػا,ؿ تكػػػػويفح لمرياوػػػػيات  ديػػػػدة تطبيقػػػػات لػػػػف البيػػػػثح الذمنيػػػػة الرياوػػػػية انلعػػػػاب
(. ويسهـ مذا النػوع مػف التعمػيـ 4111لها)م دي إبراميـح مبتكرة يموؿ لف والبيث رياوية مشكالت
ثػػارة دالعيػػتهـ وتركيػػزمـ وامتمػػامهـح ييػػث يرالػػؽ الػػتعمـ الممتػػع يالًبػػا أياسيًسػػا لػػص تي فيػػز التالميػػذ وا 

إي ابيػة بمسػػتوى معتػػدؿ كالسػعادة والسػػرور والبه ػػة التػص تسػػبب لهػػـ أيياًنػا االبتسػػاـ والوػػيؾ المػػذيف 
بشػكؿ بػيص يسالداف لم  زيادة تدلؽ الدـ لص مختمؼ أنياء ال سـح وتدلؽ انكس يف إل  الػدماغ 

ومؤثر لم  لممية التعمـح وبسبب انياسيس اإلي ابية المرالقة لمتعمـ الممتع يكوف لدى التالميػذ هػدرة 
(. وبالتػالص يػػتعمـ التالميػذ الرياوػػيات 4101ألمػ  لمػ  التركيػػز والتفكيػر والػػتعمـ بنشػاط)ميمد يمػػزةح

 بشكؿ ألوؿ لندما يكونوف مستمتعيف بعممية التعمـ.
دت التو هات العالمية نيو مفهـو التعمـ الممتعا والذي يشير إلػ  مشػاركة التالميػذ لػص وهد تزاي      

اكتسػػاب المعػػارؼ والمهػػارات مػػف خػػالؿ خبػػرات تعميميػػة ثريػػة تنمػػص روح المتعػػة والبه ػػة لػػديهـح يػػتـ 
(. 4102تخطيطها بشػكؿ منوػبط يػوازف بػيف تيقيػؽ انمػداؼ انكاديميػة ومتعػة التعمـ)خالػد ميمػودح

أف التعمـ الممتع كتو ق تعميمص ال يمكف اختبار وبفق بأنق م مولػة مػف اننشػطة أو انلعػاب كما 
التعميميػػة المقدمػػة لػػص بعػػض المواهػػؼ التعميميػػةح بػػؿ إنػػق تو ػػق أشػػمؿ مػػف ذلػػؾح ييػػث ييػػوؿ الموهػػؼ 
التعميمػػػص بكػػػؿ لنابػػػرا وموػػػمونق التعميمػػػص ببػػػورة منوػػػبطة ومتناسػػػقة إلػػػ  خبػػػرات تعميميػػػة مرنػػػة 

 (. Fencl,2014ةح بررض اكتساب التالميذ لممعرلة مع تيقؽ المتعة)وممتع
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والػتعمـ الممتػع لػيس تعمًمػا بالفكامػػة والمػرحح لكنػق أشػمؿ مػف ذلػػؾح لهػو مبنػص لمػ  أسػاس تنػػوع       
أنمػػػاط تعمػػػـ التالميػػػذ سػػػمعًيا ويركًيػػػا وببػػػرًياا لقػػػد ي مػػػع التمميػػػذ الوايػػػد بػػػيف كػػػؿ مػػػذا اليػػػواس لكػػػف 

وكمما كاف التعمـ مشبًعا لكؿ تمؾ اليواس كمما كػاف أكثػر  اذبيػة وتشػويؽح ومػذا مػا  بدر ات متفاوتةح
تؤكدا النظرية الترابطية لمتعمـ وكذلؾ النظرية البنا,يةح ولذا ال ينظر إل  الػتعمـ الممتػع لمػ  أنػق نوًلػا 

دلة لمتمميذ وبنا,ق مف مف الترؼ والرلامية التعميميةح بؿ مطمًبا ممًيا وورورًيا لص النظرة اإلنسانية العا
 (.4102ا ماشص الشمريح4112منظور إي ابص)لبدالميسف العرل ح

وتعتمد مداخؿ واستراتي يات التعمـ الممتع بشكؿ أساسص لم  تػولير ظػروؼ االسػتمتاع لمتمميػذ       
 والمعمػـ أثنػاء تعمػػـ الرياوػياتح ويعػػد االسػتمتاع مػػو اإليسػاس الػػر,يس المسػتهدؼ لػػص الػتعمـ الممتػػعح
ويفوػػػؿ أف ترالقػػػق أياسػػػيس إي ابيػػػة أخػػػرى كالسػػػعادة والمػػػرح والسػػػرور والبه ػػػة والميبػػػة واليمػػػاس 

 (.4102والشرؼ نيو لمميتص التعميـ والتعمـح بمستوى معتدؿ نسبًيا)مبة لبداهلل ومال الشواح
والتفكيػػر ومػػف الفوا,ػػد التػػص ييققهػػا الػػتعمـ الممتػػع ببػػفة لامػػةا أنػػقم ينمػػص لػػدى التالميػػذ الػػذاكرة       

واإلدراؾ والتخيؿح وييقؽ لهـ تأكيد الذات مف خالؿ التفوؽ لم  اوخريف لردًيا ولص نطاؽ ال مالةح 
ويكسبهـ العديد مف القيـ مثؿم التعاوف وايتراـ يقوؽ اوخريف وايتراـ القػوانيف والقوالػد وااللتػزاـ بهػاح 

ـ واختبارمػػاح يخمبػػهـ مػػف انفعػػاالتهـ ويكسػػبهـ الثقػػة بػػالنفس وااللتمػػاد لميهػػا ويسػػهؿ اكتشػػاؼ هػػدراته
السػػمبية والتػػوتر الػػذي يتولػػد نتي ػػة القيػػود والوػػروطح كمػػا يعػػزز ثقػػتهـ بأنفسػػهـ وينمػػص لػػديهـ مهػػارات 

 (.4102االستكشاؼ المختمفة)ميسف لراجح
ويعػػػد مػػػدخؿ الرياوػػػيات الممتعػػػة مػػػف مػػػداخؿ التػػػدريس اليديثػػػة التػػػص تخاطػػػب و ػػػداف التالميػػػذ      

 لمػ  التهـح وتثير روح المتعػة والمػرح أثنػاء لمميػة الػتعمـ لػديهـح ييػث يركاػز مػذا المػدخؿوتيفز انفعا
 المهػارات مػف العديػد تفالؿ ونشاط مستمريفا انمر الػذي يسػهـ لػص إتقػاف يالة لص وي عمهـ التالميذ
 منشػودةال انمداؼ مما يسالد لص تيقيؽ والمعمومات المتومنة لص المنه  اليقا,ؽ وتثبيت الراياوية

 وتنمية العديد مف نوات  التعمـ لديهـ.
لبػػد العزيػػػز وهػػد تطرهػػت بعػػض الدراسػػات السػػابقة إلػػ  الػػتعمـ والتػػدريس الممتػػع لمرياوػػيات )       
ا 4102لبػػداهلل ومػػال الشػػواح ا مبػػة4102البركػػاتصح ا نيفػػيف4102رلعػػتح  ا إبػػراميـ4112حالػػرويس
 ,Fouryza, Amin & Ekawati,2018; Huffmanا 4141أبػو سػنينةح رموػاف ولػودة مػديؿ



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 و2021 سبتمبر  – الثالثانعذد      جايعت انًنىفيت                                            –يجهت كهيت انتزبيت  

12 
 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

2019; DeAndrade & Fachada,2020; Jayadevan,2020; Dobie & Sherin,2021; 

Ruswidiono, et al,2021 إلػػ   -لػػص يػػدود هػػراءات البايػػث  –(. إال أف أي منهػػا لػػـ يتطػػرؽ
 العػػبء مسػػتوى وخفػػض المنػػت  التفكيػػر تنميػػة لػػص الممتعػػة الرياوػػيات مػػدخؿ اسػػتخداـ دراسػػة لالميػػة

 اإللدادية. بالمريمة التيبيؿ مختمفص التالميذ لدى المعرلص
 

 :جحجاإلحضبس مبشكهة ان
 ملعؿ مف أممها الدة شوامد وماليظات مف خالؿ بيثنبع اإليساس بمشكمة ال

  ,التػػػص أكػػػدت لمػػػ  أمميػػػة تنميػػػة التفكيػػػر المنػػػت  لػػػدى  اليديثػػػة الدراسػػػات السػػػابقةبعػػػض  نتػػػا
ا لا,ػدة 4102ظػالر الشػهريح)سية المختمفةح وخابػة المريمػة اإللداديػةالمتعمميف بالمريؿ الدرا

 ;Ahmaad,2020; Guzey & Jung,2021ا4140ا رالػػػع أسػػػودح4102البػػػدريح

Mohammed & Jalil,2021.) 
  توبػػيات العديػػد مػػف انبيػػاث والدراسػػات السػػابقة بالعمػػؿ لمػػ  خفػػض مسػػتوى العػػبء المعرلػػص

التعميميػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ إسػػػتراتي يات  العمميػػػة ن ػػػاح لػػػص أساسػػػص لػػػدى التالميػػػذ كعامػػػؿ
 مػػػع التعامػػػؿ وتشػػػ يعهـ لمػػػ ح المعرلػػػة وبنػػػاء اكتشػػػاؼ تسػػػالد التالميػػػذ لمػػػ  ومػػػداخؿ تػػػدريس

ا 4102أسػػماء لبدالبػػمدح)مناسػػبة بطػػرؽ لػػديهـ المػػدى طويمػػة الػػذاكرة لػػص المخزنػػة المعمومػػات
 ,Cerdan, Candel & Leppinkت4140ا تهػانص سػميمافح4141مبػطف  لبػدالرؤوؼح

2018; Al-Shammari & Al-Khafaji,2019.) 
 طمبػة لمػ  اإلشػراؼ أثنػاء الرياوػيات يبص لص اإللدادية تالميذ المريمة مع تفالؿ البايث 

لػػدـ هػػدرة يالبيػػة التالميػػذ لمػػ م تفسػػير بعػػض المواهػػؼ الرياوػػية  العمميػػةح ييػػث تبػػيف التربيػػة
المواهؼ الرياوية لص ووء أدلػة متايػةح تقػديـ أكبػر والنتا,  المترتبة لميهاح اليكـ لم  بعض 

لػػدد ممكػػف مػػف اليمػػوؿ وانلكػػار الرياوػػية يسػػب الموهػػؼ المقػػدـ لػػص اليبػػة الدراسػػيةح إنتػػاج 
يمػوؿ وتوليػد ألكػار رياوػية تتسػـ بال ػدة والنػدرة والنوليػةح ويعػد ذلػؾ مؤشػًرا النخفػاض مهػارات 

 التفكير المنت  لدى التالميذ.
  كػؿ  التالميػذ لػص مسػتويات االستكشالية التػص أ رامػا البايػث بهػدؼ التعػرؼ لمػ نتا,  الدراسة

لمتفكيػر المنػت   ح ييث تػـ تطبيػؽ اختبػار مبػد,ص استكشػالصالمعرلص والعبء المنت  مفم التفكير
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 خمسػيفلمػ  لينػة لشػوا,ية مكونػة مػف ( 4وكذلؾ مقياس العبء المعرلص )مميػؽم ح(0ممميؽ)
منتبػؼ شػهر  إيػدى المػدارس بمدينػة شػبيف الكػـووؿ اإللػدادي لػص بالبػؼ انتمميًذا وتمميػذة 
 ( اوتصم  0ح وتـ التوبؿ إل  النتا,  المووية لص ال دوؿ)ـ(4102/4141أكتوبر لاـ )

 لمتعرف عمى مستويات التالميذ ة االستكشافية دراس(: نتائج ال3جدول )
  العبء المعرفيمستوى في التفكير المنتج و 

 

رجة الد أداة القياس
 العظمى

 

عدد  فئات الدرجات
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

 
اختبار ميارات التفكير 

 المنتج

 
01 

 22 ٪ 00 (01أهؿ مف  -)بفر
 42 ٪  02 (41أهؿ مف  -01)
 2 ٪ 0 (01أهؿ مف  -41)

 322 > 72 المجمـــــوع
 

مقياس مستوى العبء 
 المعرفي

 
 

 82 

 2 ٪ 2 (01أهؿ مف  -41)
 41 ٪ 01 (21هؿ مف أ -01)
 24 ٪ 40 (21أهؿ مف  -21)
 01 ٪ 02  (21أهؿ مف  -21)

 322 > 72 المجمـــــوع
 
 

 (٪22) ا وتمميػذة وبنسػبة م,ويػة( تمميػذً 00( السػابؽ أف )0) لػص  ػدوؿ المتومنةمف النتا,   وضويت
ممػػا يووػػض أف  ( در ػػةح01وهػػدرما ) أهػػؿ مػػف ثمػػث الدر ػػة العظمػػ  لالختبػػاريبػػموا لمػػ  در ػػات 

كمػا يتوػض الرياوػيات.  التفكيػر المنػت  لػصمناؾ انخفاًوا مميوًظا لػص مسػتويات مػؤالء التالميػذ لػص 
يبػموا لمػ  ( ٪24)ا وتمميػذة وبنسػبة م,ويػة ( تمميػذً 02أف ) مف النتا,  المتومنة لػص ال ػدوؿ نفسػق

ا يووػض أف منػاؾ ح ممػ( در ة لم  مقياس مستوى العبء المعرلص21-21تراويت ما بيف )در ات 
 مؤالء التالميذ.  ى العبء المعرلص لدىلص مستو  زيادة مميوظة
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 يشكهة انجحج ًأصئهتو: 
تمثمػػػػت مشػػػػكمة البيػػػػث اليػػػػالص لػػػػص وػػػػعؼ التفكيػػػػر المنػػػػت  لػػػػص الرياوػػػػيات لػػػػدى تالميػػػػذ المريمػػػػة 

عكس سػمًبا اإللداديةح باإلوالة إل  زيادة مستوى العبء المعرلص لدى مؤالء التالميذح انمر الذي ين
لمػػ  تيبػػيمهـ الدراسػػص بو ػػق لػػاـح ولعػػالج ذلػػؾ يسػػتخدـ البايػػث مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص 
التػدريس لمػػا لػق مػػف مزايػػا لديػدة لػػص لمميتػػص التعمػيـ والػػتعمـ لػدى تالميػػذ تمػػؾ المريمػة لمػػ  اخػػتالؼ 

 .التيبيمية مستوياتهـ
 ويمكف بياية مشكمة البيث لص السؤاؿ الر,يس اوتصم

 العـبء تنميـة التفكيـر المنـتج وخفـت مسـتوى فـي الممتعـة الرياضـيات مـدخل اسـتخدام ميةفاع ما
 اإلعدادية؟  بالمرحمة التحصيل( منخفضي –متوسطي –مرتفعي) التالميذ لدى المعرفي

 ويتفرع مف السؤاؿ الر,يس السابؽ انس,مة التاليةم
المنػػػت  لػػػدى التالميػػػذ  لػػػص تنميػػػة التفكيػػػر الممتعػػػة مػػػا لالميػػػة اسػػػتخداـ مػػػدخؿ الرياوػػػيات -0

 منخفوص( التيبيؿ بالمريمة اإللدادية؟ –متوسطص –)مرتفعص
المعرلػػص لػػدى  العػػبء مسػػتوى خفػػض لػػص الممتعػػة مػػا لالميػػة اسػػتخداـ مػػدخؿ الرياوػػيات -4

 منخفوص( التيبيؿ بالمريمة اإللدادية؟ –متوسطص –التالميذ )مرتفعص
المعرلػص لػدى  العػبء الرياويات ومستوىما نوع العالهة االرتباطية بيف التفكير المنت  لص  -0

 منخفوص( التيبيؿ بالمريمة اإللدادية؟ –متوسطص –التالميذ )مرتفعص
 

 فشًض انجحج:
 لإل ابة لف أس,مة البيث تـ بياية الفروض اإليبا,ية التاليةم

( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطص در ػػػػػػات تالميػػػػػػذ 1012 ≥  يو ػػػػػػد لػػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػػا,ًيا لنػػػػػػد مسػػػػػػتوى ) -0
منخفوػػص( التيبػػيؿ لػػص اختبػػار  –متوسػػطص –والوػػابطة )مرتفعػػصالم مػػولتيف الت ريبيػػة 

 التفكير المنت  لص الرياوياتح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبية.
( بػػػػػػيف متوسػػػػػػطص در ػػػػػػات تالميػػػػػػذ 1012 ≥  يو ػػػػػػد لػػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػػا,ًيا لنػػػػػػد مسػػػػػػتوى ) -4

منخفوػػص( التيبػػيؿ لػػص مقيػػاس  –متوسػػطص –الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطة )مرتفعػػص
  وى العبء المعرلصح لبالض تالميذ الم مولة الوابطة.مست
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( بػػػيف التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص 1012 ≥  دالػػػة إيبػػػا,ًيا لنػػػد مسػػػتوى ) ارتباطيػػػةتو ػػػد لالهػػػة  -0
منخفوػػػػص(  –متوسػػػػطص –الرياوػػػػيات ومسػػػػتوى العػػػػبء المعرلػػػػص لػػػػدى التالميػػػػذ )مرتفعػػػػص

 التيبيؿ بالمريمة اإللدادية.
 أىـذاف انجحـج:

 إل ممدؼ البيث اليالص 
 وخفػض المنػت  التفكيػر تنميػة لػص الممتعػة الرياوػيات مػدخؿ اسػتخداـ التعرؼ لمػ  لالميػة -0

 اإللدادية.  بالمريمة التيبيؿ التالميذ مختمفص لدى المعرلص العبء مستوى
المعرلػص  العػبء دراسة نوع العالهػة االرتباطيػة بػيف التفكيػر المنػت  لػص الرياوػيات ومسػتوى -4

 منخفوص( التيبيؿ بالمريمة اإللدادية. –متوسطص –لدى التالميذ )مرتفعص
 

 أىًية انجحـج:
 ملص كونقاليالص  بيثأممية ال كمفت

 لمػػا ينػػادي بػػق التربويػػوف مػػف وػػرورة إلػػادة النظػػر لػػص الطرا,ػػؽ المسػػتخدمة لػػص  يعػػد اسػػت ابة
التدريس والتص هد تظهر الرياويات ببورة بالرػة الت ريػدح واسػتخداـ مػداخؿ أخػرى تؤكػد لمػ  

 تفالؿ البناء بيف المعمـ والتالميذح وتولر المتعة والسرور أثناء لمميتص التعميـ والتعمـ.ال

  يقػػدـ لتالميػػذ المريمػػة اإللداديػػة مػػدخاًل يػػديثًا لػػص تػػدريس الرياوػػياتح يتػػيض لهػػـ تعمػػيـ وتعمػػـ
الرياوػػيات بطرا,ػػؽ تػػدريس ممتعػػة وشػػيقة تيبػػب الرياوػػيات إلػػ  نفوسػػهـ وتقػػرب دراسػػتها إلػػ  

ـح انمر الذي هد يػنعكس إي اًبػا لمػ  تيبػيمهـ الدراسػص ليهػا مػف  هػةح وتنميػة مهػارات هموبه
 التفكير المختمفة وخفض مستوى العبء المعرلص لديهـ مف  هة أخرى. 

 وكػذلؾ بعػض أدوات القيػاس  لمتػدريس السػتخداـ مػدخؿ الرياوػيات الممتعػةح يقدـ دلػياًل لممعمػـ
ؼ لمػػ  مسػػتوى تالميػػذ المريمػػة اإللداديػػة لػػص كػػؿ مػػف التػػص يمكػػف االسػػتفادة منهػػا لػػص التعػػر 

 مهارات التفكير المنت  ومستوى العبء المعرلص.

  بعض انلكار والطرا,ؽ التص يمكػف االسػتفادة منهػا  المنام يقدـ لممسؤوليف لف إلداد وتطوير
لػػػص إثػػػراء منػػػام  الرياوػػػيات وطرا,ػػػؽ تدريسػػػها لػػػص مرايػػػؿ التعمػػػيـ المختمفػػػة لامػػػة والمريمػػػة 

 إللدادية خابة.ا



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

 بيػػػػوث ودراسػػػػات  يفػػػػتض الم ػػػػاؿ أمػػػػاـ البػػػػايثيف والمهتمػػػػيف بتعمػػػػيـ وتعمػػػػـ الرياوػػػػيات إل ػػػػراء
سػػتراتي يات التػػدريس المسػػتخدمة لػػص  تطػػوير لػػص مماثمػػةح هػػد تسػػهـ أخػػرى مسػػتقبمية مػػداخؿ وا 

 .مختمؼ المرايؿ التعميمية
 
 

 حذًد انجحج ًقيٌده:
 باليدود اوتيةمتتقيد النتا,  التص يتوبؿ إليها البيث 

 :الحدود الموضوعية 
 :ويػػػدة ال بػػػرح وتشػػػتمؿ لمػػػ  تسػػػعة دروس كػػػاوتصم اليػػػدود والمقػػػادير  الوحـــدة اليانيـــة

ال بريػػػةح اليػػػدود المتشػػػابهةح وػػػرب اليػػػدود ال بريػػػة وهسػػػمتهاح  مػػػع المقػػػادير ال بريػػػػة 
وطريهػاح وػرب يػد  بػػري لػص مقػدار  بػػريح وػرب مقػدار  بػري مكػػوف مػف يػديف لػػص 

 بػري آخػرح هسػمة مقػدار  بػري لمػ  يػد  بػريح هسػمة مقػدار  بػري لمػ  مقػػدار مقػدار 
  بري آخرح التيميؿ ب خراج العامؿ المشترؾ انلم .

 :التفسيرح التبريرح االستنتاجح الطالهةح المرونةح انبالة(. ميارات التفكير المنتج( 
 :لزمنيػػةح لػػبء )العػػبء العقمػػصح العػػبء البػػدنصح لػػبء الوػػروط ا أبعــاد العــبء المعرفــي

 انداءح لبء ال هدح لبء الشعور باإليباط(. 
 :تالميذ البؼ انوؿ اإللدادي الحدود البشرية. 
  :المنولية الكـو بميالظة شبيف إدارة -بنيف  اإللدادية القومص الولص مدرسةالحدود المكانية . 
  :ـ(4102/4141الفبؿ الدراسص انوؿ لاـ )الحدود الزمانية. 

 
 

 انجحج:يٌاد ًأدًات 
 لص اوتصم والتص ألدما البايث أدوات البيثو تمثمت مواد 

 دليؿ المعمـ الستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لص التدريس 

  التفكير المنت  لص الرياويات.اختبار 

 مستوى العبء المعرلص لدى تالميذ المريمة اإللدادية. مقياس 
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 : ًإجشاءاتو خطٌات انجحج
 اوتيةم مرايؿلتيقؽ مف بدؽ لرووقا سار العمؿ ولًقا لملإل ابة لف أس,مة البيث وا

 :وتومنت اوتصم أواًل: مرحمة الدراسة النظرية 
 التعمـ مرا عة اندبيات التربوية والدراسات السابقة التص تطرهت إل  متريرات البيػث المختمفػة(

ة مسػػػػػتوى العػػػػػبء المعرلػػػػػص( لػػػػػدى تالميػػػػػذ المريمػػػػػ -التفكيػػػػػر المنػػػػػت  -الممتػػػػػع لمرياوػػػػػيات
 اإللدادية.

   ةماوتيمبايث البناء اإلطار النظري لمبيثا واشتمؿ لم 
o :تيقيقػػػق –مزايػػػاا –خبا,بػػػق -مباد,ػػػق) لمرياوػػػيات الممتػػػع الػػػتعمـ المبحـــث ا:ول 

 .(استخدامق مرايؿ –الفبؿ داخؿ
o :(تنميتق ووسا,ؿ سبؿ -مهاراتق -وأمميتق مفهومق) المنت  التفكير المبحث الياني. 
o (مولال ق يدوثق أسباب –أنوالق –مفهومق) المعرلص العبء :اليالث المبحث 

 المرايؿ الر,يسة الستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لػص التػدريسا ييػث لػـ  وتوبيؼ تيديد
 تتطرؽ اندبيات والدراسات السابقة إل  ذلؾ بالتفبيؿ.

  مسػتوى قيػاس م التفكيػر المنػت حاختبػار وتمثمت لػصم دليػؿ المعمػـح م مواد وأدوات البيثإلداد
 العبء المعرلص.

 

 :ماوتص وتومنت يانيا: مرحمة الدراسة االستطالعية 
  الميكمػيف المتخببػيف لػص م ػاؿ تعمػيـ  بعػض لرض دليؿ المعمـ لص بػورتق انوليػة لمػ

 النها,ية.تق والتوبؿ إل  بور  وا  راء التعديالت الالزمةالرياوياتح 
 مسػػتوى العػػبء مقيػػاس  -التفكيػػر المنػػت القيػػاس لػػص بػػورتها انوليػػة )اختبػػار  صلػػرض أداتػػ

  ( لم  السادة الميكميف لوبطهاح والتوبؿ إل  البورة النها,ية لكؿ منها.المعرلص
  تالميػػذ البػػؼ انوؿ اإللػػدادي اختيػػار لينػػة اسػػتطاللية )ييػػر لينػػة البيػػث انساسػػية( مػػف

العينػةح  تمػؾمػ  القيػاس )المػذكورة سػمًفا( ل اتػصتطبيػؽ أدح لمدينػة شػبيف الكػـو ب يدى مدارس
 تطبيؽ.ميساب الثبات والزمف المناسب لوبطها و ل



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

 :وتومنت اوتصم ياليا: مرحمة الدراسة التجريبية 
  تالميػػػذ البػػػؼ انوؿ اإللػػػدادي بمدرسػػػة الػػػولص القػػػومص تيديػػػد لينػػػة البيػػػث انساسػػػية مػػػف

 .اإللدادية بنيف ب دارة شبيف الكـو التعميمية ميالظة المنولية
 ح لمتعػػػػرؼ لمػػػػ  لمػػػػ  تالميػػػػذ الم مػػػػولتيف الت ريبيػػػػة والوػػػػابطة يػػػػاس هبمًيػػػػاالق اتػػػػصتطبيػػػػؽ أد

كؿ مفم التفكير المنػت  ومسػتوى العػبء المعرلػصح والتأكػد المستوى انول  لهؤالء التالميذ لص 
 مف تكالؤ تالميذ الم مولتيف لص المتريريف المذكوريف.

  خؿ الرياوػػيات الممتعػػةح لػػص ال بػػر لتالميػػذ الم مولػػة الت ريبيػػة باسػػتخداـ مػػدتػػدريس ويػػدة
 ييف يدرس تالميذ الم مولة الوابطة باستخداـ الطريقة المعتادة لص التدريس.

 التفكيػػػر القيػػػاس بعػػػدًياح لمتعػػػرؼ لمػػػ  المسػػػتوى الػػػذي وبػػػؿ إليػػػق التالميػػػذ لػػػص  اتػػػصتطبيػػػؽ أد
 المعال ة الت ريبية.بعد  مستوى العبء المعرلصوكذلؾ  المنت 

 وتومنت اوتصمإلحصائية: رابًعا: مرحمة الدراسة ا 
 (.مستوى العبء المعرلصمقياس  -التفكير المنت القياس )اختبار  اتصتبييض أد 
 الم مػػػولتيف  ربػػػد الػػػدر ات ومعال تهػػػا إيبػػػا,ًياح والمقارنػػػة بػػػيف متوسػػػطص در ػػػات تالميػػػذ

  القياس. صلص التطبيؽ البعدي ندات الت ريبية والوابطة
  ومناهشتها تفسير النتا, ح و مف بدؽ لرووقاإل ابة لف أس,مة البيث والتيقؽ.  
 .تقديـ بعض التوبيات والمقتريات لم  ووء النتا,  التص تـ التوبؿ إليها 

 

  يصطهحبت انجحج:
  مــدخل الرياضــيات الممتعــةFun Mathematics Approach : يعػػرؼ المػػدخؿ التدريسػػص

Teaching Approach تراوػػػػات المسػػػػمـ بأنػػػػق م مولػػػػة مػػػػف المسػػػػممات أو المنطمقػػػػات واالل
ببػػيتهاح والتػػص تتػػرابط ليمػػا بينهػػا بعالهػػات وثيقػػةح بعوػػها يػػرتبط بطبيعػػة المػػادةح وبعوػػها يػػرتبط 
بعمميتػػص التعمػػيـ والػػتعمـح ويتوػػمف المػػدخؿ التدريسػػص أكثػػر مػػف طريقػػة تػػدريس تػػربط بينهػػا  ميًعػػا 

أمػا (. 424-420ح 4100م مولة مف انسس والتبورات والمبادئ)يسف شياتق وزينب الن ػارح
مدخؿ الرياويات الممتعة ليعرؼ بأنق مدخؿ لتدريس الرياويات لتالميذ المريمة اإللداديةح يعتمد 
لمػػ  تطػػوير الخبػػرة التعميميػػة المقدمػػة بمشػػاركة التالميػػذ بمػػا ييقػػؽ لهػػـ المتعػػة لػػص لمميػػة الػػتعمـح 
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ز وانيػػا ص والقبػػص مثػػؿم اننشػػطة والمهػػاـ البيثيػػة والػػتعمـ بالعمػػؿ وانلعػػاب الرياوػػية وانلرػػا
الرياوػػياتية.. إلػػاح ولػػؽ تنظػػيـ شػػامؿ متكامػػؿ لكالػػة لنابػػر العمميػػة  والطرا,ػػؼ العمميػػة المشػػوهة

التعميميةح بهدؼ تيقيؽ انمػداؼ المنشػودةح وبالشػكؿ الػذي يػؤثر لػص امتػاع التالميػذ بمػا يتعممونػقح 
 ا,ؽ المعتادة.وكسر مشالر الممؿ واإليباط والتص هد تبايب تدريس الرياويات بالطر 

  التفكيــر المنــتجProductive Thinking : يعػػرؼ بأنػػق "لمميػػة ذمنيػػةح يتفالػػؿ ليهػػا اإلدراؾ
اليسص مع الخبرةح ويتطمب م مولة مف القدرات أو المهاراتح ويسع  الفرد إل  اكتشاؼ لالهػات 
ا  ديػػػػدةح أو طرا,ػػػػؽ ييػػػػر مألولػػػػةح لتيقيػػػػؽ مػػػػدؼ معػػػػيفح بػػػػدوالع داخميػػػػة أو خار يػػػػة أو كالممػػػػ

 Productive Thinking(. أمػا التفكيػر المنػت  لػص الرياوػيات00ح 4102مًعا")ميسػف لطيػةح

in Mathematics  ليعرؼ بأنق "اندماج لنمطص التفكير الناهد واإلبدالصح يقػـو ليػق التمميػذ بتنظػيـ
 ( ويعرلػػػق2ح 4102ألكػػارا تنظيمػػا ذاتًيػػاح ويهػػدؼ إلػػ  تيقيػػؽ نتػػا,  إي ابيػػة لمميػػة")آالء انسػػمرح

البايػػث بأنػػق لمميػػة ذمنيػػةح يتفالػػؿ ليهػػا اإلدراؾ اليسػػص مػػع خبػػرة التمميػػذح لمتوبػػؿ إلػػ  إ ابػػات 
ويمػػوؿ ييػػر مألولػػة لممشػػكالت الرياوػػيةح ويتوػػمف م مولػػة مػػف القػػدرات أو المهػػارات تتمثػػؿ لػػص 
 )التفسػػيرح التبريػػرح االسػػتنتاجح الطالهػػةح المرونػػةح انبػػالة(ا ويقػػاس بالدر ػػة التػػص ييبػػؿ لميهػػا

 التمميذ لص االختبار المعد لذلؾ. 
  العـبء المعرفـيCognitive Load : يقبػد بػق "اليمػؿ الواهػع لمػ  الػذاكرة العاممػة أثنػاء الػتعمـ

ويػػؿ المشػػكالتح ويشػػير إلػػ  مسػػتوى ال هػػد المبػػذوؿ لػػص التفكيػػر والػػتعمـح كمؤشػػر لموػػرط الواهػػع 
 & Haapalainen, Kim, Forlizzi )لم  الذاكرة العاممة أثناء تنفيذ مهمة ميددة أو نشاط ما"

Dey,2010,304 ح كمػا يعػػرؼ بأنػق "إ مػػالص الطاهػػة العقميػة التػػص يسػػتهمكها المػتعمـ أثنػػاء معال ػػة)
مووػػوع تعمػػـ أو يػػؿ مشػػكمة مػػا أو أداء مهمػػة معينػػةح ومػػذا الطاهػػة العقميػػة تختمػػؼ مػػف مووػػوع 

بأنػق كميػة ال هػد المبػذوؿ مػف  (. ويعػرؼ إ را,ًيػا20ح 4102وخر ومف متعمـ وخر")يممص الفيػؿح
بقا,هػا لػص الػذاكرة العاممػة النشػطة مػف أ ػؿ لهػـ  هبؿ التالميذ لتعمـ المعرلة الخابة بالرياوياتح وا 

)العػػػبء  المػػػادة المتعممػػػة وتخزينهػػػا لػػػص الػػػذاكرة طويمػػػة المػػػدىح ويتكػػػوف مػػػف لػػػدة أبعػػػاد تتمثػػػؿ لػػػص
ءح لػػػػبء ال هػػػػدح لػػػػبء الشػػػػعور العقمػػػػصح العػػػػبء البػػػػدنصح لػػػػبء الوػػػػروط الزمنيػػػػةح لػػػػبء اندا

 المقياس المعد لذلؾ.باإليباط(ح ويقاس بالدر ة التص ييبؿ لميها التمميذ لص 
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  :مرتفعػػػص إلػػػ  لػػػدة مسػػػتويات كالتػػػالصم التالميػػذيقبػػػد بهػػػـ تبػػػنيؼ التالميـــذ مختمفـــي التحصـــيل 
( مػػػػف در ػػػػات تيبػػػػيؿ ٪42مػػػػـ التالميػػػػذ الػػػػذيف ييبػػػػموف لمػػػػ  اإلربػػػػال  انلمػػػػ )و  التيبػػػػيؿ

اوػػيات الممنويػػة لهػػـ لػػص البػػؼ الدراسػػص السػػابؽح والتالميػػذ منخفوػػص التيبػػيؿ ومػػـ الػػذيف الري
( مف در ات تيبيؿ الرياوياتح وكذلؾ التالميذ متوسػطص ٪42ييبموف لم  اإلربال  اندن )

در ات الػ( مػف ٪21انلمػ  واندنػ ) يفالتيبيؿ ومـ التالميذ الذيف تنيبر در اتهـ بيف اإلربال
 (.222 ح4100)لبدالعزيز الرويس ولبدالنابر لبداليميد وسمر الشمهوبحالممنوية لهـ

 

 حبنيب: األدة انرتثٌي ًانذساصبت انضبثقة: 
حتقيقـو داخـم  -يزايـبه  -خصبئصـو  -املجحج األًل: انتعهى املًتع نهشيبظيبت )يجبدئو 

 يشاحم اصتخذايو(: -انفصم 
ص تكسػػبق طبيعػػة خابػػة بػػيف العمػػـو ومنهػػام تتسػػـ الرياوػػيات كعمػػـ بم مولػػة مػػف السػػمات التػػ      

التمػػاد الرياوػػػيات لػػص بنا,هػػػا المعرلػػص لمػػػ  المنطػػؽ واالسػػػتدالؿ بدر ػػة كبيػػػرة وأساسػػيةح كمػػػا تتسػػػـ 
بالتركيب القوي المتناسؽ بيف مكوناتها مف تعاريؼ ولالهػات ونظريػاتح باإلوػالة إلػ  المرػة الرسػمية 

ذا التص تعتمد لميها والتص تميؿ إل  در ة كبير  ة مف الت ريد متمثمػة لػص الرمػوز وانلػداد وانشػكاؿح وا 
كاف مف المقبوؿ االلتراؼ بهذا الخبا,ص لمرياويات كعمـ يتسػـ بالدهػةح ل نػق مػف ييػر المقبػوؿ أف 
يمتد تأثير مذا الخبا,ص لم  تعميـ الرياوياتح بييث يتسـ بدر ة كبيرة مف الت ريد بالشكؿ الذي 

يالػػة مػػف الوػػيؽ ولػػدـ االرتيػػاح لػػدى التالميػػذ بسػػبب أسػػاليب تدريسػػية ييػػوؿ تعمػػيـ الرياوػػيات إلػػ  
 (.4102بارمة)إبراميـ رلعتح

ولم  الريـ مػف أف تعمػيـ الرياوػيات يػرتبط ارتباًطػا وثيقًػا بتنميػة مهػارات التفكيػر لػدى التالميػذح      
داح كمػا أف طرا,ػؽ إال أف واهع تدريس الرياوػيات لػص المريمػة اإللداديػة يؤكػد التركيػز لمػ  الكػـ ويػ

وأساليب التدريس المستخدمة هد تش ع لم  اليفظ واالستظهار. ولذا لمف الوروري استخداـ مداخؿ 
سػػتراتي يات لعالػػة لػػص التػػدريس تعتمػػد لمػػ  اسػػتقباؿ المعمومػػات ومعال تهػػا بأهػػؿ لػػبء معرلػػص مػػف  وا 

 أ ؿ وماف لممية تعمـ لعالة.
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 يجبدئ انتعهى املًتع نهشيبظيبت:
 (م4102ا أمؿ رايبح4102مبادئ لمتعمـ الممتع لامة يمكف إ مالها لص)إبراميـ رلعتح مناؾ لدة

  اقتصــاد الخبــرةThe Experience Economy : تػػؤثر الخبػػرة التعميميػػة التػػص يمػػر بهػػا
التمميػػذ تػػأثيًرا كبيػػًرا لمػػ  الكيفيػػة التػػص يسػػتقبؿ بهػػا المعرلػػةح ومػػف ثػػـ كيفيػػة اسػػتيعابها وتوظيفهػػا 

لخبرة التػص يمػر بهػاح مػف ييػث كونهػا خبػرة مباشػرة أو ييػر مباشػرةح ومػف خػالؿ تبًعا لمستوى ا
مذا المنظور ل ف التعمـ الممتع يعمؿ لم  تعديؿ الخبرة التعميمية التػص يعايشػها التمميػذ بنفسػقح 
كما يمنض التمميذ لربة ألوؿ الكتساب المعرلة واستيعابها وااليتفاظ بهاح انمر الذي يعكػس 

ة الػػتعمـ الممتػػعح لػػالخبرات التعميميػػة التػػص يػػتـ العمػػؿ لمػػ  إثرا,هػػا وتفتقػػد الػػتعمـ اهتبػػادية خبػػر 
 ,Liuالممتع تأخذ  هد ووهت أكبر اهتبادًيا مػف خبػرات الػتعمـ التػص تكػوف ذات مػردود أكبػر)

Rosenblum, Horton & Kang,2014.) 
  خبـرة التـدفقFlow Experience :لتبػار أف الػتعمـ إذا كانػت النظريػة البنا,يػة تقػـو لمػ  ا

اليقيقص مو التعمـ الذي يتمركز يوؿ المتعمـ مف خالؿ اندما ػق لػص لمميػة الػتعمـح لػ ف الػتعمـ 
الممتػع يعمػؿ لمػ  انػدماج المػتعمـ و ػدانًيا بالشػػكؿ الػذي ييػالظ لمػ  اسػتمرار نشػاطق الػػذمنص 

بػػرتيف لػػص اكتسػػاب المعرلػػةح وببػػفة لامػػة لػػ ف خبػػرة التػػدلؽ يمكػػف وبػػفها لمػػ  أنهػػا ربػػط خ
ببعوػػػهماح وممػػػا المتعػػػة والتركيػػػز المكثػػػؼح لالتالميػػػذ يسػػػتمتعوف بػػػتعممهـ ولػػػص الوهػػػت نفسػػػق 

 & Niño,2015; Khoirul)يسػػتررهوف ذمنًيػػا ليمػػا يتعممونػػق بالفعػػؿ مػػف منظػػور أكػػاديمص

Rohmy,2016). 
  التـثيير الوجـدانيEmotional Effect:  يمثػؿ ال انػب الو ػدانص البالػث المهػـ لػص التػأثير

  الكيفيػػة التػػص ين ػػز بهػػا التالميػػذ مهػػامهـح لػػدوالع التالميػػذ وات امػػاتهـ ومعتقػػداتهـ ازاء مػػا لمػػ
يتعممونق هد تكوف سبًبا لص ياالت االخفاؽ واالنسياب مف المواهؼ التعميمية إذا كانت سػمبيةح 

مػف  ويعمؿ الػتعمـ الممتػع لمػ  مياولػة االسػتفادة مػف التػأثير الو ػدانص لمتالميػذح والػذي يتيقػؽ
خػػالؿ الممارسػػػات التػػػص ييقػػػؽ ليهػػػا الػػػتعمـ ذاتػػػق تبًعػػػا لمشػػػاركتهـ مػػػع أهػػػرانهـ وشػػػعورمـ بمتعػػػة 

 .(Mathrani, Christian & Ponder-Sutton,2016اإلن از والتنالس)
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  الفضول المعرفيCuriosity:  إذا كاف التعمـ النشط يستند لص مباد,ق إل  تهي,ة بي,ة تعميميػة
الػػذي يبمػػه معػػق در ػػة الفوػػوؿ المعرلػػص ليػػؿ التناهوػػات المعرليػػةح  تثيػػر تفكيػػر التمميػػذ لميػػد

كمػػاؿ الف ػػوات التعميميػػة بػػيف مكوناتهػػا المختمفػػةح لػػ ف الػػتعمـ الممتػػع يعمػػؿ لمػػ  خمػػؽ ريبػػة  وا 
الفووؿ المعرلص لدى التالميذح مف خالؿ إن از اننشطة والمهاـ والتص تفرض لمػيهـ وػرورة 

 & Fouryza, Aminعػارؼ والمهػػارات المقبػػودة)يػدوث الفوػػوؿ المعرلػػص الكتسػػاب الم

Ekawati,2018; Eden,2019.ا 
  الدافعيــة الذاتيــةIntrinsic Motivation:  تسػػتند نظريػػة الػػدوالع لػػص لمػػـ الػػنفس إلػػ  أف

مػػدؼ الفػػرد وطمويػػق هػػد يشػػكؿ الػػدالع الػػر,يس لمقيػػاـ بالعمػػؿح لمػػ  التبػػار أف الدالعيػػة بمثابػػة 
ن ػػازات السػػابقةح والهػػدؼ الػػذي يسػػع  إليػػق التمميػػذ مػػف وراء ميبػػمة التفالػػؿ بػػيف خبػػرات اإل

تيقيؽ تمػؾ اإلن ػازاتح ويعمػؿ الػتعمـ الممتػع لمػ  تيريػؾ الػدوالع الذاتيػة والداخميػة لمتمميػذ لػص 
الموهػػؼ التعميمػػػصح ييػػث أف تمػػػؾ الػػدوالع تبػػػايب اشػػػتراكق لػػص لمميػػػة الػػتعمـ الممتػػػع بفوػػػؿ 

 (.DeAndrade & Fachada,2020االندماج الو دانص وانكاديمص)
 

 خصبئص انتعهى املًتع نهشيبظيبت:
 (م Khoirul & Rohmy,2016ا4102مناؾ لدة خبا,ص لمتعمـ الممتعا منها)إبراميـ رلعتح

 :إف يػػدوث الػتعمـ الممتػع يػرتبط ارتباًطػا وثيقًػا بمػرور التمميػػذ  يحقـق االستكشـاف والتخيـل مًعـا
ة مػػػف استكشػػػاؼ المعرلػػػةح وأبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ لػػػ ف بػػػالمواهؼ التعميميػػػة التػػػص تتطمػػػب در ػػػة مناسػػػب

تبػػػػػميـ المواهػػػػػؼ التعميميػػػػػػة ببػػػػػورة تثيػػػػػػر هػػػػػدرة التمميػػػػػػذ لمػػػػػ  التخيػػػػػػؿح ييػػػػػث أف االكتفػػػػػػاء 
باالستكشػػػػاؼ ويػػػػدا هػػػػد ييػػػػوؿ الموهػػػػؼ التعميمػػػػص إلػػػػ  موهػػػػؼ أكػػػػاديمص بػػػػاـر لػػػػص يػػػػيف أف 

 لممتع.االكتشاؼ الممتزج بالتخيؿ مو الذي ييتمؿ تأثيرا المفوؿ لص تيقؽ التعمـ ا
 :يتسػـ الػتعمـ الممتػع بتقػديـ خبػرات تعميميػة تخاطػب اليػواس  الخبرة التعميمية متعددة الحـواس

المختمفة لمتمميذح بيكـ طبيعة اإل راءات التص يسمكها لص لممية التعمـح ومع تعدد اليواس لص 
 أكبر. الخبرات المختمفة ل ف اندماج التمميذ الو دانص وانكاديمص يمكف توهع يدوثق بدر ة

 :هد يتبور بطريقة خطأ أف يدوث الػتعمـ الممتػع يتيقػؽ  االقتصاد في الجيد المبذول ظاىرًيا
مف خػالؿ ميابػرة التمميػذ برزمػة مػف المواهػؼ التعميميػة المتعػددة والمتنولػةح لمػ  التبػار أف 
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ح ولػػػص اليقيقػػػة لػػػ ف مػػػذا انمػػػر بمثابػػػة خطػػػأ إ را,ػػػص كبيػػػرح ق در ػػػة معقولػػػة مػػػف الدالعيػػػةلديػػػ
مػػػ  اكتسػػػاب يبػػػمة ذلػػػؾ يػػػدوث يالػػػة مػػػف اإلرمػػػاؽ الػػػذمنص لمتمميػػػذ تػػػنعكس لػػػص النهايػػػة للم

المسػػتهدلةح ولمػػ  مػػذا لػػ ف الميػػؾ اليقيقػػص لػػص الػػتعمـ الممتػػع مػػو االسػػتثمار  ميػػدود لممعرلػػة
 الدهيؽ لقدرات التالميذ لص خبرات تعميمية تثري تعممهـ وتشعرمـ بالمتعة لص الوهت نفسق.

  يتسـ التعمـ الممتع بدر ة كبيرة مف المرونة لص إلطاء التمميػذ در ػة  ات:تحقق فرصة االختيار
معقولػة مػػف يريػػة ووػػع واختيػػار البػػدا,ؿ المختمفػػة التػػص تشػػكؿ مكونػػات الخبػػرة التعميميػػة لمػػتعمـ 
الممتعح وتعد مذا الخابية لرًها مهًما بيف التعمـ الممتع والتعمـ بالمعب أو لعػب اندوارح ييػث 

يػػًدا دهيقًػػا لممهػػاـ واإل ػػراءات المطموبػػة مػػف التالميػػذح لػػص يػػيف يتػػاح لهػػـ لػػص يكػػوف منػػاؾ تيد
الػػتعمـ الممتػػع لربػػة إوػػالة مهػػاـ تتوالػػؽ مػػع ميػػولهـح وبمػػا يػػدلـ الخبػػرة التعميميػػة مػػف خػػالؿ 

 المعمـ الذي يعمؿ بمثابة المو ق والميسر لهذا انمر.
 

 يزايب اصتخذاو انتعهى املًتع:
متع لمرياويات بي,ة تعميمية ميببة إل  نفوس التالميػذح يػتـ مػف خاللهػا توظيػؼ يولر التعمـ الم      

بعػػػض اننشػػػطة الرياوػػػياتية الممتعػػػة التػػػص يمارسػػػونها داخػػػؿ ي ػػػرة البػػػؼ وخار هػػػاح وتمكػػػنهـ مػػػف 
اكتساب المفاميـ والمعمومات ال ديدة بطرؽ مسمية وممتعةح كما يش عهـ لم  الػتعمـ الممتػع وتطػوير 

تمفة. والتعمـ الممتع نوع مف أنواع النشاط الير السترالؿ الطاهة اليركية والذمنية لمتمميذ هدراتهـ المخ
وال يعتمػػد  –دوف التركيػػز لمػػ  الكػػـ المعرلػػص –لػػص آف وايػػد ويمارسػػق لميبػػوؿ لمػػ  خبػػرة أهػػؿ كثالػػة

رلػص لم  و ود أمداؼ واوية لديق أو تمقص ترذية را عةا بؿ يعتمد بدر ػة كبيػرة لمػ  الفوػوؿ المع
لتيقيؽ المتعة والتسمية بطريقة مباشرةح وال يقبد مف ورا,ػق سػوى المتعػة المتمثمػة لػص ممارسػتقح ويعػد 

ف اختمفت أشكالق مف سف إل  أخر   (.4102ى ومف م تمع وخر)ميسف لراجحمياًل لطرًيا لاًما وا 
 

 والستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لص التدريس لدة مزاياا منهام
 ذ ليوػػور اليبػػص الدراسػػية وتعمػػـ المعػػارؼ والمهػػارات المختمفػػةح والمشػػاركة تيفيػػز التالميػػ

الفالمػػػػة لػػػػص لمميػػػػة الػػػػتعمـح باإلوػػػػالة إلػػػػ  زيػػػػادة تركيػػػػزمـ واسػػػػتيعابهـح وبنػػػػاء بي,ػػػػة تعميميػػػػة 
 (.Lucardie,2014ا تمالية تش ع لم  التوابؿ البناء بينهـ)
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 ط لػػق وتنظيمػػق واإلشػػراؼ لميػػقح تنميػػة التيبػػيؿ الدراسػػص لػػدى التالميػػذح متػػ  أيسػػف التخطػػي
ييػػث يؤسػػس مػػدخاًل وظيفًيػػا لمسػػار تعممػػص لعػػاؿ يت ػػاوز كثيػػًرا مػػف سػػمبيات طرا,ػػؽ التػػدريس 

 (.4102المعتادة)لواز اليارثصح
  مسػػاممتق لػػص النمػػو النفسػػص لمتالميػػذ مػػف خػػالؿ تػػولير لػػرص الػػتعمـ لػػص  ػػو لطيػػؼ وبطريقػػة

التالميػػػذ وتػػػولير الدالعيػػػة نيػػػو الػػػتعمـ  مرييػػػةح ولػػػدـ زيػػػادة الوػػػرط أو العػػػبء النفسػػػص لػػػدى
 (.Widyawulandari, Sarwanto & Indriayu,2018لديهـ)

  يسػػػػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػػػػص تنميػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب التفكيػػػػػػػػػػػػر المختمفػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى التالميػػػػػػػػػػػػذح السػػػػػػػػػػػػيما يػػػػػػػػػػػػؿ
 (.Huffman,2019المشكالت)

 زيادة لرص تعميـ التالميذ مف خالؿ اننشػطة التػص يقومػوف بهػاح وتفػالمهـ مػع اوخريف)مػديؿ 
 (.4141أبو سنينةح مواف ولودةر 
  وسيمة ت عؿ لممية التعمـ لدى يالبية التالميذ سهمة وممتعة لص المػدارسح انمػر الػذي يسػهـ

 (.Jayadevan,2020لص تيفيؼ العديد مف نوات  التعمـ لديهـ)
  تولير بي,ة تعميمية يير معتادة داخؿ المدرسة وخار هػاح ويعػد سػمة لمخبػرات التعميميػة ال يػدة

 (.Dobie & Sherin,2021ص ت عؿ التعمـ أكثر لمًقا وأبق  أثًرا)الت
 
 

 حتقيق انتعهى املًتع نهشيبظيبت داخم انفصم:
الفبػػؿ ي ػػب اسػػتخداـ إسػػتراتي يات ومػػداخؿ تػػدريس تيػػالظ  داخػػؿ لتيقيػػؽ الػػتعمـ الممتػػع لمرياوػػيات

هبػػالهـ لمػػ  الػػتعمـ بعيػػًدا لػػف شػػعورمـ بالممػػؿ. ولػػذ ا ي ػػب لمػػ  المعمػػـ مرالػػاة لمػػ  انتبػػاا التالميػػذ وا 
بعػػض انمػػور مثػػؿم تقميػػؿ النقػػد المباشػػر لمتالميػػذ كممػػا أمكػػف ذلػػؾح التعزيػػز بالمػػدح والثنػػاء كممػػا لػػـز 
انمرح تش يع التالميذ لمػ  المناهشػات مػع أهػرانهـح االبتعػاد لػف اننشػطة التقميديػة التػص تأخػذ طػابع 

,مة المثيرة لمتفكيرح ترير دورا مف ممقػف لممعمومػات التمقيف يت  ال يمؿ التالميذ مع التركيز لم  انس
إلػػػ  ها,ػػػد لمنقاشػػػات ومو ػػػق لانشػػػطةح ويعػػػد التػػػرويض مػػػف أكثػػػر الطػػػرؽ لالميػػػة لػػػص رلػػػع الممػػػؿ لػػػف 
التالميػػذح ومنػػاؾ لػػدة وسػػا,ؿ لميفػػاظ لمػػ  انتبػػامهـ أثنػػاء اليبػػة الدراسػػيةح ومنهػػام المعػػبح المػػزاحح 

 (. 4102يةح .. إلا)لمص اليفناويحنبرات البوتح التبسـح التعمـ بالتسم
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 تسػػػالدولايػػػا ص وانلرػػػاز الرياوػػػية دور مهػػػـ لػػػص تيقيػػػؽ الػػػتعمـ الممتػػػع لمرياوػػػيات. ييػػػث       
تفسػيراح  إلػ  والسػعص المرز متطمبات الستيعاب وتيفيزمـ التالميذ هدرات استثارة لص انلراز الرياوية
 إلػػػ  لموبػػػوؿ التالميػػػذ يسػػػالد المثيػػػرة سػػػ,مةان وطػػػرح اننشػػػطة يػػػؿ لػػػص انلرػػػاز كمػػػا أف اسػػػتخداـ

وتعتمػػد انيػػا ص وانلرػػاز المنطقيػػة والرياوػػية سػػواء  .(4102المطموبػػة)داريف سػػوداحح االسػػتنتا ات
المفظيػػػة أو المبػػػورة لمػػػ  أسػػػاس تيػػػدي مسػػػتوى ذكػػػاء التالميػػػذح ليعممػػػوف بهمػػػة ونشػػػاط مػػػف أ ػػػؿ 

عروف بالبه ػػػة والفػػػرح واالرتياح)شػػػيريف الوبػػػوؿ إلػػػ  اليمػػػوؿ البػػػيييةح لػػػ ذا تيقػػػؽ ذلػػػؾ لػػػ نهـ يشػػػ
 (.4102لبداليكيـح

وباإلوػػالة إلػػ  ذلػػؾا منػػاؾ لػػدة طرا,ػػؽ لعالػػة يمكػػف االسترشػػاد بهػػا لتيقيػػؽ الػػتعمـ الممتػػع لػػدى     
  م(Brown,2019; Cox,2019)التالميذ ومنها

   ػة  ػو تهيو نشػطة الممتعػة لػص الػدروسح انبناء وتهي,ة بي,ة بفية يسودما المرح وذلػؾ بػدم,
مػػف المتعػػة المبػػايب لدراسػػة المووػػولات البػػعبة يتػػ  يػػتمكف التالميػػذ مػػف اإلنخػػراط لػػص 

 اننشطة لف طريؽ أنشطة المعب أو المسابقات أو انلرازح مما ي عؿ التعميـ ممتًعا.
  دمػػ  التكنولو يػػا لػػص التعمػػيـ يسػػالد التالميػػذ لمػػ  االسػػتمتاع واإلنخػػراط لػػص الػػتعمـح ويػػتـ ذلػػؾ

 ددة كألعاب الفيديوح أو الرسا,ؿ النبية مع أهرانهـ أو سماع هبة أو لعبة.بوسا,ؿ متع
  تكميؼ التالميذ ب  راء بعض الت ارب بأنفسهـح ننهػـ ي ػدوف متعػة لػص إ را,هػاح وتعػد طريقػة

 مميزة ل عؿ التعمـ أكثر متعةح والبد أف تكوف الت ارب بسيطة وممتعة لص الوهت نفسق.
 وممتعة ليقبؿ التالميذ لم  الػدرس بشػرؼح ودالعيػة مػف خػالؿ  مرا عة الدروس ببورة مرية

 انلعاب والمسابقاتح وبالتالص تكوف اننشطة الخابة بالمرا عة ممتعة ويير مممة لهـ.
  الخروج لف ال و التقميدي لمبؼ بريمة أو زيارةح تسالد لص تهي,ة  و مف المتعػة لػص الػتعمـ

  عؿ التعمـ متًعا. مثؿ زيارة المتايؼح المسا دح اليدا,ؽح ل
 يكػػوف الػػتعمـ أكثػػر متعػػة و اذبيػػةح وييتفظػػوف بالمعمومػػات ل ح لمتالميػػذ بػػالتعمـ التعػػاونصالسػػما

 ر الناهد ومهارات التوابؿ لديهـ.بشكؿ أسرع ولمدة أطوؿح كما يطوروف مهارات التفكي
 ح وهػد أظهػرت انبيػاث أف التالميػذ  إلطاء استراية لدماغ التالميذ ننهـ يعمموف ب د كػؿ يػـو

 يتعمموف ألوؿ لندما يتعرووف لكسر الروتيف المتبع طواؿ اليـو الدراسص.
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 يشاحم اصتخذاو يذخم انشيبظيبت املًتعة يف انتذسيش:
التػػدريسح تػػـ مرا عػػة العديػػد مػػف المبػػػادر  لػػػص الممتعػػة الرياوػػيات مػػدخؿ اسػػتخداـ مرايػػؿ لتيديػػد

 ا نيفػػػػػػػيف4102رلعػػػػػػػتح  ا إبػػػػػػػراميـ4112حلبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز الػػػػػػػرويس)العربيػػػػػػػة وان نبيػػػػػػػة ذات البػػػػػػػمة
ا 4141أبػػػػػو سػػػػػنينةح رموػػػػػاف ولػػػػػودة ا مػػػػػديؿ4102لبػػػػػداهلل ومػػػػػال الشػػػػػواح ا مبػػػػػة4102البركػػػػػاتصح

Fouryza, et al,2018; Posamentier, et al,2019; Huffman,2019; DeAndrade & 

Fachada,2020; Jayadevan,2020; Pujiastuti, Haryadi & Ridwan,2020; Dobie 

& Sherin,2021; Ruswidiono, et al,2021) ح ييػث تػـ اسػتخالص خمسػة مرايػؿ السػتخداـ
 مدخؿ الرياويات الممتعة لص التدريس لتالميذ المريمة اإللداديةا تتمثؿ لص اوتصم

 التخطيط لمتعمـ الممتع. المرحمة ا:ولى: -0
 تهي,ة بي,ة التعمـ واستثارة تفكير التالميذ. المرحمة اليانية: -4
 أنشطة التعمـ الممتع. اليالية:المرحمة  -0
 التطبيقات انكاديمية واليياتية. المرحمة الرابعة: -2
 التقويـ وتعزيز انداء.   المرحمة الخامسة: -2

 ( اوتصم0ويمكف تمثيؿ تمؾ المرايؿ لص الشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 (: مراحل استخدام مدخل الرياضيات الممتعة في التدريس3شكل )
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 التدريس بالتفبيؿم لص الممتعة الرياويات مدخؿ استخداـ ويعرض البايث ليما يمص مرايؿ
 م ولص مذا المريمة يتـ تيديد أمداؼ ونوات  الػتعمـ المػراد الممتع لمتعمم التخطيط: ا:ولى المرحمة

تيقيقهػػا لػػدى التالميػػذ ببػػورة دهيقػػةح وتيديػػد مبػػادر الػػتعمـ والمػػواد والوسػػا,ط التعميميػػة المناسػػبة 
ـ المعمػػـ لمووػوع الػػدرسح وكػذلؾ إلػػداد بعػض اننشػػطة الرياوػية الممتعػػة ذات البػمةح كمػػا يقػو 

بووػػع إطػػار لػػاـ لمخبػػرات التعميميػػة المقدمػػة لتيقيػػؽ الػػتعمـ الممتػػعح ببػػورة تتناسػػب مػػع خبػػرات 
 التالميذ وميولهـ وهدراتهـ الخابةح وكذلؾ طبيعة انمداؼ التعميمية المقبودة والميددة سمًفا.

  :ة بي,ة التعمـ مػف خػالؿ وليها يتـ تهي,المرحمة اليانية: تييئة بيئة التعمم واستيارة تفكير التالميذ
تػػأميف االيتيا ػػات الماديػػة الالزمػػة لمػػتعمـ الممتػػعح ييػػث يػػتـ تيديػػد اندوات أو الخامػػات الالزمػػة 
لتنفيػػذ الخبػػرة التعميميػػة )إذا لػػـز انمػػر(ح ويتػػول  المعمػػـ اإلشػػراؼ لمػػ  التالميػػذ أثنػػاء تنفيػػذ مهػػاـ 

ات أو الخامػػػاتح وكػػػذلؾ ترتيػػػب البي,ػػػة الػػػتعمـ الممتػػػعح ويػػػتـ التنسػػػيؽ مػػػع التالميػػػذ لػػػص  مػػػع اندو 
البفية داخؿ ي رة الدراسةح والشؾ أف مشاركة التالميػذ لػص مػذا المهػاـ تزيػد مػف در ػة شػعورمـ 

التالميػػػػذ مػػػػف خػػػػالؿ  تفكيػػػػر بالمسػػػػ,ولية ومثػػػػابرتهـ لػػػػص تنفيػػػػذ المهػػػػاـ المختمفػػػػةح كمػػػػا يػػػػتـ اسػػػػتثارة
ح مهػػػارات التفكيػػػر المنػػػت  )التفسػػػػير يػػػر المختمفػػػة والسػػػيماتشػػػ يعهـ لمػػػ  اسػػػتخداـ مهػػػارات التفك

انبػػالة(ح باسػػتخداـ أسػػ,مة تثيػػر دالعيػػتهـح وكػػذلؾ تيفيػػز ح المرونػػةح الطالهػػةح االسػػتنتاجح التبريػػر
لػػديهـح باإلوػػالة إلػػ  تنشػػيط الػػذمف والو ػػداف والتفكيػػر ليمػػا  المو ػػودةوتنشػػيط انلكػػار الرياوػػية 

 ياويات إل  نفوسهـ وتقربها إل  هموبهـ. يدرسونق مف خالؿ تقديـ أنشطة وتطبيقات تيبب الر 
 :ولػػص مػػذا المريمػػة يػػتـ إلػػداد بعػػض اننشػػطة الرياوػػية  المرحمــة الياليــة: أنشــطة الــتعمم الممتــع

 ذات البمة بموووع الدرس المقدـح ويمكف أف تأخذ تمؾ اننشطة بوًرا متعددة مثؿم
 :يػػق المعمػػـح شػػراؼ وتو تيػػت إ ومػػص كػػؿ مػػا يقػػـو بػػق التالميػػذ ا:نشــطة والميــام البحييــة 

لم  الوبوؿ لممعمومػات واليمػوؿ يػوؿ مشػكمة ميػددة وتيميمهػا التخػاذ  بهدؼ مسالدتهـ
 بشكؿ لردي أو  مالصح ويمكف أف تتـ داخؿ المدرسة أو خار ها. د تتـهرار بشأنهاح وه

 :ومص أنشػطة لرديػة أو  ماليػة ها,مػة لمػ  المنالسػةح تهػدؼ  ا:حاجي وا:لغاز الرياضية
وييكمهػػا هوالػػد ميػػددةح وييػػدد الفػػا,ز لػػص النهايػػةح وتسػػالد التالميػػذ لمػػ  ممارسػػة  لمفػػوز

 المهارات وتبسيط المفاميـ المقدمة لص الدرس.
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 :ومػػص ت ربػػة واهعيػػة أو خياليػػة تتنػػاوؿ أشخاًبػػا أو كا,نػػاتح مػػف خػػالؿ بػػيايات  القصــة
قػارئح وتسػع  وأيداث ومواهؼ مترابطة ومتسمسمةح تهدؼ إل  استثارة لواطػؼ وو ػداف ال

 إل  إكسابق العديد مف االت امات والقيـ المريوبة. 
 :يعد التعمـ بالمعب موهًفا يقـو بق التالميذ لتيقيؽ مدؼ معيفح هد يكوف  ا:لعاب التعميمية

لمتسػػمية أو الترليػػقح والػػػتعمـ بالمعػػب ي مػػػب المتعػػة والرايػػػة النفسػػية لمتالميػػػذح كمػػا يكسػػػبهـ 
 لص وايتراـ يقوؽ اوخريف.الثقة بالنفس والعمؿ ال ما

 :ويعد مف أنشطة التعمـ الممتع ييث ينخرط التمميذ لص العمؿح ويتفالؿ مع  التعمم بالعمل
المادة ببورة لممية خابة إذا هدمت المفاميـ المرتبطة بق ببػورة ممتعػةح ويسػالد لمػ  

اوػػػياتح سػػػد الف ػػػوة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ أو ال وانػػػب النظريػػػة وال وانػػػب العمميػػػة لمري
وتيويػػؿ البي,ػػة البػػفية إلػػ  بي,ػػة تعمػػـ يسػػودما  ػػو مػػف المػػرح  والعمػػؿ لػػص تقػػديـ المفػػاميـ 

 الرياوية لمتالميذ.
 كػؿ مػا يبػدر مػف المعمػـ مػف هػوؿ أو لعػؿ مقبػود ومعػد  الرياضـياتية: العمميـة الطرائف

ف مسبًقاح مف شأنق أف يثيػر امتمػاـ تالميػذاح وييػدث لػديهـ ل ًبػا ودمشػة نيػو مووػوع مػ
مووولات الرياوػياتح ويػدلومـ إلػ  التسػاؤؿ لػف يقيقػة مػذا القػوؿ والسػر الكػامف وراء 

 ذلؾ.
 وتتومف مذا المريمة ما يمصم والحياتية: ا:كاديمية المرحمة الرابعة: التطبيقات 

 :ــــة وتمثػػػػؿ تػػػػدريًبا لممًيػػػػا لمػػػػ  التطبيقػػػػات الرياوػػػػية ذات الطبيعػػػػة  التطبيقــــات ا:كاديمي
معػػػارؼ والمفػػػاميـ المختمفػػػةح باإلوػػػالة إلػػػ  يػػػؿ بعػػػض التػػػدريبات الم ػػػردة السػػػتيعاب ال

 المو ودة لص الكتاب المدرسص.
 :ييث يػتـ تقػديـ مواهػؼ تطبيقيػة يياتيػة تشػتمؿ  التطبيقات الحياتية ذات الطبيعة الممتعة

لمػ  بيانػات ومعػارؼ مثيػػرة لمتالميػذ وتتبػؿ بالبي,ػػة التػص يعيشػوف ليهػػاح بييػث تسػهـ لػػص 
 الممتع لمووولات الرياويات.لممية التعمـ 

 :ومقوًمػػا الػػتعمـ لمميػػة مػػف يت ػػزأ ال  ػػزًءا التقػػويـ يعػػد المرحمــة الخامســة: التقــويم وتعزيــز ا:داء 
وتهتـ مػذا المريمػة بتقػويـ تعمػـ التالميػذ لػدرس  خطواتها.  ميع لص ويواكبها مقوماتهاح مف أساسًيا



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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,هػػـ بعػػد أداء المهػػاـ واننشػػطة المختمفػػةح وهػػد الرياوػػيات وتقػػديـ الترذيػػة الرا عػػة لهػػـ وتعزيػػز أدا
 تمثمت أساليب التقويـح والتص تتناسب مع مدخؿ الرياويات الممتعة لص اوتصم

 :ويهػػػدؼ إلػػ  تيديػػػد خبػػرات التمميػػػذ ومهاراتػػق السػػػابقة إلػػ   انػػػب تيديػػػد  التقــويم القبمـــي
التالميػػػذح  ألكػػػارا الخاط,ػػػةح ويسػػػتخدـ هبػػػؿ الشػػػروع لػػػص شػػػرح الػػػدرسح لتيديػػػد ايتيا ػػػات

  والتعرؼ لم  المستوى انولص لهـ هبؿ بدء الدرس.
 :ــائي  التػػص التقػػويـ لمميػػة بأنػػق ويعػػرؼ المسػػتمرح التقػػويـ أييانػػاً  لميػػق ويطمػػؽ التقــويم البن

 اليبػػػة سػػػير أثنػػػاء ويواكبػػػق الػػػتعمـ بدايػػػة مػػػع ويبػػػدأ الػػػتعمـح لمميػػػة أثنػػػاء المعمػػػـ بهػػػا يقػػـو
 مػػف ال هػػد بػػذؿ لي ػػب التكػػويف أو البنػػاء أثنػػاء ييػػدث البنػػا,ص التقػػويـ أف الدراسػػيةح وييػػث

ويػػتـ خػػالؿ اليبػػة الدراسػػيةح ويسػػالد  .نفسػػها العمميػػة تمػػؾ تيسػػيف لػػص اسػػتخدامق أ ػػؿ
 المعمـ لم  التأكد مف كيفية تقدـ التالميذ لص التعمـ. 

 :اليبػة الدراسػية أو بعػد  نهايػة لػص ت ػرى التػص التقػويـ لمميػة بق ويقبد التقويم النيائي
 يكػوف تعميمػص أو ويػدة دراسػية معينػة )الويػدة الثانيػةم ال بػر(ح اإلنتهاء مف دراسة برنام 

 تيقيػػؽ در ػػة ييػػدد النهػػا,ص والتقػػويـ إلتمامهػػاح الميػػدد الوهػػت لػػص متطمباتػػق أتػػـ هػػد التمميػػذ
 .لتعمـ المقرر الدراسص أو بعض ويداتق الر,يسة لممخر ات التالميذ

أداء التالميذ بعد االنتهاء مف المهاـ التعميميػة المقدمػةح سػواء كانػت  كما تتومف تمؾ المريمة مناهشة
لردية )يقػـو بهػا تمميػذ وايػد( أـ  ماليػة )يقػـو بهػا لػدة تالميػذ(ح والسػماح بػبعض التعميقػات الفكاميػة 

 والتص تسهـ لص شعور التالميذ بالفرح والسرور أثناء يبة الرياويات.
 

ابقة خالؿ السنوات القميمة الماوية إلػ  اسػتخداـ بعػض مػداخؿ وهد تطرهت بعض الدراسات الس     
تدريس الرياويات ودراسة لالميتهػا لػص تنميػة بعػض نػوات  الػتعمـ لػدى التالميػذ لػص المرايػؿ الدراسػية 

 تيبػيؿ الهندسػة والتفكيػر اإلبػدالص لػدى لتنميػة ال مالص المختمفةا ومنها لم  سبيؿ المثاؿم المدخؿ
 لمعال ػػة النهايػػة مفتػػوح (ا المػػدخؿ4102الربيعػػصح لػػص العراؽ)إيمػػاف المتوسػػط الثػػانص البػػؼ طالبػػات
يسػف وأمػؿ خبػاونة  العاشػر لػص انردف)ينػاف البؼ طالبات لدي الرياوية المسألة يؿ بعوبات

البػؼ  تالميػذ لدى ال مالص والتذوؽ الفكامص اليس لتنمية ال مالص (ا المدخؿ4102ولم  البركاتح
 لممشػػكالت اإلبػػدالص اليػػؿ مهػػارات لتنميػػة STEM (ا مػػدخؿ4102ص يريػػبحالخػػامس االبتػػدا,ص)لم
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(ا 4102الميهػػصح طػػامر ور ػػب الثػػانص المتوسػػط لػػص السػػعودية)من  البػػؼ طالبػػات لػػدى الرياوػػية
المػػػػػػدخؿ الػػػػػػػواهعص لمرياوػػػػػػيات لتنميػػػػػػػة القػػػػػػدرة لمػػػػػػػ  التوابػػػػػػؿ الرياوػػػػػػػص لػػػػػػدى تالميػػػػػػػذ المػػػػػػػدارس 

 اليػس لتنميػة الػدرامص (ا المػدخؿHasbi, Lukito, Sulaiman & Muzaini,2019المتوسػطة)
 التفكيػػر لتنميػة العميػؽ الػتعمـ (ا مػدخؿ4141منبػػورح االبتدا,يػة)أميف المريمػة تالميػذ لػدى الرياوػص
 اهلل طػػػػػػػالب المريمػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة)خمؼ لػػػػػػػدى العقمػػػػػػػص الت ػػػػػػػوؿ وخفػػػػػػػض الرياوػػػػػػػية والبرالػػػػػػػة السػػػػػػػابر
ح مػػػػدخؿ انلعػػػػاب المػػػػدخؿ القببػػػػصح صالمػػػػدخؿ القرآنػػػػ)اسػػػػتخداـ مػػػػداخؿ متعػػػػددة (ا 4141لػػػػاويح

(ا 4141بالعراؽ)لاوػؿ لطػااهللح المريمػة االبتدا,ياػة يذتالم الرياويات لدى تيبيؿ لتنمية التعميمية(
 القمػػػػؽ وخفػػػػض الببػػػػري اإلدراؾ اوػػػػطرابات لعػػػػالج GSP برنػػػػام  لمػػػػ  القػػػػا,ـ الببػػػػري المػػػػدخؿ

التعمـ)ميمػػػػػػػػد  بػػػػػػػػعوبات يذو  انساسػػػػػػػػص التعمػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػة اليمقػػػػػػػػة تالميػػػػػػػػذ لػػػػػػػػدى الرياوػػػػػػػػص
 الرياوػػيات لتنميػػة التيبػػيؿ والتفكيػػر الناهػػد لػػدى لمػػادة العمميػػة التطبيقػػات (ا مػػدخؿ4141العشػػريح
 (ا اسػػػػتخداـ مػػػػدخؿ4141مبػػػػارؾح وزمػػػػدي موسػػػػص ولػػػػؤاد العايػػػػدي اإللداديػػػػة)ييي  المريمػػػػة تالميػػػػذ

STEM البػؼ طػالب لػدى لصاإلبػدا والتفكيػر التيبػيؿ لتنميػة الرياوػية المفظية المسا,ؿ يؿ لص 
 (.4140المكرمة)ييص الزمرانصح مكة لص المتوسط الثالث

 

لص ييف تطرهت بعض الدراسات السػابقة انخػرى إلػ  التػدريس والػتعمـ الممتػعا ومنهػام برنػام         
تدريبص لممعممػات لػص اسػتخداـ الرياوػيات الممتعػة داخػؿ البػؼ لتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر الناهػد 

 لممتعػة لمػتعمـ مقتريػة (ا إسػتراتي ية4112)لبػدالعزيز الػرويسحهفلرياويات لػدى طالباتوخفض همؽ ا
 المريمػػػػػػػة تالميػػػػػػذ لػػػػػػدى الفكػػػػػػػامص الػػػػػػذكاء وتنميػػػػػػة لمم مولػػػػػػات انساسػػػػػػػية العمميػػػػػػات اكتسػػػػػػاب لػػػػػػص

 لمعممػات الممتػع الػتعمـ إسػتراتي يات لمػ  ها,ـ مقترح تدريبص (ا برنام 4102رلعتح اإلبتدا,ية)إبراميـ
 (ا برنػػام 4102البركػػاتصح التدريبيػػة)نيفيف ايتيا ػػاتهف واهػػع وػػوء لػػص اإلبتدا,يػػة بالمريمػػة وػػياتالريا

 لمعممػػص اليياتيػػة والمهػػارات التدريسػػية الممارسػػات لػػص الممتػػع الػػتعمـ لمػػ  هػػا,ـ البشػػرية لمتنميػػة تػػدريبص
 والكفػػػاءة يبػػػيؿالت لتنميػػػة الممتػػػع التػػػدريس (ا اسػػػتخداـ4102لبػػػداهللا ومػػػال الشػػػواح الرياوػػػيات)مبة

 (.4141أبو سنينةح رمواف ولودة السادس)مديؿ البؼ طالبات لدى الرياويات لص اال تمالية
ح وكػذلؾ إلػداد وهد تـ االستفادة مف تمؾ الدراسات لػص تهي,ػة البي,ػة البػفية المناسػبة لمػتعمـ الممتػع   

 دليؿ المعمـ الخاص باستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة.



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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 صجم ًًصبئم تنًيتو(: -ييبساتو -انتفكري املنتج )يفيٌيو ًأىًيتو املجحج انخبني: 
 يفيٌو انتفكري املنتج ًأىًيتو:

اإلنسػػاف لػػف سػػا,ر المخموهػػات. ولقػػد تعػػددت  -لػػز و ػػؿ  -يعػػد التفكيػػر نشػػاًطا إنسػػانًيا ميػػز بػػق اهلل 
الفكرية. لعػرؼ وتنولت تعريفات التفكير المنت  باختالؼ تعدد وتنوع تخببات البايثيف وتو هاتهـ 

التفكيػػر المنػػت  بأنػػق "اكتشػػاؼ لالهػػات  ديػػدة تتطمػػب م مولػػة مػػف المهػػارات أو القػػدرات التػػص تشػػمؿ 
المرونةح انبالةح التوسعح والتخيؿح ييث تعنص الطالهةم القدرة لم  توليػد أكبػر هػدر مػف اإلسػت ابة 

ير وتوليد ألكار متنولةح انبالةم لص لترة زمنية ميددةح المرونةم وتعنص القدرة لم  ترير ات اا التفك
وتعنص القدرة لم  إنتاج ال ديدح التوسعم القدرة لم  إوالة تفابيؿ  ديدة ومتنولةح والتخيػؿم القػدرة 

(. ولػرؼ بأنػق 42ح 4104لم  إثػارة التفكيػر وتوسػيع النظػرة والرؤيػة")لزة لبدالسػميع وسػمر الشػيفح
السػػػابقة والقيػػػاـ بعمػػػؿ بعػػػض انلعػػػاؿ وانشػػػياء ليػػػؿ "القػػػدرة لمػػػ  تنظػػػيـ الػػػتعمـ بنػػػاء لمػػػ  الخبػػػرات 

(. كمػا لػرؼ Cunningham & MacGregor,2013, 47المشػكالت وي مػع بػيف اإلبػداع والنقػد")
بأنػػق "م مولػػة مػػػف العمميػػات أو اننشػػػطة العقميػػة التػػػص تتمثػػؿ لػػػص نمطػػص التفكيػػػر الناهػػد واإلبػػػدالصح 

 (. 002ح 4102")ظالر الشهريحإلنتاج ألكار  ديدة ولعالة بأهؿ وهت و هد ممكف
ويعرلػػق البايػػث بأنػػق لمميػػة ذمنيػػةح يتفالػػؿ ليهػػا اإلدراؾ اليسػػص مػػع خبػػرة التمميػػذح لمتوبػػؿ إلػػ      

إ ابات ويموؿ يير مألولة لممشػكالت الرياوػيةح ويتوػمف م مولػة مػف القػدرات أو المهػارات تتمثػؿ 
 بالة(.لص )التفسيرح التبريرح االستنتاجح الطالهةح المرونةح ان

وبالتػػالص لػػ ف التفكيػػر المنػػت  يػػؤدي إلػػ  نػػات   ديػػد ييػػث يقػػـو التمميػػذ بنقػػد وتيميػػؿ المعمومػػات      
الرياوػػػيةح وانتقػػػاء ألوػػػؿ اليمػػػوؿ لممشػػػكالت الرياوػػػية المقدمػػػةح ييػػػث ي مػػػع بػػػيف مهػػػارات التفكيػػػر 

 اإلبدالص والناهد.
 

 ييبسات انتفكري املنتج:
 يػػػػددالمنػػػت ح هػػػػد تتنػػػػوع وتختمػػػػؼ ولقػػػا الخػػػػتالؼ البػػػػايثيفا لقػػػػد منػػػاؾ لػػػػدة مهػػػػارات لمتفكيػػػػر       

Hurson(2008)  مهػػارات التفكيػػر المنػػت  لػػصم تيديػػد المشػػكمةح  مػػع المعمومػػات التػػص تػػرتبط بهػػاح
بياية المشكمةح استخداـ المعمومات التص تـ  معها لص توليد أكبر لػدد مػف انلكػار ليػؿ المشػكمةح 

ار ألوػػػؿ اليمػػػوؿح واالبػػػالة لػػػص تطػػػوير اليػػػؿ المقتػػػرح وتنظيمػػػق. تقػػػويـ الي ػػػ  والمعمومػػػات الختيػػػ



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

( لمػػ  المهػػارات التاليػػةم الطالهػػةح المرونػػةح 4104)دراسػػة لػػزة لبدالسػػميع وسػػمر الشػػيف واهتبػػرت
 انبالةح التوسعح التخيؿح واإلنتاج.

 

تاجح ( مهػػارات التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػيات لػػصم االسػػتن4102)ولخبػػت دراسػػة آالء انسػػمر    
بالة. ويددتها دراسػة التنبؤ بااللتراواتح تقويـ الي   والمناهشاتح التفسيرح الطالهةح المرونةح وان

بػػالة. ( لػػصم التفسػػيرح التبريػػرح االسػػتنتاجح االلتػػراضح الطالهػػةح المرونػػةح وان4102)ظػػالر الشػػهري
المرونػةح انبػالةح ( لقد يددت تمؾ المهػارات لػصم الطالهػةح 4141)أما دراسة مبطف  لبدالرؤوؼ

( 4141)لػػػص يػػػيف يػػػددت دراسػػػة نهمػػػة  ػػػاد اليػػػؽمعرلػػػة االلتراوػػػاتح االسػػػتنتاجح وتقيػػػيـ الي ػػػ ح 
مهػػػارات التفكيػػػر المنػػػت  لػػػصم االسػػػتنتاجح التفسػػػيرح التعػػػرؼ لمػػػ  االلتراوػػػاتح تيديػػػد مػػػدي مناسػػػبة 

 المعموماتح الطالهةح انبالةح واليساسية لممشكالت.
ر البيػػػث اليػػػالص لمػػػ  المهػػػارات الفرليػػػة التاليػػػة لمتفكيػػػر المنػػػت  لػػػص ولػػػص وػػػوء ذلػػػؾ اهتبػػػ      

الرياوياتا ومصم التفسيرح التبريرح االستنتاجح الطالهةح المرونةح انبالةح وذلؾ لمناسػبتها لممريمػة 
 ويمكف تعريؼ كؿ منها كالتالصم .ذ البؼ انوؿ اإللداديالعمرية لتالمي

 :متوبؿ إل  ألوؿ النتا, .اوص والنتا,  المترتبة لميق ليالقدرة لم  تفسير موهؼ ر  التفسير 
 اليكـ لم  موهؼ رياوص لص ووء اندلة المتاية. برير:ـالت 
 :القدرة لم  انتقاؿ المعارؼ والمعمومات مف العاـ إل  الخاص. االستنتاج 
 القدرة لم  تقديـ أكبر لدد ممكف مف اليموؿ أو انلكار يسب الموهؼ الرياوص. القة:ـالط 
 القدرة لم  تنوع أساليب اليموؿ أو انلكار يسب الموهؼ الرياوص. رونة:ـالم 
 :القدرة لم  إنتاج يموؿ أو توليد ألكػار تتسػـ بال ػدة والنػدرة والنوليػة يسػب الموهػؼ  ا:صالة

 الرياوص.
ويتوػػض ممػػػا سػػػبؽ أمميػػػة تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر المنػػت  لػػػص الرياوػػػيات لػػػدى التالميػػػذ لػػػص المرايػػػؿ 

انمػر الػذي يتطمػب مػف القػا,ميف لمػ  العمميػة التعميميػة االمتمػاـ بتػدريب التالميػػذ  حسػية المختمفػةالدرا
لمػػػ  تمػػػؾ المهػػػاراتح لكػػػص يسػػػتطيعوا مػػػف خاللهػػػا تنظػػػيـ المعمومػػػات وتبػػػنيفها وتيميمهػػػاح وتقييمهػػػا 

الت لمتوبػؿ لالسػػتنتا ات البػػيييةح ولػص توليػػد ألكػػار رياوػية  ديػػدة وبػػدا,ؿ متنولػةح ويػػؿ المشػػك
 الرياوية المقدمة بطرؽ إبدالية.



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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 أىًية انتفكري املنتج:
تكمػػػف أمميػػػة التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص كونػػػقم ينمػػػص ثقػػػة التمميػػػذ لػػػص نفسػػػقح ينمػػػص اإلبػػػداع المفػػػاميمص     

والتفكيػر اإلسػتقرا,ص لػػدى التالميػذح ينمػػص ايتػراـ التمميػػذ لذاتػق وكفاءتػػق وهدراتػق انكاديميػػةح يعػد مؤشػػًرا 
يذ لص العالهات انكاديميػة والعمميػة واإل تماليػةح يسػالد لػص استكشػاؼ اليقػا,ؽ وتيديػد لن اح التالم

اننمػػاط والعالهػػاتح يػػؤدي إلػػ  ترييػػر االت ػػاا العػػاـ لػػدى التالميػػذ نيػػو التفكيػػر كعمميػػة وكنػػات  مًعػػاح 
ات يدرب التالميذ لم  البيث لف يموؿ إبدالية لممشكالت التػص تػوا ههـح يعمػؿ لمػ  تكػويف ات امػ

إي ابيػػػة ميببػػػة نيػػػو يػػػؿ المشػػػكالت المختمفػػػةح يشػػػ ع التالميػػػذ لمػػػ  معال ػػػة مهػػػارات ومهػػػاـ لقميػػػة 
 (. Murtianto, et al, 2019ا4100بعبة تتطمب المثابرة العقمية)سناء سميمافح

 كما تر ع أممية تنمية مهارات التفكير المنت  إل  أنقم
 ة هدراتػػق لمػػ  التنظػػيـ واكتشػػاؼ اليمػػوؿ ينمػػص لػػدى التمميػػذ التفكيػػر اإلبػػدالص مػػف خػػالؿ تنميػػ

 (.Cunningham & MacGregor,2013لممشكالت بطرؽ  ديدة ويير مألولة)
  يكسب التمميذ طرؽ  ديدة لمتفكير لص المفاميـ والعمميػاتح ويسػالدا لػص يػؿ المشػكالت التػص

 (.Branchini, Savardi & Bianchi,2015توا هق لص اليياةح و عؿ التعمـ ذا معن )
  يد مف ثقة التمميذ بنفسق ويرلع مستوى هدرتق لم  يؿ المشػكالت الرياوػية واتخػاذ القػرارات يز

 (.4102المناسبة)آالء انسمرح
  ينمص هدرة التمميذ لم  اليكـ لم  المعمومات المتايةح واستخداـ الميكات المنطقية مما يزيػد

لػػػف الذاتيػػػةح واكتشػػػاؼ  مػػػف التفكيػػػر المتػػػرويح وينمػػػص هدرتػػػق لمػػػ  ممارسػػػة اإلسػػػتدالؿ والبعػػػد
العالهػػػػات بػػػػيف انشػػػػياءح وانتػػػػاج يمػػػػوؿ إبداليػػػػة لممشػػػػكالت والمواهػػػػؼ بطػػػػرؽ  ديػػػػدة وييػػػػر 

 (.4102مألولة)سالـ العنزيح
  تاية الفربة أمامق مف خالؿ اليوار يمكف التمميذ مف طرح انس,مة التص تمكنق مف التفكير وا 

 (.4102ا ظالر الشهريح4102قورةحوالمناهشةح وكذلؾ دلـ السموؾ اإلي ابص لديق)وياء ش
  ينمػص دالعيػػة التمميػذ الداخميػػة لمػتعمـ والقػػيـ التربويػػةح ويشػ عق لمػػ  اكتشػاؼ يمػػوؿ المشػػكالت

 (.Lumbelli,2018وااللتماد لم  اننشطة التربويةح وينمص التفكير اإلي ابص لديق)



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 و2021 سبتمبر  – الثالثانعذد      جايعت انًنىفيت                                            –يجهت كهيت انتزبيت  

34 
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 خاممػػة إلػػ   يػػؤدي إلػػ  لهػػـ ألمػػؽ لمميتػػوىح ييػػث ييػػوؿ لمميػػة اكتسػػاب المعرلػػة مػػف لمميػػة
دراؾ العالهاتح ويزيد مف  نشاط لقمصح يسالد التمميذ لم  لهـ العالهة بيف لمميات التفكير وا 

 (.Biswal & Raipure,2020ا4141هدراتق اإلبدالية لص يؿ المشكالت)نهمة  اد اليؽح
  يعػػػد مػػػف أسػػػاليب التفكيػػػر المهمػػػة التػػػص ي ػػػب تنميتهػػػا لػػػدى المتعممػػػيف لػػػص المرايػػػؿ الدراسػػػية

تمفػػػػةح ولػػػػق لالهػػػػة وثيقػػػػة بمهػػػػارات القػػػػرف اليػػػػادي والعشػػػػريف الػػػػالـز توالرمػػػػا لػػػػديهـ)رالع المخ
 (.4140أسودح

ويتوػػض ممػػا سػػبؽ أف التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػيات شػػكؿ مػػف أرهػػ  أشػػكاؿ التفكيػػرح ويتمتػػع       
سػػهامق اإلي ػػابص لػػص العمميػػة ا لتعميميػػةح بأمميػػة بالرػػة ييػػث تؤكػػد االت امػػات التربويػػة لمػػ  أمميتػػق وا 

والتػػأثير المثمػػر لػػص بنػػاء شخبػػية التمميػػذح ييػػث ييػػوؿ لمميػػة الػػتعمـ إلػػ  لمميػػة لقميػػة نشػػطة ت عػػؿ 
منق شخبية متوازنة هادرة لم  يؿ المشكالت الرياويةح واتخاذ القرارات وتيميؿ المعمومػات واليكػـ 

 لم  مدى بيتها وبدهها.
بتنميػػػة التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص المػػػواد الدراسػػػية وهػػػد امتمػػػت بعػػػض الدراسػػػات وانبيػػػاث السػػػابقة        

 أوري ػام  المختمفةا مف خالؿ استخداـ بعض نماذج واستراتي يات التدريسا ومنهػام اسػتخداـ نمػوذج
 لػػػص السػػػمعية اإللاهػػػة ذوي التالميػػػذ لػػػدى الرياوػػػيات لػػػص انكػػػاديمص وانداء المنػػػت  التفكيػػػر لتنميػػػة
 لتنميػػة" كير ػػامص أورى" (ا اسػػتخداـ نمػػوذج4104شػػيفحال لبدالسػػميع وسػػمر االلداديػػة)لزة المريمػػة

التبػػور الببػػرى المكػػانص والتفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػيات لػػدى التالميػػذ ذوى االلاهػػة السػػمعية لػػص 
 لتنميػة العقػؿ لػادات لمػ  هػا,ـ تػدريبص (ح برنػام 4100الشيفح وسمر المريمة االلدادية )أمؿ يالظ

السعودية)سػػالـ  لػػص المتوسػػط وانوؿ االبتػػدا,ص الخػػامس بػػفيفال طػػالب لػػدى المنػػت  التفكيػػر مهػػارات
(ا برنػػام  هػا,ـ لمػػ  أبعػاد الػػتعمـ لنػد مػػارزانو لتنميػة مهػػارات التفكيػر المنػػت  لػص مػػادة 4102العنػزيح

سػػػتراتي يات إ (ا اسػػػتخداـ4102الرياوػػػيات لػػػدى طػػػالب البػػػؼ التاسػػػع انساسص)يوسػػػؼ روػػػوافح
 الثانصهارات التفكير المنت  لص الرياويات لدى طالبات البؼ التيبيؿ وم لتنميةالتفكير المتشعب 

 مهػػػارات لتنميػػة التفالميػػة التعميميػػػة  و ػػؿ تطبيقػػات بعػػػض (ا توظيػػؼ4102المتوسػػط)لا,دة البػػدريح
(ا 4102الشػػمريح العاـ)لهػػد دبمـوالػػ طػػالب لػػدى المنػػت  والتفكيػػر اإللكترونػػص اإلن ػػاز ممفػػات تبػػميـ
 الخزالمػة ومػأموف الرياوػيات)لالء لػص المنػت  التفكيػر لتيسػيف لمػارزانو الػتعمـ أبعاد نموذج استخداـ
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 لتنميػة STEM التكػاممص المػدخؿ لمػ  ها,ـ تدريبص (ا استخداـ برنام 4141 وارنقح وطارؽ الشناؽ
 (ا اسػتخداـ4141 ػاد اليػؽح المنػت  لػدى طػالب كميػة التربية)نهمػة التفكير ومهارات التدريسص انداء
 والتنظػػػيـ المنػػػت  التفكيػػػر مهػػػارات لتنميػػػة المعرلػػػص العػػػبء نظريػػػة لمػػػ  القا,مػػػة ياتاالسػػػتراتي  بعػػػض
 (.4140سميمافح اإللدادية)تهانص المريمة لدى تالميذ الذاتص
لمػػداخؿ واإلسػػتراتي يات إلػػ  اسػػتخداـ بعػػض ا اليديثػػةكمػػا تطرهػػت بعػػض الدراسػػات ان نبيػػة       

معال ػػػة  اسػػػتخداـ اسػػتراتي يةا ومنهػػام لػػدى المتعممػػػيف تنميػػػة مهػػارات التفكيػػػر المنػػت والبػػرام  بهػػدؼ 
اسػتخداـ مػدخؿ االكتشػاؼ لػص يػؿ (ا Rashid & Al-Hantoush,2019)لػص التػدريس المعمومػات

النظريػة البنا,يػة  إسػتراتي يات التػدريس القا,مػة لمػ (ا Murtianto, et al,2019المشكالت ال برية)
 & Aranda, Lieياكػػاة والنمػػاذج الهندسػػية)تبػػميـ نمػػاذج الم(ا Ahmaad,2020)اال تماليػػة

Guzey,2020 لم  نظرية المرونة المعرلية ة القا,مةم  التربوياالبر  استخداـ(ا(Hady, Obaid & 

Al Zabaidi,2020 اسػتخداـ مخططػات التفكيػر لػص يػؿ المشػكالت الرياوػية)(اTurmudi & 

Susanti,2020 لػػػص لمميتػػػص التعمػػػيـ والػػػتعمـ  اونصتبػػػميـ الفػػػرؽ التعميميػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػتعمـ التعػػػ(ا
والتػص تػولر Fan-N-Pick اسػتخداـ اسػتراتي ية  ا(Guzey & Jung,2021داخػؿ الفبػؿ الدراسػص)

 & Mohammedبي,ة تعميمية  يدة لتنمية مهارات التفكير المنت  لدى طالبػات المريمػة المتوسػطة)

Jalil,2021.) ػة البي,ػة التعميميػة الدالمػة لتنميػة وهد تـ االستفادة مف تمؾ الدراسات لص تبميـ وتهي,
 التفكيرح وتيديد المهارات الفرلية لمتفكير المنت ح وكذلؾ بناء اختبار التفكير المنت  لص الرياويات.

 

 أصجبة حذًحو ًعًلجو(: –أنٌاعو  –املجحج انخبنج: انعتء املعشيف )يفيٌيو 
   يفيٌو انعتء املعشيف: 

ع لمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذاكرة العاممػػػػػػػػػػة أثنػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػكمة يقبػػػػػػػػػػد بالعػػػػػػػػػػبء المعرلػػػػػػػػػػص "اليمػػػػػػػػػػؿ الواهػػػػػػػػػػ
(. ويعػػػػػرؼ بأنػػػػػق "ال هػػػػػد المبػػػػػذوؿ مػػػػػف المػػػػػتعمـ لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع اننشػػػػػطة Mandal,2010,8والػػػػػتعمـ")

والمعمومػػات والمشػػكالت المفرووػػة لمػػػ  النظػػاـ المعرلػػص الخػػاص بػػػق وببػػفة خابػػة لمػػ  الػػػذاكرة 
لػػرؼ بأنػػق "الكميػػة الكميػػة مػػف  (. كمػػا214ح 4102العاممػػة خػػالؿ القيػػاـ بمهمػػة ما")رموػػاف يسػػفح

النشاط الفعمص لص الذاكرة العاممة خالؿ وهت معيف والعامػؿ الػر,يس الػذي يشػكؿ العػبء المعرلػص مػو 
 (.44ح 4102العدد الذي يتو ب اإلنتباا لها")بالح الديف ميمودح



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

تعمـح ويتوػػػض ممػػػا سػػػبؽ أف العػػػبء المعرلػػػص كميػػػة النشػػػاط العقمػػػص الػػػذي يبػػػذلها التمميػػػذ لػػػص الػػػ     
ويتطمب معال ة المعمومات لص الذاكرة العاممة لفترة معينةح ويسالد لم  لهـ وتخزيف المادة التعميمية 
 لص الذاكرة طويمة المدىح ويقاس بعدد العنابر المعرلية التص تػدخؿ الػذاكرة العاممػة لػص وهػت ميػدد.

مبذوؿ مػف هبػؿ التالميػذ لػتعمـ ولم  ذلؾ يمكف تعريؼ العبء المعرلص إ را,ًيا لم  أنق كمية ال هد ال
بقا,هػػػا لػػػص الػػػذاكرة العاممػػػة النشػػػطة مػػػف أ ػػػؿ لهػػػـ المػػػادة المتعممػػػة  المعرلػػػة الخابػػػة بالرياوػػػياتح وا 

 .وتخزينها لص الذاكرة طويمة المدى
 
 

 أنٌاع انعتء املعشيف:
التا يػػددت نظريػػة "سػػويمر" ثالثػػة أنػػواع لمعػػبء المعرلػػص تػػؤثر لػػص أداء التمميػػذ لممهػػاـ ويػػؿ المشػػك 

مصم العػبء المعرلػص الػداخمص ويتعمػؽ بػالميتوى وبػعوبتق وتعقػد مهامػقح والعػبء المعرلػص الخػار ص 
ويرتبط بعدـ  ودة طرؽ وأساليب لرض المواد التعميميةح ويعيػؽ اكتسػاب المعرلػة وتطبيقهػاح والعػبء 

ؽ البػػمة بال هػػد المعرلػػص العالهػػص ويػػرتبط بميػػاوالت التمميػػذ لػػص معال ػػة المػػواد التعميميػػةح ويعػػد وثيػػ
العقمػػص المبػػذوؿ لػػص لمميػػة ربػػط المعمومػػات ال ديػػدة بالبنيػػة المعرليػػة وتكػػويف مخططػػات معرليػػة هويػػة 

يػداث تعمػـ ذا معنػ )  ,Choi, van Merriënboer & Paasتسػهـ لػص تطػوير لمميػات التفكيػر وا 

2014; Mason, Cooper & Wilks,2015.) 
ولقًػػا لمبػػػادر ال هػػد الػػػذمنص الػػذي يبذلػػػق المػػتعمـ لػػػص ص لعػػبء المعرلػػػاأنػػػواع  ويمكػػف تبػػنيؼ      

 (مSweller,2016ا 4141ا نور الديف لميضح4100يوسؼ هطامصحا لص التالص)العممية التعميمية
 العبء المعرفي الداخمي Intrinsic Cognitive Load:  ويسم  مذا النوع بالعبء المعرلص

تهػا لػص وهػت وايػد لػص الػذاكرة العاممػةح ال ومريح ويشير إلػ  لػدد العنابػر التػص يتو ػب معال 
 ,Sweller, Ayres & Kalyugaويعنص ذلؾ تفالؿ تمؾ العنابر مما يسبب العبء المعرلص)

(. ويتطمػػػب التعامػػػػؿ مػػػع العػػػػبء المعرلػػػص الػػػػداخمص تعػػػديؿ طبيعػػػػة مهػػػاـ الػػػػتعمـ المقدمػػػػة 2011
ستبدالها بمهاـ أبسط  مف أ ؿ خفض العبء لمتالميذح مثؿ يذؼ بعض العنابر أو العالهات وا 

(. ولػػػذا يسػػػالد مػػػذا النػػػوع مبػػػممص التعمػػػيـ لمػػػ  بنػػػاء المعمومػػػات Kalyuga,2011المعرلػػػص)
بشكؿ مناسبح نف ذلؾ سيخفض مف العبء المعرلص الداخمص ويسالد لم  استبعاد أي أنشطة 

مػات لقمية يير مو هة لبناء واكتساب البنيات المعرليةح وينشأ مف الطبيعػة التػص تفروػها المعمو 
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المقدمةح لبعض المواد تكػوف بػعبة الػتعمـ ننهػا تتطمػب معال ػة العديػد مػف العنابػر المتداخمػة 
ذا ت ػػػاوز العػػػبء المعرلػػػص الػػػداخمص مسػػػاية الػػػذاكرة لػػػ ف 4102لػػػص آف وايػػػد)يممص الفيػػػؿح (. واا 

التعمـ ومعال ة المعمومػات سػينخفض مقػدارمماح أي أف التريػر لػص الػذاكرة طويمػة المػدى سػيكوف 
 (.4102ر مفيد)بالح الديف ميمودحيي

  العـــبء المعرفـــي الخـــارجيExtraneous Cognitive load:  ويسػػػم  العػػػبء المعرلػػػص
الدخيؿح ويعزى مذا النوع إل  طرا,ؽ التدريس المسػتخدمة لػص لػرض المعمومػات لمػ  التالميػذح 

ؿح ويعػد نتي ػة كالرسـو وال داوؿ والخرا,ط المفاميمية. ويعرؼ كذلؾ بالعبء المعرلص يير الفعػا
التقنيػػات التعميميػػة التػػص ييتا هػػا التالميػػذ لممشػػاركة لػػص أنشػػطة الػػذاكرة العاممػػة والتػػص ال تػػرتبط 

(. ومػذا النػوع مػف العػبء يمكػف Sweller, et al,2011مباشػرة بمخطػط البنػاء المعرلػص لمتمميػذ)
كاف العػبء المعرلػص  تعديمق باستبداؿ طرا,ؽ التدريس المستخدمةح وال تو د مشكمة لص التعمـ إذا

الػػداخمص منخفًوػػا )ميتػػوى سػػهؿ( والتمميػػذ يمتمػػؾ معرلػػة يػػوؿ ذلػػؾ المووػػوعح والتمميػػذ لػػص مثػػؿ 
مذا اليالة يتعمـ بأية وسا,ط تعميميةح ولندما يكوف التعمـ نا ًياح ولم  العكػس إذا كػاف العػبء 

العػػػبء )ييػػػر المعرلػػػص الػػػداخمص لالًيػػػا )ميتػػػوى بػػػعب( وطرا,ػػػؽ التػػػدريس المسػػػتخدمة لاليػػػة 
مناسػػػبة(ح لػػػ ف م مػػػوع العػػػػبء المعرلػػػص يتفػػػوؽ لمػػػ  إمكانيػػػػات الػػػذاكرة العاممػػػة ولند,ػػػذ يفشػػػػؿ 

 (.4112التعمـ)يسيف أبو رياشح
  العـبء المعرفـي وييـق الصـمةGermane load:  ويختمػؼ لػف النػوليف السػابقيف لػص لالهتػق

اكتسػػػاب وتكػػػويف البنيػػػات اإلي ابيػػػة بػػػالتعمـح ننػػػق ينشػػػأ نتي ػػػة تكػػػريس المبػػػادر المعرليػػػة لػػػص 
المعرليػػةح وهػػد نشػػػأت لكرتػػق مػػف اليا ػػػة لتيديػػد تػػػأثيرات العػػبء المعرلػػص لمػػػ  اكتسػػاب وبنػػػاء 
المخططػػات المعرليػػةح ويسػػم  بالعػػبء المعرلػػص انساسػػص أو الفعػػاؿح وييػػدث نتي ػػة لممعال ػػة 
المعرليػػػػػػػػة المفيػػػػػػػػدةح مثػػػػػػػػؿ المفػػػػػػػػاميـ الم ػػػػػػػػردة وييرمػػػػػػػػا والتػػػػػػػػص تعػػػػػػػػزز مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الوسػػػػػػػػا,ط 

(. وييػدث مػذا النػوع بسػبب اإلسػتراتي ية التعميميػة البػييية Sweller, et al,2011التعميميػة)
والعمميػػػات المرتبطػػػة بهػػػا التػػػص تػػػؤثر مباشػػػرة لػػػص لمميػػػة الػػػتعمـ كاليػػػث واالسػػػهابح لفػػػص يالػػػة 
الظػػػػػػػروؼ التعميميػػػػػػػة المعقػػػػػػػدة تعمػػػػػػػؿ الطرا,ػػػػػػػؽ الفعالػػػػػػػة لػػػػػػػص تقميػػػػػػػؿ العػػػػػػػبء المعرلص)يوسػػػػػػػؼ 

 (.4100هطامصح
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 جبة حذًث انعتء املعشيف ًعًلجو:   أص
يشػػير العػػبء المعرلػػص إلػػ  مقػػدار اليمػػؿ الػػذي يقػػع لمػػ  الػػذاكرة العاممػػة أثنػػاء لمميػػة الػػتعمـح       

وينقسػػـ إلػػ   ػػزأيف العػػبء المعرلػػص الػػداخمص والعػػبء المعرلػػص الخػػار صح ويخػػتص العػػبء المعرلػػص 
لمفػػردات المػػراد تعممهػػاح ممػػا يتطمػػب  هػػًدا الػػداخمص ببػػعوبة مػػواد الػػتعمـح أي بػػعوبة الميتويػػات وا

معرلًيػػػػا مػػػػف التمميػػػػذ يفػػػػوؽ سػػػػعة ذاكرتػػػػقح بينمػػػػا العػػػػبء الخػػػػار ص ليمثػػػػؿ البػػػػعوبة اإلوػػػػالية ييػػػػر 
الورورية التص تختص بطريقػة لػرض مػواد الػتعمـح أي لػدـ مناسػبة طرا,ػؽ التػدريس المسػتخدمة لػص 

اوؿ والخػرا,ط المفاميميػػة التػص تتطمػب  هػػد لػرض المفػردات والعنابػػر المػراد تعممهػاح كالرسػػـو وال ػد
(. ويعػػد الرػػرض (Mandal,2010; Cerdan, Candel & Leppink,2018أكبػػر لػػص الػػتعمـ

انساسص لنظرية العبء المعرلص مو كيفية تقديـ المعمومات ال ديدة ببورة منتظمػة مػف أ ػؿ خفػض 
ؿ التريػػػر لػػػص الػػػذاكرة طويمػػػة العػػػبء المعرلػػػص ييػػػر الوػػػروري لمػػػ  الػػػذاكرة العاممػػػةح وبالتػػػالص تسػػػهي

 (.4102المدى)بالح الديف ميمودح
ومناؾ لدة أسباب ر,يسػة ليػدوث العػبء المعرلػص الواهػع لمػ  التمميػذا ومنهػام اسػتناد المعمػـ لػص     

لمميػػة التػػدريس لطرا,ػػؽ تقميديػػة تعتمػػد لمػػ  لمميػػة التمقػػيف مػػف  انػػب المعمػػـ واالسػػتماع السػػمبص مػػف 
وظيػػػؼ تمػػػؾ الطرا,ػػػؽ ال يمػػػنض التمميػػػذ لرًبػػػا لمتفكيػػػر أو معال ػػػة المهػػػاـ أو  انػػػب التمميػػػذح كمػػػا أف ت

تنشػػيط الػػذاكرة العاممػػة لمقيػػػاـ بوظا,فهػػاا نظػػًرا لقمػػة ممارسػػػة اننشػػطة التعميميػػة ذات المهػػاـ المتنولػػػة 
داخؿ الفبػؿح ممػا يػؤدي لميدوديػة الػذاكرة ولػدـ هػدرتها لمػ  معال ػة المعمومػات البػعبة والمعقػدةح 

 & 4102Krugerلص لػػدـ القػػدرة لمػػ  االيتفػػاظ بهػػا أو اسػػتدلا,ها مستقباًل)رموػػاف يسػػفحوبالتػػا

Doherty,2016;.) 
ويفسػػػر العػػػبء المعرلػػػص وكيفيػػػة خفوػػػق لػػػدى التالميػػػذ ولػػػؽ مبػػػادئ والتراوػػػات نظريػػػة العػػػبء     

. ييث تعد مف أمـ النظريات لص م ػاؿ لمػـ الػنفس Cognitive Load Theory (CLT)المعرلص 
ابػػػرح وهػػػدمت تفسػػػيرات متعػػػددة لمػػػدور الػػػذي يمكػػػف أف ييدثػػػق العػػػبء المعرلػػػص لػػػص لمميػػػة يػػػؿ المع

 Vanالمشػػكالت وممارسػػة المػػتعمـ لمهػػارات التفكيػػر المتنولػػة لنػػد تنفيػػذ المهػػاـ البػػعبة والمعقػػدة)

Merrienboer & Sweller,2005 وتسػػتند نظريػػة العػػبء المعرلػػص لػػص تفسػػيراتها إلػػ  التػػراض .)
شػػػطةح الػػػذي يؤكػػػد لمػػػ  أف المػػػتعمـ يمكنػػػق معال ػػػة المعمومػػػات بشػػػكؿ نشػػػط مػػػف خػػػالؿ المعال ػػػة الن
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توظيػػؼ ثػػالث مػػف العمميػػات المعرليػػة مػػصم االنتبػػاا إلػػ  المعمومػػات المقدمػػةح وتنظيمهػػا ذمنًيػػا بشػػكؿ 
متناسػػػؽ ومتماسػػػؾح والػػػربط بػػػيف الخبػػػرات ال ديػػػدة والسػػػابقة بطريقػػػة تزيػػػد مػػػف تكامػػػؿ وتػػػرابط البنيػػػة 

وكػػذلؾ تسػػتند لمػػ  التػػراض القنػػاة المزدو ػػةح بمعنػػ  يػػدوث المعال ػػة النشػػطة مػػف خػػالؿ المعرليػػةح 
 & Elliott, Kurz, Beddowهناتيف منفبمتيفح القناة الببػرية المكانيػةح والقنػاة السػمعية المفظيػة)

Frey,2009.) 
والتػػػص تهػػػدؼ لتخفيػػػؼ  Instructional Designوتو ػػػد لػػػدة توبػػػيات خابػػػة بتبػػػميـ التػػػدريس 

 (م(Kruger & Doherty,2016; Sweller,2016بء المعرلص لدى التالميذا ومنهاالع
  تقػديـ مشػكالت متنولػػة ومتدر ػة البػػعوبة لمتالميػذح مػع إرلػػاؽ نمػاذج وأمثمػػة لخطػوات يػػؿ

 تمؾ المشكالتح لت نب لرض لبء معرلص ثقيؿ لم  الذاكرة العاممة.
 ر الػتعمـ بأسػموب هػا,ـ لمػ  التكامػؿ توظيؼ العديد مػف الوسػا,ط التعميميػة والتقنيػات ومبػاد

ليمػػا بينهػػاح وذلػػؾ لتقميػػؿ لمميػػة الػػدم  العقمػػص لممعمومػػات مػػف هبػػؿ التمميػػذ والتػػص تزيػػد مػػف 
 اليمؿ وال هد العقمص لم  ذاكرتق العاممة.

  تقميؿ العبء الدخيؿ اإلوالص وييػر الوػروري مػف خػالؿ لػدـ الم ػوء إلػ  الشػرح والتكػرار
 ما يير المهمة ومف الميتوى التعميمص.الزا,د لممعمومات ولنابر 

  تقػػديـ المعمومػػات السػػمعية/ المفظيػػة ب انػػب المعمومػػات الببػػرية/ المكانيػػة بطريقػػة متزامنػػة
أثنػػاء لمميػػة التػػدريسح ييػػث يشػػكالف مبػػدًرا أساسػػًيا لفهػػـ المعمومػػات المقدمػػةح ممػػا يسػػهؿ 

 زيادة السعة العقمية بالذاكرة العاممة.
بء المعرلػص توظيػؼ لػدة مبػادئ لػص لمميػة التػدريسح بهػدؼ تخفيػؼ العػبء كما اهتريػت نظريػة العػ

 (مWong, Leahy, Marcus & Sweller,2012; Reedy,2015المعرلص لدى التالميذا ومنها)
 :ييث يتـ لرض المادة التعميمية بأمثمة مػف هبػؿ المعمػـح ويسػالد  ا:ميمة العممية المحمولة

لف استخداـ طرا,ؽ ييػر مناسػبة ليػؿ المشػكالتح ذلؾ لم  خفض العبء المعرلص النات  
 أي إلطاء التالميذ مثاؿ لممص ميموؿ لممشكالت بداًل مف إلطا,هـ المشكمة ليمها.

 :وليق يتـ تبديؿ المهاـ التقميدية بمهػاـ إكمػاؿ تػزود بيػؿ  ز,ػص لممشػكمة التػص ي ػب  اإلكمال
ت  لػػف طػػرؽ يػػؿ المشػػكالت لمػػ  التمميػػذ إكمالػػقح ويقمػػؿ مػػذا المبػػدأ العػػبء الخػػار ص النػػا
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التقميديةح ييث يقمؿ مف الف وات الفارية لص المشكمة مف خالؿ إلطاء  زء مف اليؿ يقمؿ 
 مف المساية التص تشرمها المشكمة لص الذاكرة العاممة.

 :وليق يتـ استبداؿ المبادر والمعمومات الموزلة لص أكثر مف مكاف بػالنص  تقسيم اإلنتباه
ح نف المبػػػدر المتكامػػػؿ مػػػف المعمومػػػات يقمػػػؿ العػػػبء المعرلػػػص بمبػػػدر مويػػػد لممعمومػػػات

الخػػار صح ييػػث لػػف يكػػػوف منػػاؾ داع بالنسػػبة لمتالميػػذ إليػػػداث التوليفػػة العقميػػة لممبػػػادر 
 المختمفة مف المعمومات يت  يتـ التعمـ الفعاؿ.

 :ذا ويشير مذا المبدأ إل  تقديـ المعمومػات بشػكميف ببػري وسػمعصح لػ  الشكمية أو النمذجة
تػـ تقسػػيـ المووػوع الوايػػد المتكامػؿ لنػػد لروػق لمػػ  هسػميف بييػػث تعػرض بعػػض أ ػػزاء 
المووػػوع ببػػرًيا والػػبعض اوخػػر لفظًيػػاح ويسػػالد ذلػػؾ لمػػ  اسػػتثمار المعػػال تيف الفػػرليتيف 

 لص الذاكرة العاممةح مما يقمؿ العبء الخار ص.
 :معمومات بشػكميف مختمفػيف ويشير إل  لدـ تكرار لرض ال إزالة الحشو الزائد أو اإلسياب

لندما يكوف ميتوى كال الشكميف واوض وهابػؿ لمفهػـ إذا تػـ التخمػص لػف الشػكؿ اوخػرح أي 
 يذؼ المعمومات والتكرارات الزا,دة التص ال يؤثر لدـ و ودما لم  اإلخالؿ بالمعن . 

لػص يػتـ مػف ويتوض مما سبؽ أف معال ة المعمومات الرياوية ال ديدة لص ووء مستوى العػبء المعر 
خالؿ ثالثة أنواع مف العبءا العػبء المعرلػص ال ػومري الػذي ي ػب أال يت ػاوز سػعة الػذاكرة العاممػة 
والعػػبء المعرلػػص ييػػر الفعػػاؿ المػػرتبط بالتقنيػػات التعميميػػة والػػذي ي ػػب إدارتػػق بشػػكؿ  يػػدح والعػػبء 

ؿ لمػػتعمـ المثمػػر المعرلػػص وثيػػؽ البػػمة الػػذي ي ػػب تيسػػينق واسػػتراللق لخفػػض ال هػػد العقمػػص والوبػػو 
 لمرياويات لدى تالميذ المريمة اإللدادية.

وهد امتمت بعض الدراسات العربية السابقة بدراسة العبء المعرلص لدى المتعمميف لص المرايػؿ       
الدراسية المختمفةح وتيديد إستراتي يات وطرا,ؽ ومداخؿ التدريس المختمفةح التػص مػف شػأنها أف تسػهـ 

 يػؿ مهػارات تنميػة لػص التعميميػة السػقاالت ء المعرلص لديهـا ومنهام اسػتخداـلص خفض مستوى العب
البػػػػػػػؼ الثػػػػػػػانص اإللػػػػػػػدادي)زكريا  تالميػػػػػػػذ لػػػػػػػدى المعرلػػػػػػػص العػػػػػػػبء وخفػػػػػػػض الهندسػػػػػػػية المشػػػػػػػكالت

 مػادة تيبػيؿ لػص المعرلػص العػبء نظريػة هػا,ـ لمػ  تعممػص تعميمػص (ا اسػتخداـ تبػميـ4102بشايح
)لبدالوايػػػػػػػد  بػػػػػػػالعراؽ المتوسػػػػػػػطة المريمػػػػػػػة طػػػػػػػالب لػػػػػػػدى بػػػػػػػريالب المكػػػػػػػانص والػػػػػػػذكاء الرياوػػػػػػػيات
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 تالميػذ لػدى الهندسػية المشػكالت ليػؿ المعرلػص العػبء نظريػة لمػ  هػا,ـ (ا بناء برنام 4102مكصح
 مبػػػادئ بعػػض وػػوء لػػص مقتريػػة ويػػػدة (ا تػػدريس4102اإللدادي)يمػػداف الشػػامصح الثػػانص البػػؼ
 المريمػة تالميػذ لدى العقمص ال هد وخفض ببريال التفكير مهارات تنمية لص المعرلص العبء نظرية

 بعوبات لذوي (ا استخداـ البرام  التدريبية العال ية4102سمعًيا)إيماف العزبح المعاهيف اإللدادية
(ا 4102اإلبتدا,ية)ميمد خميؿ ومشاـ الخولص وروا الباوي ولبير لبداح المريمةب الرياويات تعمـ

 وتيسػػػيف ال بػػري التفكيػػر مهػػػارات لتنميػػة المعرلػػص العػػػبء نظريػػة لمػػ  ها,مػػػة إثرا,يػػة إلػػداد أنشػػطة
                                                                  (.4141اإللدادية)طامر لبداليميد ونه  سميمافح المريمة تالميذ لدى المعمومات ت هيز مستويات

اسػػتخداـ بعػػض نمػػاذج وطرا,ػػؽ التػػدريس لػػص كمػػا أكػػدت نتػػا,  بعػػض الدراسػػات ان نبيػػة لالميػػة     
خفض مستوى العبء المعرلص لدى التالميذا ومنهام المناهشات الرياوية التػص ت ػرى داخػؿ الفبػوؿ 

اسػتخداـ ت (Richland,et al, 2017) خمعلميم سواء بيف التالميذ وبعوهـ البعض أو بيف التالميػذ 
(ا اسػتخداـ الواهػع المعػزز لػص لمميتػص Salleh, et al,2018نموذج السقاالت التعميمية لص التدريس)

(ا اسػتخداـ تكنولو يػا التعمػيـ ببػورما المختمفػة داخػؿ الفبػوؿ Thees, et al,2020التعمػيـ والػتعمـ)
 (. Sweller,2020الدراسية)
وهػػد تػػػـ االسػػتفادة مػػػف تمػػػؾ الدراسػػات لػػػص التعػػػرؼ لمػػ  أبعػػػاد العػػػبء المعرلػػصح والعالهػػػة بػػػيف       

لص والتيبيؿ الدراسصح وكذلؾ بناء مقياس مستوى العبء المعرلػص لػدى تالميػذ المريمػة العبء المعر 
 اإللدادية.

 

 :ةـذيـة املضتخـج ًاملنيجيـشاءات انجحـإجحبنخب: 
 ينيج انجحج ًتصًيًو انتجشيجي:

التمػػػد البيػػػث لػػػص إ راءاتػػػق لمػػػ  المػػػنه  الت ريبػػػصح ييػػػث تػػػـ اسػػػتخدـ التبػػػميـ شػػػبق الت ريبػػػص    
Quasi Experimental Design  القػػػا,ـ لمػػػ  تبػػػميـ الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة مػػػع

ح ييػث مػدلت االختبػارات القبميػة إلػ  التأكػد مػف تكػالؤ تالميػذ Pre–post testاختبارات هبميػة بعديػة 
الم مولتيف هبؿ بدء الت ربة انساسػية لمبيػثح لػص يػيف مػدلت االختبػارات البعديػة إلػ  بيػاف لالميػة 

ة الت ريبية )استخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة( لص تنمية المتريريف التابعيف )التفكيػر المنػت  المعال 
  خفض مستوى العبء المعرلص( لدى التالميذ مختمفص التيبيؿ بالمريمة اإللدادية. -لص الرياويات
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 جمتًع انجحج ًعينتو:
ي بميالظة المنوليةح لػص يػيف تكوف م تمع البيث مف  ميع تالميذ وتمميذات البؼ انوؿ االلداد

اهتبرت لينػة البيػث لمػ  بعػض تالميػذ البػؼ انوؿ االلػدادي بمدرسػة الػولص القػومص االلداديػة 
( تمميذا يدرسوف لص ستة لبػوؿ مختمفػةح تػراوح لػدد 402بنيف إدارة شبيف الكـو التعميميةح ولددمـ )

 ولػدد البيػث لينػة ( وبػؼ4وؿ )( تمميػًذاح ويووػض ال ػد02-02التالميذ بكؿ لبؿ منها مػا بػيف )
 والوابطة. الت ريبية الم مولتيف لص التيبيؿ( منخفوص –متوسطص –مرتفعص) التالميذ

 منخفضي( التحصيل –متوسطي  –وصف عينة البحث وعدد التالميذ )مرتفعي  :(4جدول )
 في المجموعتين التجريبية والضابطة 

 

( 012( السػابؽ أف لػدد تالميػذ الم مولػة الت ريبيػة )4ويتوض مف البيانات المتومنة لص ال ػدوؿ )
( تمميًذا مف م مػولتص 00تمميًذاح وتـ استبعاد ) (004تمميًذاح بينما لدد تالميذ الم مولة الوابطة )

البيث استبعاًدا شكمًيا لقط )أثناء المعال ات اإليبػا,ية(ح أي لػدـ التعامػؿ مػع نتػا,  مػؤالء التالميػذ 
خالؿ نتا,  البيثح ييث تـ استبعاد نتا,  الراسبيف والباهيف لإللادةح وأول,ػؾ الػذيف تريبػوا لػص إيػدى 

ث )هبمًيػػػا أو بعػػػدًيا(ح كمػػػا تػػػـ اسػػػتبعاد نتػػػا,  التالميػػػذ الػػػذيف تكػػػررت مػػػرات مػػػرات تطبيػػػؽ أدوات البيػػػ
  ( تمميًذا. 402ييابهـ أثناء تنفيذ الت ربةح وبذلؾ بمه لدد تالميذ لينة البيث )

 

يٌاد ًأدًات انجحج:إعذاد ًظجط   
ح ص التػدريسدليؿ المعمـ الستخداـ مدخؿ الرياوػيات الممتعػة لػاوتصم  أدوات البيث لصو تمثمت مواد 

ح مقياس مستوى العبء المعرلص لدى تالميذ المريمة اإللداديةح التفكير المنت  لص الرياوياتاختبار 
 وهد تـ إلداد ووبط كؿ منها كاوتصم

 مرتفعي المجموعة
التحصيل   

 متوسطي
التحصيل   

ضي منخف
 التحصيل

 المجموع
الكمي   

 012 42 24 42 المجموعة التجريبية
 004 42 22 42 المجموعة الضابطة
 402 22 012 22 المجموع الكمي
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 إعذاد ًظجط دنيم املعهى:
ح وهػد اشػتمؿ ختػارة )الويػدة الثانيػةم ال بػر(تـ إلداد دليؿ لممعمـ لالسترشاد بق لند تػدريس الويػدة الم

الػػتعمـ الممتػػع لمرياوػػيات وخبا,بػػق وكيفيػػة مقدمػػة لػػف و  حالػػدليؿ الهػػدؼ مػػف اسػػتخداـالػدليؿ لمػػ م 
التػػػدريس  لػػػص الممتعػػػة الرياوػػػيات مػػػدخؿ اسػػػتخداـ مرايػػػؿ تيقيقػػػق داخػػػؿ الفبػػػؿح مزايػػػا اسػػػتخدامقح

قػػػات التطبي - أنشػػػطة الػػػتعمـ الممتػػػع -التهي,ػػػة واسػػػتثارة تفكيػػػر التالميػػػذ  -التخطػػػيط لمػػػتعمـ الممتػػػع )
ح ختػارةوال ػدوؿ الزمنػص لتػدريس مووػولات الويػدة الم (حالتقويـ وتعزيز انداء - انكاديمية واليياتية

ح وهد تكوف كؿ درس مف دروس التدريس باستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعةباإلوالة إل  إ راءات 
 التعميميػػة اؼقح تيديػػد انمػػددريسػػالويػػدة مػػف العنابػػر اوتيػػةم لنػػواف الػػدرس والػػزمف المخبػػص لت

المتوهعةح ييث تـ بياية أمداؼ تعميمية لكؿ درسح رولص لص بيايتها أف تكػوف واوػية المعنػ  
ح المػػػواد والوسػػػا,ؿ التعميميػػػة ومبػػػادر الػػػتعمـح تالميػػػذ البػػػؼ انوؿ اإللػػػداديوالبػػػياية ومناسػػػبة ل
 . باستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة إ راءات تنفيذ الدرس

ـ لروػػػػق لمػػػػ  م مولػػػػة مػػػػف الميكمػػػػيف المتخببػػػػيف لػػػػص م ػػػػاؿ تعمػػػػيـ ولوػػػػبط الػػػػدليؿ تػػػػ     
طبيعػػة وخبػػا,ص (ح برػػرض معرلػة مػػدى مالءمتػػق لمعممػص الرياوػػياتح وكػذلؾ 0الرياوػيات)مميؽم

ح أبػػػػػػػبض الػػػػػػػدليؿ بػػػػػػػالًيا الطفيفػػػػػػة ح وبعػػػػػػد إ ػػػػػػػراء بعػػػػػػػض التعػػػػػػػديالتتالميػػػػػػذ المريمػػػػػػػة اإللداديػػػػػػػة
 (.2)مميؽملالستخداـ

 

  املنتج يف انشيبظيبت:إعذاد ًظجط اختجبس انتفكري
 مخطوات اوتيةمالرياويات ولقا ل لص المنت  التفكير اختبار ووبط إلداد تـ
  :مهػارات التفكيػر المنػت  لػص مدؼ االختبار إل  التعرؼ لم  مسػتوى تحديد اليدف من االختبار

متعػة ـ السػتخداـ مػدخؿ الرياوػيات المكنػات  تعمػ الرياويات لدى تالميذ البؼ انوؿ اإللػدادي
  .لص التدريس لهؤالء التالميذ

 :لتيديػػد تمػػؾ المهػػارات تػػـ مرا عػػة بعػػض المبػػادر والدراسػػػات  تحديــد ميــارات التفكيــر المنــتج
السػػػػػابقة اليديثػػػػػة التػػػػػص تطرهػػػػػت إلػػػػػ  بنػػػػػاء أدوات لقيػػػػػاس مهػػػػػارات التفكيػػػػػر المنػػػػػت ا ومنهػػػػػا)آالء 

ا Lumbelli,2018ا 4141ا نهمػػػػػػػػة  ػػػػػػػػاد اليػػػػػػػػؽح4102ا ظػػػػػػػػالر الشػػػػػػػػهريح4102انسػػػػػػػػمرح
Cunningham & MacGregor, 2019 اAhmaad, 2020; Biswal & Raipure, 
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2020; Hady, et al, 2020; Guzey & Jung,2021; Mohammed & Jalil,2021; ح)
ييػػث تػػـ تيديػػد سػػتة مهػػارات لرليػػة لقيػػاس التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػيات لػػدى تالميػػذ البػػؼ 

بريرح االستنتاجح الطالهةح المرونةح انبالة(. وهد سػبؽ انوؿ اإللداديح تتمثؿ لص )التفسيرح الت
 التطرؽ إل  ذلؾ بالتفبيؿ سابًقا لص أدبيات البيث.

 :ة فرليػال المهػاراتتـ إلداد  دوؿ لموابفات االختبػارح توػمف  إعداد جدول مواصفات االختبار
( سػؤااًل متنوًلػاح 04) واالس,مة المتعمقة بكؿ منهػاح وهػد تكػوف االختبػار مػف مكونة لمتفكير المنت ال

ص لػدد التػال (0) ويووػض ال ػدوؿموزلة بالتسػاوي لمػ  المهػارات الفرليػة السػت لمتفكيػر المنػت ح 
   أس,مة االختبار والدر ة المخببة لكؿ منهام

  تالميذ لدى تفكير المنتج في الرياضيات(: مواصفات اختبار ال5جدول )
  اإلعدادي  ا:ول الصف

االختبارمكونات  م  الدرجة المخصصة :سئمةا 
 01 4ح 0 التفسير -0
2ح 0 التبرير -4  01 
2ح 2 االستنتاج -0  01 
2ح 2 الطالهة -2  يير ميددة 
01ح 2 المرونة -2  يير ميددة 
04ح 00 انبالة -2  يير ميددة 

 غير محددة 34 المجموع الكمي
 

 

 :ة مػػف السػػادة الميكمػػيف تػػـ تقػػدير بػػدؽ االختبػػار بعروػػق لمػػ  م مولػػ تقــدير صــدق االختبــار
ح ييث أ معػوا لمػ  أف االختبػار لمـ النفس التعميمصالمتخببيف لص م الص تعميـ الرياويات و 

 بادؽ ظامرًيا. مف ثـ لاالختباريقيس ما ووع لقياسقح و 
 :( تمميػػًذا 01تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار لمػػ  لينػػة اسػػتطاللية هوامهػػا) التجريــب اإلســتطالعي لالختبــار

 دادي )يير العينة انساسية لمبيث(ح ييث تـ يساب التالصمبالبؼ انوؿ اإلل
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 :تـ يساب بدؽ االتساؽ الداخمص لمكونات االختبار لف طريؽ  حساب صدق االتساق الداخمي
يساب معامؿ االرتباط بيف در ة كؿ مهارة لرلية ودر ة االختبار ككؿح وتراويػت هػيـ معػامالت 

 ( التالصم2ص ال دوؿ )(ح كما مووض ل1022–1022االرتباط ما بيف )
  فرعية ميارة كل االرتباط بين درجة(: معامالت 6جدول )

 ككل االختبار ودرجة
 ا:صالة المرونة الطالقة االستنتاج التبرير التفسير مكونات االختبار

 1022 1020 1022 1021 1024 1020 معامل االرتباط
 (.1012داللة ) هيـ معامالت االرتباط  ميعها دالة إيبا,ًيا لند مستوى 

 :ألفػا كرونبػاخ  تـ يسػاب ثبػات االختبػار باسػتخداـ معامػؿ حساب معامل يبات االختبارAlpha 

Coefficient(0222حبفوت لرج)( التالصم2)ح وتـ التوبؿ إل  النتا,  المبينة لص ال دوؿ 
  تفكير المنتج في الرياضيات لدى تالميذ(: معامالت يبات اختبار ال7جدول )

 اإلعدادي لا:و الصف

االختبار  ا:صالة المرونة الطالقة االستنتاج التبرير التفسير مكونات االختبار
 ككل

 1022 1022 1022 1020 1022 1021 1020 معامل ألفا كرونباخ
 ( 1012هيـ معامالت الثبات  ميعها دالة إيبا,ًيا لند مستوى داللة.) 

 

 بؽ أف االختبار يتمتع بدر ة مقبولة مف الثباتالسا (2) ويتوض مف البيانات المتومنة لص ال دوؿ
 :تـ يساب زمف االختبار لف طريػؽ يسػاب الػزمف الػذي اسػتررهق كػؿ تمميػذ  تحديد زمن االختبار

لمػػػ  يػػػدا لػػػص اإل ابػػػة لػػػف أسػػػ,مة االختبػػػارح ثػػػـ يسػػػاب متوسػػػط انزمنػػػة الػػػذي اسػػػتررهها  ميػػػع 
 ( دهيقة.   22اسب لتطبيؽ االختبار )التالميذ لص الت ربة االستطالليةح وهد بمه الزمف المن

 (.2وبذلؾ أببض االختبار لص بورتق النها,ية  امًزا لمتطبيؽ لص الت ربة انساسية لمبيث)مميؽم
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ًظجط يقيبس يضتٌٍ انعتء املعشيف: إعذاد  
 مولقا لمخطوات اوتية المعرلص العبء مستوى مقياس ووبط تـ إلداد

 :اس إلػػ  التعػػرؼ لمػػ  مسػػتوى العػػبء المعرلػػص لػػدى مػػدؼ المقيػػ تحديــد اليــدف مــن المقيــاس
 .تالميذ البؼ انوؿ اإللداديح كنات  تعمـ الستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لص التدريس

  المقياس مػف خػالؿ مرا عػة الدراسػات السػابقة التػص امتمػت  أبعادم تـ تيديد المقياس أبعادتحديد
دى التالميػػػػػػػذا ومنها)ميمػػػػػػػد خميػػػػػػػؿ لػػػػػػػ العػػػػػػػبء المعرلػػػػػػػصمسػػػػػػػتوى ببنػػػػػػػاء المقػػػػػػػاييس الخابػػػػػػػة ب

ا تهػػػػػػػػػػػػانص 4141ا مبػػػػػػػػػػػػطف  لبػػػػػػػػػػػػدالرؤوؼح4141ا دلػػػػػػػػػػػػاء لبػػػػػػػػػػػػدالعزيزح4102وآخػػػػػػػػػػػػروفح
 ;Salleh, et al ,2018; Al-Shammari & Al-Khafaji,2019ا 4140سػػميمافح

Padden,2019; Sweller,2020) أبعػاد العػبء المعرلػص لص)العػبء العقمػصح  تػـ تيديػدييث ح
 .وط الزمنيةح لبء انداءح لبء ال هدح لبء الشعور باإليباط(العبء البدنصح لبء الور

 :تـ اتباع تقػدير در ػات المقيػاس تبًعػا لػػنموذج ليكػرت  نظام تقدير درجات المقياسLikert-  ذي
 (.0 -4 -0(ح ودر ات كؿ منها لم  الترتيب )أبًدا -أيياًنا –دا,ًمانقاط ) ثالثال

 :اس بطريقيف مختمفتيف ممامتـ تقدير بدؽ المقي تقدير صدق المقياس 
 :تـ لرض المقيػاس لمػ  بعػض السػادة الميكمػيف ييث بدؽ الميتوىم  الطريقة ا:ولى

(ح ييػػػث 0)مميػػػؽمولمػػػـ الػػػنفس التعميمػػػص بكميػػػات التربيػػػة  تعمػػػيـ الرياوػػػيات صلػػػص م ػػػال
 لم  أف المقياس يقيس ما ووع لقياسقح وأنق لم  در ة لالية مف البدؽ. اأ معو 

 ح ييػػػث تػػػـ يسػػػاب معامػػػؿ لعبػػػارات المقيػػػاس بػػػدؽ اإلتسػػػاؽ الػػػداخمص يـــة:الطريقـــة اليان
المقياس ودر ػاتهـ لػص المقيػاس ككػؿح  أبعادمف  بعداالرتباط بيف در ات التالميذ لص كؿ 

  اوتصم (2)  دوؿالكما يتوض لص 
 والمجموع الكمي لممقياس مستوى العبء المعرفيمقياس  أبعاد(: معامالت االرتباط بين 8جدول )

 

 أبعاد
 المقياس

العبء 
 العقمي

العبء 
 البدني

الضغوط 
 الزمنية

عبء 
 ا:داء

عبء 
 الجيد

عبء الشعور 
 باإلحباط

 1020 1022 1020 1021 1024 1024 معامالت االرتباط
 ( 1012هيـ معامالت االرتباط  ميعها دالة إيبا,ًيا لند مستوى داللة.) 



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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السػػػابؽ أف معػػػامالت اإلرتبػػػاط بػػػيف در ػػػات  (2) ويتوػػػض مػػػف البيانػػػات المتوػػػمنة لػػػص ال ػػػدوؿ     
المكونة لممقياس ودر اتهـ لػص المقيػاس ككػؿح  ميعهػا دالػة ايبػا,يًا  بعادمف ان بعدالتالميذ لص كؿ 
المقيػػاس لمػػ  ل ومػػف ثػػـالمقيػػاس مت انسػػة داخمًيػػاح  لقػػرات(ح ممػػا يػػدؿ لمػػ  أف 1012لنػػد مسػػتوى )

 در ة لالية مف االتساؽ الداخمص.
  طريقػة إلػادة التطبيػؽ تـ يساب ثبػات المقيػاس باسػتخداـ  المقياس:حساب يباتTest-Retest 

وهػػد (ح 202-202ح 4102يسػػفحلػػزت مػػف التطبيػػؽ انوؿ) ( يوًمػػا40) بعػػد لتػػرة زمنيػػة مقػػدارما
در ػة مناسػػبة بالمقيػاس  تمتػػع( ممػػا يػدؿ لمػ  1022بمػه معامػؿ الثبػات الميسػػوب بهػذا الطريقػة )

 مسػػتوى مقيػػاس أبعػػاد ثبػػات معػػامالت ( التػػالص2ح ويووػػض ال ػػدوؿ )قمػػف الثبػػات تؤمػػؿ لمثقػػة ليػػ
 ككؿم  المقياس وكذلؾ المعرلص العبء

 كذلك المقياس ككلو  مستوى العبء المعرفيمقياس  يبات أبعاد(: معامالت 9جدول )
 

 أبعاد
 المقياس

العبء 
 العقمي

العبء 
 البدني

الضغوط 
 الزمنية

عبء 
 ا:داء

عبء 
 الجيد

عبء الشعور 
حباطباإل  

المقياس 
 ككل

 1022 1022 1022 1020 1022 1022 1022 معامالت اليبات
 ( 1012هيـ معامالت الثبات  ميعها دالة إيبا,يا لند مستوى داللة.) 

 :( لبػارةح 01مػف ) (2تكػوف المقيػاس لػص بػورتق النها,يػة )مميػؽم المقياس في صورتو النيائيـة
 (2) ح ويووػض ال ػدوؿالميذ المريمة اإللداديةالعبء المعرلص لدى تتقيس لص م مولها مستوى 

 مالعبارات المتعمقة بكؿ منهاالمقياس ولدد  أبعادالتالص 
 وعدد العبارات المتعمقة بكل منيا مستوى العبء المعرفي(: محاور مقياس :جدول )  

 

المقيـــاس أبعاد م  الدرجـــــة   عــددال عبـــارات ال   
 02 2 42ح 02ح 00ح 2ح 0 العبء العقمص -0
 02 2 42ح 41ح 02ح 2ح 4 العبء البدنص -4
 02 2 42ح 40ح 02ح 2ح 0 لبء الوروط الزمنية -0
42ح 44ح 02ح 01ح 2 لبء انداء -2  2 02 
42ح 40ح 02ح 00ح 2 لبء ال هد -2  2 02 



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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المقيـــاس أبعاد م  الدرجـــــة   عــددال عبـــارات ال   
01ح 42ح 02ح 04ح 2 لبء الشعور باإليباط -2  2 02 

 2; 52 52 المجمــــوع الكـــمي
 

( لبػػارة متنولػػةح موزلػػة بالتسػػاوي لمػػ  01السػػابؽ أف المقيػػاس اشػػتمؿ لمػػ  ) مػػف ال ػػدوؿ ويتوػػض
 ( در ة.21) المعرلص العبء مستوى لمقياس الدر ة العظم  وهد بمرتح أبعادا الست

 

 انتطجيق انقجهي ألدًات انجحج ًظجط يتغرياتو:
 ظجط املتغريات غري انتجشيجية:

 وهد تمثمت تمؾ المتريرات لصم
 تػػـ يسػػاب العمػػر الزمنػػص لمتالميػػذ مػػف واهػػع السػػ الت ولوػػبط مػػذا المتريػػر ر الزمنــي: العمــ

المدرسػػية بدايػػة العػػاـ الدراسػػصح وتػػـ التأكػػد مػػف تكػػالؤ تالميػػذ الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطة 
 لص المترير المذكورح بعد استبعاد بعض التالميذ الراسبيف والباهيف لإللادة )إيبا,ًيا(.

 تـ ربػد در ػات تيبػيؿ التالميػذ لػص ولوبط مذا المترير بق في الرياضيات: التحصيل السا
اختبار الرياويات لػص العػاـ السػابؽ )البػؼ السػادس االبتػدا,ص(ح وتػـ التأكػد مػف تكػالؤمـ لػص 

 مذا المترير.

  :ينتمػػػص تالميػػػذ الم مػػػولتيف لبي,ػػػة  رراليػػػة وايػػػدة تقريًبػػػا المســـتوى االقتصـــادي واالجتمـــاعي
اليػػص القبمػػص( ويالًبػػا مػػا يكػػوف أبنػػاء اليػػص السػػكنص الوايػػد متقػػاربيف لػػص  -الكػػـو)مدينػػة شػػبيف 

المسػػػػتوى الثقػػػػالص واالهتبػػػػاديح وال يو ػػػػد بيػػػػنهـ تفاوتًػػػػا مميوًظػػػػاح السػػػػيما أنهػػػػـ يدرسػػػػوف لػػػػص 
 المدرسة اليكومية نفسهاح لذلؾ يمكف التبار تالميذ الم مولتيف متكال,تيف لص مذا المترير.

 

نتجشيجية:ظجط املتغريات ا  
تمثمػػت المتريػػرات الت ريبيػػة التػػص اشػػتمؿ لميهػػا البيػػث اليػػالص لػػصم التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػياتح 
ومستوى العبء المعرلص لدى تالميذ المريمة اإللداديةح ولص ووء التبميـ شبق الت ريبص المستخدـ 

مػذيف المتريػريف هبػػؿ  تػـ وػبط كػؿ منهمػاح كمػا تػـ التعػرؼ لمػ  المسػتوى المبػد,ص لتالميػذ العينػة لػص
 بدء الت ربة انساسية لمبيثح وليما يمص توويض لكيفية وبط مذيف المتريريفم



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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: انتفكري املنتج يف انشيبظيبت:  أًًلا
هبمًيػا لمػ  تالميػذ الم مػولتيف  اختبػار التفكيػر المنػت  لػص الرياوػيات ولوبط مذا المتريػر تػـ تطبيػؽ

ح وهػد رولػص لػص التطبيػؽ تووػيض التعميمػات وااللتػزاـ (مختمفػةولقا لتبنيفاتهـ ال)الت ريبية والوابطة 
بالزمف الميدد لإل ابةح وتـ يساب المتوسط اليسابص واالنيراؼ المعيػاري وهيمػة )ت( لمتعػرؼ لمػ  

 اوتصم  (2)داللة الفرؽ بيف متوسطص در ات تالميذ الم مولتيفح كما مووض لص ال دوؿ 
 –رجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة )مرتفعي(: داللة الفرق بين متوسطي د;جدول )

 منخفضي( التحصيل  في التطبيق القبمي الختبار التفكير المنتج  -متوسطي
 

 

 التالميذ
 

دد ــــــع المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

مرتفعي 
 التحصيل

 1022 24 0020 04002 42 ريبيةالتج

الفروؽ 
يير 
دالة 
 إيبا,ًيا

 0022 04022 42 الضابطة
متوسطي 
 التحصيل

 0022 012 0041 2020 24 التجريبية
 0002 2022 22 الضابطة

منخفضي 
 التحصيل

 0042 24 0012 2024 42 التجريبية
 0000 2021 :4 الضابطة

 

 الطػػرؼ   أيػػادي الداللػػة الختبػػار (1012( ومسػػتوى داللػػة )24ة يريػػة )هيمػػة )ت( ال دوليػػة لنػػد در ػػ 
 .(0022)  الداللة نفسق  ومستوى( 012)يرية  در ة وهيمتها لند ح(0022)

( السػػػابؽ أف الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطص در ػػػات تالميػػػذ الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة 2ويتوػػػض مػػػف ال ػػػدوؿ )
اؿ إيبا,ًياح ييث لػـ تت ػاوز هػيـ )ت( التيبيؿ يير د( منخفوص -متوسطص –مرتفعص)والوابطة 
( هيمتها ال دولية لند در ات اليرية المووية ومستوى داللػة 0042(ح )0022(ح )1022الميسوبة )

 (ح مما يدؿ لم  أف تالميذ الم مولتيف متكال,يف لص مترير التفكير المنت  لص الرياويات.1012)



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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ب: يضتٌٍ انعتء املعشيف:
ا
 حبني

هبمًيػػػا لمػػػػ  تالميػػػػذ الم مػػػػولتيف  المعرلػػػػص العػػػػبء مسػػػتوى تػػػـ تطبيػػػػؽ مقيػػػػاسولوػػػبط مػػػػذا المتريػػػػر 
التيبػػيؿح وهػػد رولػػص لػػص التطبيػػؽ تووػػيض ( منخفوػػص -متوسػػطص –مرتفعػػص)الت ريبيػػة والوػػابطة 

تعميمات المقياسح وتـ يساب المتوسط اليسابص واالنيراؼ المعياري وهيمة )ت( لمتعرؼ لمػ  داللػة 
 اوتصم  (01)ميذ الم مولتيف كما مبيف لص ال دوؿالفرؽ بيف متوسطص در ات تال

–مرتفعي)(: داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة32جدول )
 المعرفي العبء مستوى التحصيل في التطبيق القبمي لمقياس( منخفضي -متوسطي

 

 

 التالميذ
 

دد ــــــع المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

مرتفعي 
 التحصيل

 1022 24 4020 22022 42 التجريبية
الفروؽ 
يير 
دالة 
 إيبا,ًيا

 4022 22020 42 الضابطة
متوسطي 
 التحصيل

  1022 012 0000 22040 24 التجريبية
 0012 22022 22 الضابطة

منخفضي 
 التحصيل

 1022 24 0020 20002 42 التجريبية
 0042 24022 :4 الضابطة

 

 

( السػػػابؽ أف الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطص در ػػػات تالميػػػذ الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة 01ويتوػػػض مػػػف ال ػػػدوؿ )
التيبيؿ يير داؿ إيبا,ًياح ييث لػـ تت ػاوز هػيـ )ت( ( منخفوص -متوسطص –مرتفعص)والوابطة 
( هيمتها ال دولية لند در ات اليرية المووية ومستوى داللػة 1022(ح )1022(ح )1022الميسوبة )

 المعرلص. العبء مستوى (ح مما يدؿ لم  أف تالميذ الم مولتيف متكال,يف لص مترير1012)
 



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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 تنفيز جتشثة انجحج: 
 تـ تنفيذ ت ربة البيث انساسية ولًقا لمخطوات اوتيةم

 ة شػػػػبيف الكػػػػـو التعميميػػػػة بميالظػػػػة مدرسػػػػة الػػػػولص القػػػػومص اإللداديػػػػة بنػػػػيف بػػػػ دار  اختيػػػػار
ح واختيػػػػار لبػػػػوؿ البػػػػؼ انوؿ  ميعهػػػػا ولػػػػددما سػػػػتة لبػػػػوؿح نبػػػػفها يمثػػػػؿ المنوليػػػػة

 الم مولة الت ريبية والنبؼ اوخر يمثؿ الم مولة الوابطة.

  إ ػػػػراء التطبيػػػػؽ القبمػػػػص نداتػػػػص البيػػػػث )اختبػػػػار التفكيػػػػر المنػػػػت ح مقيػػػػاس مسػػػػتوى العػػػػبء
 والتأكد مف تكالؤ تالميذ الم مولتيف لص مذيف المتريريف. المعرلص( هبؿ بدء الت ربةح

   ليمػػػا يتعمػػػؽ بالقػػػا,ـ بالتػػػدريسم هػػػاـ أيػػػد معممػػػص الرياوػػػيات بالمدرسػػػة )بعػػػد تدريبػػػق لمػػػ
اسػػتخداـ مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة( بالتػػدريس لتالميػػذ الم مولػػة الت ريبيػػةح لػػص يػػيف هػػاـ 

الوابطة باسػتخداـ الطريقػة المعتػادةح لػص معمـ رياويات آخر بالتدريس لتالميذ الم مولة 
الوهت نفسق ولص الفترة الزمنية نفسهاح وكال المعمميف يابميف لمػ  المؤمػؿ الدراسػص نفسػق 

  تخبص الرياويات(ح ولهما مدة الخبرة نفسها تقريًبا.  –)بكالوريوس العمـو والتربية 

   تطبيػؽ اللػص  يفلمتعػاونا معممػص الرياوػياتوأمدالػق ل بيثشرح لكرة اليرص البايث لم
 .مف خالؿ لدة لقاءات لقدت معهما لص المدرسة هبؿ بدء الت ربة

  تػػابع البايػػث معممػػص الرياوػػيات لمتأكػػد مػػف سػػير الت ربػػةح ييػػث تػػـ التأكػػد مػػف التػػزاـ معمػػـ
الم مولة الت ريبية باستخداـ الدليؿ الخاص باستخداـ مػدخؿ الرياوػيات الممتعػةح كمػا تػـ 

 مولة الوابطة أثناء التدريس بالطريقة المعتادة.متابعة معمـ الم 
  تػػػـ التطبيػػػؽ البعػػػدي نداتػػػص البيػػػث لمػػػ  تالميػػػذ الم مػػػولتيفح لػػػص الوهػػػت نفسػػػق وتيػػػت

 الظروؼ نفسها تقريًباح بعد االنتهاء مف الت ربة مباشرة.
 انوؿ الدراسػص الفبؿ لص وديسمبر نولمبر شهري خالؿ ت ربة البيث انساسية تطبيؽ تـ 

 مووػولات لتػدريس الزمنيػة المووػولة بالخطػة االلتزاـ وهد تـ(ح ـ4102/4141)ـمف لا
والتعمػيـح والمعتمػدة مػف مديريػة التربيػة والتعمػيـ  التربيػة وزارة هبػؿ مػف الويدة الثانية )ال بػر(

 .بالميالظة
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ب: نتبئج انجحج )تفضريىب ًينبقشتيب(:
ا
 ساثع

 نتبئج اختجبس انفشض األًل:
 (1012 ≥  )يو د لػرؽ داؿ إيبػا,ًيا لنػد مسػتوى لروض البيث لم  أنق " نص الفرض انوؿ مف

منخفوػػػص(  –متوسػػػطص –بػػػيف متوسػػػطص در ػػػات تالميػػػذ الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة )مرتفعػػػص
  ."ح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبيةختبار التفكير المنت  لص الرياوياتالتيبيؿ لص ا

المتوسػػطات اليسػػابية واالنيرالػػات المعياريػػة لنتػػا,  التطبيػػؽ تػػـ يسػػاب  بػػية مػػذا الفػػرض والختبػػار
التالميذ بعد المعال ة الت ريبية. ح لمتعرؼ لم  مستوى ختبار التفكير المنت  لص الرياوياتالبعدي ال

ا بيانًيػ هـتػـ تمثيػؿ در ػاتتالميذ الم مولتيف الت ريبيػة والوػابطةح الفرؽ بيف متوسطص در ات  بيافول
 ماوتص (4)توض لص الشكؿ ما يكح Bar Chartانلمدة باستخداـ شكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ين التجريبية والضابطةتالميذ المجموعتلدرجات  Bar Chart(: شكل ا:عمدة 4شكل )
 الرياضيات في المنتج التفكير الختبار في التطبيق البعدي 
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 2021 سبتمبر – الثالثالعدد             جبمعة المنوفية                                           –مجلة كلية التسبية 
 

53 

بػػػيف  Graphical Differences( السػػػابؽ و ػػػود لػػػروؽ مميوظػػػة بيانًيػػػا 4) ويتوػػػض مػػػف الشػػػكؿ
ح وذلػػػػؾ لبػػػػالض منخفوػػػػص( التيبػػػػيؿ –متوسػػػػطص –)مرتفعصتالميػػػػذ الم مػػػػولتيفمتوسػػػطص در ػػػػات 

الم مولػػة ألمػػ  مػػف مثيالتهػػا لػػص ؤالء التالميػػذ مػػح ييػػث كانػػت در ػػات تالميػػذ الم مولػػة الت ريبيػػة
  .الوابطة

 لػػػص والوػػػابطة الت ريبيػػػة الم مػػػولتيف تالميػػػذ در ػػػات متوسػػػطص بػػػيف الفػػػرؽ ولبيػػػاف مػػػدى داللػػػة    
لعينتػػيف مسػػتقمتيف اسػػتخداـ اختبػػار)ت(  تػػـالبعػػدي الختبػػار التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػياتح  التطبيػػؽ
بعػد التيقػؽ  ح(012ح 4102لػزت يسػفح) t-test for independent groups( 4ف ≠0ييػث )ف

 صمت( او00)ؿ  دو اللنتا,  المووية لص إل  اتـ التوبؿ مف توالر شروط استخداـ مذا االختبارح و 
داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة)مرتفعي  :(33جدول )

 البعدي الختبار التفكير المنتج في الرياضيات لتطبيقمنخفضي( التحصيل في ا –متوسطي  –
 

 

 التالميذ
 

دد ــــــع المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

مرتفعي 
 التحصيل

الفروؽ  01022 24 4022 20020 42 التجريبية
دالة 

إيبا,ًيا 
لند 
مستوى 

(1012)  

 4020 20042 42 طةالضاب
متوسطي 
 التحصيل

 2002 012 0042 22020 24 التجريبية
 0020 02022 22 الضابطة

منخفضي 
 التحصيل

 01004 24 4022 21022 42 التجريبية
 4022 04022 :4 الضابطة

 ( ال دوليػػة لنػػد در ػػة يريػػة )ح (0022)طػػرؼ   ال أيػػادي الداللػػة الختبػػار (1012( ومسػػتوى داللػػة )24هيمػػة )ت
 .(0022)  الداللة نفسق  ومستوى( 012)يرية  در ة وهيمتها ال دولية لند

 

كانػػت لمػػ   يتوػػض أف هػػيـ )ت( الميسػػوبة السػػابؽح (00)  ػػدوؿالالنتػػا,  المتوػػمنة لػػص  مرا عػػةوب
 المووػية يريػةال اتهد ت اوزت هيمتها ال دولية لنػد در ػ (ح01004(ح )2002(ح )01022الترتيب )
مما يدؿ لم  و ود لرؽ ح One tailed testالختبار الداللة أيادي الطرؼ  (1012) داللة ومستوى

الختبػػار  البعػػدي التطبيػػؽ صلػػ الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطةتالميػػذ يقيقػػص بػػيف متوسػػطص در ػػات 



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 و2021 سبتمبر  – الثالثانعذد      جايعت انًنىفيت                                            –يجهت كهيت انتزبيت  

54 
 عبذ انناصز يحًذ عبذ انحًيذ د/  أ.و.                                                                 

 
 د/ إيًاٌ يحًذ عبذانعال نطفي                                                           

 اليسػػػابص المتوسػػػط ذات)وذلػػػؾ لبػػػالض تالميػػػذ الم مولػػػة الت ريبيػػػة  التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص الرياوػػػيات
 ح كما يتوض اوتصم(م انل

  بػػػػػيف متوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ  (1012 ≥  )لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى و ػػػػػود
ختبػػػػار التفكيػػػػر المنػػػػت  لػػػػص لػػػػص ا ؿ(الم مػػػػولتيف الت ريبيػػػػة والوػػػػابطة )مرتفعػػػػص التيبػػػػي

 .ح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبيةالرياويات
  وسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ بػػػػػيف مت (1012 ≥  )لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى و ػػػػػود

ختبػػػار التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص لػػػص ا ؿ(ص التيبػػػيتوسػػػطالم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة )م
 .ح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبيةالرياويات

  بػػػػػيف متوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ  (1012 ≥  )لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى و ػػػػػود
تبػػػار التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص خلػػػص ا ؿ(ص التيبػػػينخفوػػػالم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة )م

 .ح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبيةالرياويات
 .انوؿ اإليبا,ص الفرض هبوؿتـ يوبالتالص 

 
 

 :خبنينتبئج اختجبس انفشض ان
بػػػيف  (1012 ≥  )يو ػػػد لػػػرؽ داؿ إيبػػػا,ًيا لنػػػد مسػػػتوى نػػػص الفػػػرض البيثػػػص الثػػػانص لمػػػ  أنػػػق "

منخفوػػػػػص(  –متوسػػػػػطص –والوػػػػػابطة )مرتفعػػػػػصمتوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ الم مػػػػػولتيف الت ريبيػػػػػة 
  ."التيبيؿ لص مقياس مستوى العبء المعرلصح لبالض تالميذ الم مولة الوابطة

تػػػػـ يسػػػػاب المتوسػػػػطات اليسػػػػابية واالنيرالػػػػات المعياريػػػػة لنتػػػػا,   بػػػػية مػػػػذا الفػػػػرض والختبػػػػار    
بعػػػػد المعال ػػػػة  التالميػػػػذح لمتعػػػػرؼ لمػػػػ  مسػػػػتوى مقيػػػػاس مسػػػػتوى العػػػػبء المعرلػػػػصالبعػػػػدي لالتطبيػػػػؽ 

تػػـ تمثيػػؿ تالميػػذ الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطةح الفػػرؽ بػػيف متوسػػطص در ػػات  بيػػافولالت ريبيػػة. 
 م( اوتص0توض لص الشكؿ )ما يكح Bar Chartا باستخداـ شكؿ انلمدة بيانيً  هـدر ات
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تالميػػػذ متوسػػػطص در ػػػات السػػػابؽ و ػػػود لػػػروؽ مميوظػػػة بيانًيػػػا بػػػيف  (0ويتوػػػض مػػػف الشػػػكؿ )     
ح تالميػذ الم مولػة الوػابطةح وذلػؾ لبػالض منخفوػص( التيبػيؿ –متوسطص –الم مولتيف )مرتفعص
 الفػػرؽ ولبيػػاف داللػػة .الم مولػػة الت ريبيػػةألمػػ  مػػف مثيالتهػػا لػػص مػػؤالء التالميػػذ ييػػث كانػػت در ػػات 

 تػػـالمعرلػػصح  العػػبء مسػػتوى البعػػدي لمقيػػاس التطبيػػؽ لػػص الم مػػولتيف تالميػػذ در ػػات متوسػػطص بػػيف
ؿ  ػػدو اللنتػػا,  المووػػية لػػص إلػػ  اتػػـ التوبػػؿ ح و تخػػاذ اإل ػػراء نفسػػق لػػص الفػػرض اإليبػػا,ص انوؿا
  صمت( او04)

 –داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة)مرتفعي :(34جدول)
 لعبء المعرفيلتطبيق البعدي لمقياس مستوى امنخفضي( التحصيل في ا –متوسطي

 

 
 

 تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطةلدرجات  Bar Chart(: شكل ا:عمدة 5شكل )
 المعرفي  العبء مستوى لمقياس في التطبيق البعدي 
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 التالميذ
 

دد ــــــع المجموعة
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ة ــدرج
 الحرية

)ت(  قيمة
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

مرتفعي 
 التحصيل

الفروؽ  02021 24 4022 24022 42 التجريبية
دالة 

إيبا,ًيا 
لند 
مستوى 

(1012)  

 4022 22022 42 الضابطة
متوسطي 

 لتحصيلا
 02002 012 4022 22021 24 التجريبية
 0002 20020 22 الضابطة

منخفضي 
 التحصيل

  02024 24 0004 22022 42 التجريبية
 0022 22002 :4 الضابطة

 

كانػػت لمػػ   يتوػػض أف هػػيـ )ت( الميسػػوبة السػػابؽح (04)  ػػدوؿالالنتػػا,  المتوػػمنة لػػص  مرا عػػةوب
 يريػػػػػػةال اتهػػػػػػد ت ػػػػػػاوزت هيمتهػػػػػػا ال دوليػػػػػػة لنػػػػػػد در ػػػػػػ (ح02024ح )(02002(ح )02021الترتيػػػػػػب )
ممػا يػدؿ لمػ  و ػود لػرؽ يقيقػص الختبار الداللػة أيػادي الطػرؼح  (1012) ومستوى داللة المووية

لمقيػػاس مسػػتوى  البعػػدي التطبيػػؽ صلػػ الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطةتالميػػذ بػػيف متوسػػطص در ػػات 
ح كمػػا لم مولػػة الوػػابطة )ذات المتوسػػط اليسػػابص انلمػػ (وذلػػؾ لبػػالض تالميػػذ ا العػػبء المعرلػػص
  يتوض اوتصم

  بػػػػػيف متوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ  (1012 ≥  )لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى و ػػػػػود
لػص مقيػاس مسػتوى العػبء المعرلػصح  (مرتفعص التيبػيؿ)الم مولتيف الت ريبية والوابطة 
 .لبالض تالميذ الم مولة الوابطة

  بػػػػػيف متوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ  (1012 ≥  )ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,و ػػػػػود
لػػػػػص مقيػػػػػاس مسػػػػػتوى العػػػػػبء  (التيبػػػػػيؿ توسػػػػػطصم)الم مػػػػػولتيف الت ريبيػػػػػة والوػػػػػابطة 

 .المعرلصح لبالض تالميذ الم مولة الوابطة
  بػػػػػيف متوسػػػػػطص در ػػػػػات تالميػػػػػذ  (1012 ≥  )لػػػػػرؽ داؿ إيبػػػػػا,ًيا لنػػػػػد مسػػػػػتوى و ػػػػػود

لػػػػػص مقيػػػػػاس مسػػػػػتوى العػػػػػبء  (التيبػػػػػيؿ نخفوػػػػػصم)الم مػػػػػولتيف الت ريبيػػػػػة والوػػػػػابطة 
 .المعرلصح لبالض تالميذ الم مولة الوابطة

 .الثانص اإليبا,ص الفرض هبوؿتـ يوبالتالص 
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 :خبنجنتبئج اختجبس انفشض ان
 (1012 ≥  )دالة إيبػا,ًيا لنػد مسػتوى  ارتباطيةتو د لالهة نص الفرض البيثص الثالث لم  أنق "

 –متوسػػػطص –ياوػػػيات ومسػػػتوى العػػػبء المعرلػػػص لػػػدى التالميػػػذ )مرتفعػػػصبػػػيف التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص الر 
 معامػػػؿ تػػـ يسػػػاب ولمتيقػػؽ مػػػف بػػػية الفػػرض السػػػابؽ ."منخفوػػص( التيبػػػيؿ بالمريمػػة اإللداديػػػة

 تالميػذ الم مولػة الت ريبيػة در ػات بيف (422ح 4112حالسيد البهص لؤاد) Pearson ارتباط بيرسوف
 إلػ  التوبػؿ وتػـح المعرلػص العبء مستوى ومقياس الرياويات صالمنت  ل اختبار التفكير مف كؿ لص

  ماوتص( 00)ال دوؿ  لص المووية النتا, 
 –متوسطي –(: معامل االرتباط بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية )مرتفعي35جدول )

 مستوى العبء المعرفي  التفكير المنتج ومقياس اختبار منخفضي( التحصيل في
 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( العدد ذتصنيف التالمي
(1012داؿ لند مستوى ) 10242- 42 مرتفعص التيبيؿ   

(1012داؿ لند مستوى ) 10022- 24 متوسطص التيبيؿ   
(1012داؿ لند مستوى )  10002- 42 منخفوص التيبيؿ   

 

اط ) ر( ( السػػػػابؽح يتوػػػػض أف هيمػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػ00)  ػػػػدوؿالوبمرا عػػػػة النتػػػػا,  المتوػػػػمنة لػػػػص 
ولقا لتبنيؼ التالميذ )مرتفعص التيبيؿح متوسطص التيبيؿح منخفوص التيبيؿ( لم   الميسوبة

( ومػػص هػػيـ سػػالبة )لالهػػة لكسػػية( و ميعهػػا 10002-(ح )10022-) (ح10242-) الترتيػػب كالتػػالصم
 (ح كما يتوض اوتصم1012داؿ إيبا,ًيا لند مستوى )

 ( بػيف 1012 ≥  دالػة إيبػا,ًيا لنػد مسػتوى )و  ة(ارتباطية سالبة )لكسية هويلالهة  و ود
التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػيات ومسػػتوى العػػبء المعرلػػص لػػدى التالميػػذ مرتفعػػص التيبػػيؿ 

 بالمريمة اإللدادية.
 ( 1012 ≥  دالػػة إيبػػا,ًيا لنػػد مسػػتوى )و  ارتباطيػػة سػػالبة )لكسػػية وػػعيفة(لالهػػة  و ػػود

 توسػػػػطصلعػػػػبء المعرلػػػػص لػػػػدى التالميػػػػذ مبػػػػيف التفكيػػػػر المنػػػػت  لػػػػص الرياوػػػػيات ومسػػػػتوى ا
 التيبيؿ بالمريمة اإللدادية.



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 ( 1012 ≥  دالػػة إيبػػا,ًيا لنػػد مسػػتوى )و  ارتباطيػػة سػػالبة )لكسػػية وػػعيفة(لالهػػة  و ػػود
 نخفوػػػػصبػػػػيف التفكيػػػػر المنػػػػت  لػػػػص الرياوػػػػيات ومسػػػػتوى العػػػػبء المعرلػػػػص لػػػػدى التالميػػػػذ م

 التيبيؿ بالمريمة اإللدادية.
 .الثالث اإليبا,ص الفرض هبوؿتـ يوبالتالص 

 

  :حضبة انذًلنة انعًهية ننتبئج انجحج
ريف ( لػػػص تنميػػػة المتريػػػمػػػدخؿ الرياوػػػيات الممتعػػػةالمتريػػػر المسػػػتقؿ ) لالميػػػة اسػػػتخداـلمتعػػػرؼ لمػػػ  

لتفكيػػػر المنػػػت  لػػػص الرياوػػػيات وخفػػػض مسػػػتوى العػػػبء المعرلػػػص( لػػػدى التالميػػػذ مختمفػػػص )ا التػػػابعيف
تػـ اتبػاع اختبػارات الداللػة اإليبػا,ية بػبعض اإل ػراءات لفهػـ معنويػة  حالتيبيؿ بالمريمػة اإللداديػة

وتيديػػػد در ػػػة أمميتهػػػا. ومػػػف انسػػػاليب المناسػػػبة لػػػذلؾ  االنتػػػا,  اإليبػػػا,ية التػػػص تػػػـ التوبػػػؿ إليهػػػ
والتػػص  (ح ويهػػدؼ مػػذا االختبػػار إلػػ  تيديػػد نسػػبة تبػػايف المتريػػر التػػابع2اختبػػار مربػػع إيتػػا)اسػػتخداـ 
لمترير المستقؿح ويمكف تفسير مػذا النسػبة مػف تبػايف المتريػر التػابع بمعرلػة المتريػر ستخداـ اتر ع ال

 Practical(ح ولػػذا تػػـ االلتمػػاد لمػػ  يسػػاب الداللػػة العمميػػة 422ح 4111المستقؿ)بػػالح مػػرادح

Significance  ثبػػػت و ودمػػػا وبػػػؿ إليهػػػا لتيديػػػد در ػػػة أمميػػػة النتي ػػػة التػػػص تلمنتػػػا,  التػػػص تػػػـ ال
 ( اوتييفم 02ح )(02)ليف دو لص ال ييث تـ التوبؿ إل  النتا,  الموويةإيبا,ًياح 

 لدرجات التالميذ في اختبار  (2(: نتائج حساب مربع إيتا )36جدول )
 التفكير المنتج في الرياضيات

   

قيمة )ت(  المستوى التحصيمي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 قيمة
(2) 

ا:ىمية 
 التربوية

 مهـ 1022 24 01022 مرتفعص التيبيؿ
توسطص التيبيؿم  مهـ 1022 012 2002 
نخفوص التيبيؿم  مهـ 1022 24 01004 
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 لدرجات التالميذ في مقياس (2(: نتائج حساب مربع إيتا )37جدول )
 مستوى العبء المعرفي 

 

قيمة )ت(  ى التحصيميالمستو 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 قيمة
(2) 

ا:ىمية 
 التربوية

 مهـ 1020 24 02021 مرتفعص التيبيؿ
توسطص التيبيؿم  مهـ 1022 012 02002 
نخفوص التيبيؿم  مهـ 1022 24 02024 

( لنتػػا,  2) مربػػع إيتػػا ح أف هػػيـ اختبػػارالسػػابؽ (02)  ػػدوؿالويتوػػض مػػف البيانػػات المتوػػمنة لػػص 
لػػػص التطبيػػػؽ  منخفوػػػص( التيبػػػيؿ –متوسػػػطص –)مرتفعػػػص الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة تالميػػػذ

وهػد  (1022(ح )1022) (ح1022)بعدي الختبار التفكير المنت  لص الرياويات كانت لم  الترتيػبم ال
التربويػػػة لمنتػػػا,  اإليبػػػا,ية لػػػص البيػػػوث النفسػػػية  القيمػػػة الدالػػػة لمػػػص انمميػػػة ا, ت ػػػاوزت مػػػذا النتػػػ

ميػػة كبيػػرة ومهمػػة تربوًيػػا ال(ح أي أف منػػاؾ ل422ح 4111()بػػالح مػػرادح 1002والتربويػػة ومقػػدارما )
 –متوسػػطص –مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص تنميػػة التفكيػػر المنػػت  لػػدى التالميػػذ )مرتفعػػصالسػػتخداـ 

يػػث كانػػت ألالمػػا لػػدى التالميػػذ مرتفعػػص التيبػػيؿح لػػص منخفوػػص( التيبػػيؿ بالمريمػػة اإللداديػػةح ي
 ييف كانت أدناما لدى التالميذ متوسطص التيبيؿ.

 تالميػػػػػذ( لنتػػػػػا,  2) أف هػػػػيـ اختبػػػػػار مربػػػػػع إيتػػػػا ( السػػػػػابؽح02) كمػػػػا يتوػػػػػض مػػػػف ال ػػػػػدوؿ       
بعػػدي لػػص التطبيػػؽ ال منخفوػػص( التيبػػيؿ –متوسػػطص –)مرتفعػػص الم مػػولتيف الت ريبيػػة والوػػابطة

وهػد ت ػاوزت مػذا  (1022(ح )1022) (ح1020)لمقياس مستوى العبء المعرلص كانػت لمػ  الترتيػبم 
القيمػػػػػة الدالػػػػػة لمػػػػػص انمميػػػػػة التربويػػػػػة لمنتػػػػػا,  اإليبػػػػػا,ية لػػػػػص البيػػػػػوث النفسػػػػػية والتربويػػػػػة  ا, النتػػػػػ

خؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص مػػدميػػة كبيػػرة ومهمػػة تربوًيػا السػػتخداـ ال(ح أي أف منػػاؾ ل1002ومقػدارما)
خفػػض مسػػتوى العػػبء المعرلػػص لػػدى تالميػػذ المريمػػة اإللداديػػةح ييػػث كانػػت ألالمػػا لػػدى التالميػػذ 

 منخفوص التيبيؿح لص ييف كانت أدناما لدى التالميذ متوسطص التيبيؿ.
ة مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص تنميػػميػػة كبيػػرة ومهمػػة تربوًيػػا السػػتخداـ اللويتوػػض ممػػا سػػبؽ و ػػود 

 التفكير المنت  وخفض مستوى العبء المعرلص لدى التالميذ مختمفص التيبيؿ بالمريمة اإللدادية.



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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 :تفضري ًينبقشة نتبئج انجحج

 :اننتبئج املتعهقة ثبنتفكري املنتج

( بػػيف متوسػػطص در ػػات 1012 ≥  ) لػػرؽ داؿ إيبػػا,ًيا لنػػد مسػػتوى دلػػت نتػػا,  البيػػث لمػػ  و ػػود
منخفوػػػص( التيبػػػيؿ لػػػص اختبػػػار  –متوسػػػطص –)مرتفعػػػص يػػػة والوػػػابطةتالميػػػذ الم مػػػولتيف الت ريب

ح وكذلؾ و ػود لالميػة كبيػرة ومهمػة التفكير المنت  لص الرياوياتح لبالض تالميذ الم مولة الت ريبية
مدخؿ الرياوػيات الممتعػة لػص تنميػة التفكيػر المنػت  لػدى تالميػذ المريمػة اإللداديػةح تربوًيا الستخداـ 
منخفوص( التيبيؿ لمػ  نظػرا,هـ  –متوسطص –الميذ الم مولة الت ريبية )مرتفعصوهد يعزى تفوؽ ت

 بالم مولة الوابطة لص التطبيؽ البعدي الختبار التفكير المنت  إل  اوتصم
 والتػػصح لمػػ  مهػػارات التفكيػػر المختمفػػة التالميػػذ وتػػدريب بتعمػػيـ امتمػػاـ مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة 

 السػػػػتنتا ات لمتوبػػػػؿ وتقييمهػػػاح وتيميمهػػػػا وتبػػػنيفها عمومػػػػاتالم تنظػػػػيـ خاللهػػػا مػػػػف يسػػػتطيعوف
ي ػاد بػدا,ؿ  ديدة رياوية ألكار توليد ولصح معينة  المقدمػة الرياوػية المشػكالت ويػؿح متنولػة وا 
 .إبدالية بطرؽ

  مػػػف تمكػػػنهـ التػػػص انسػػػ,مة طػػػرح اسػػػتخداـ بعػػػض اننشػػػطة الرياوػػػية التػػػص تشػػػ ع التالميػػػذ لمػػػ 
تاية التفكير  لديهـ. اإلي ابص السموؾ دلـ وكذلؾح والمناهشة اليوار خالؿ مف مامهـأ الفربة وا 

 ح منطقيػػة ميكػػات باسػػتخداـح المتايػػة المعمومػػات لمػػ  اليكػػـ لمػػ  اليػػرص لمػػ  تػػدريب التالميػػذ
 وانتػاجح والمفػاميـ الرياوػية العالهػات واكتشاؼح الذاتية لف والبعد اإلستدالؿ لم  هدراتهـ وتنمية
 مألولة. ويير  ديدة بطرؽ الرياوية التلممشك إبدالية يموؿ

  تيويؿ لممية التعمـ إل  لمميػة لقميػة نشػطة  عمػت مػف التمميػذ شخبػية متوازنػة هػادرة لمػ  يػؿ
 المشكالت الرياويةح واتخاذ القرارات وتيميؿ المعمومات الرياوية واليكـ لم  مدى بيتها.

  ياوػػػػػية والمهػػػػػارات المختمفػػػػػةح تيفيػػػػػز التالميػػػػػذ ليوػػػػػور اليبػػػػػص الدراسػػػػػية وتعمػػػػػـ المعرلػػػػػة الر
والمشاركة الفالمة لص لممية الػتعمـ الممتػع لمرياوػياتح باإلوػالة إلػ  زيػادة تركيػزمـ واسػتيعابهـح 
 وبناء بي,ة تعميمية ا تماليةح انمر الذي أسهـ لص تنمية مهارات التفكير المنت  المختمفة لديهـ.

 قومػوف بهػاح وتفػالمهـ مػع اوخػريف أسػهـ لػص زيادة لرص تعميـ التالميذ مف خالؿ اننشطة التػص ي
 المختمفةح والنتا,  المترتبة لميها لمتوبؿ إل  ألوؿ النتا, . راتهـ لم  تفسير المواهؼتنمية هد
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 لػػص اسػػتخداـ انيػػا ص وانلرػػاز الرياوػػية لػػص لمميػػة الػػتعمـ الممتػػع لمرياوػػياتح ييػػث سػػالدت 
 تفسػػيراح باإلوػػالة إلػػ  إلػػ  والسػػعص المرػػز بػػاتمتطم السػػتيعاب وتيفيػػزمـ التالميػػذ هػػدرات اسػػتثارة
 المطموبة. االستنتا ات إل  لموبوؿ التالميذ سالد المثيرة انس,مة وطرح اننشطة يؿ

  تولير بي,ة تعميمية يير معتادة داخؿ المدرسة وخار هاح ومص سمة لمخبرات التعميمية ال يدة التػص
ة التالميػػػذ لمػػ  تقػػديـ أكبػػػر لػػدد ممكػػف مػػػف ت عػػؿ الػػتعمـ أكثػػر لمقًػػػاح ممػػا أسػػهـ لػػػص تنميػػة هػػدر 

اليمػػوؿ وانلكػػار لممشػػكالت الرياوػػية المقدمػػةح وكػػذلؾ تنميػػة هػػدراتهـ لمػػ  تنػػوع أسػػاليب اليمػػوؿ 
 وانلكار المتعمقة بتمؾ المشكالت.

  استطاع التالميػذ مػف خػالؿ اسػتخداـ مػدخؿ الرياوػيات الممتعػة اسػترالؿ كامػؿ هػدراتهـح وأبػبض
ن ػػػازح واسػػػتخداـ م مولػػػة مػػػف اننشػػػطة المتنولػػػة الػػػتعمـ لػػػديهـ أكثػػػ ر سػػػهولة وسػػػرلة ومتعػػػة وا 

واندوات ومبادر التعمـ المتعددةح أدى إل  شعور التالميػذ بالسػعادة والمتعػة والمػرح أثنػاء لمميػة 
 التعمـح وبالتالص تولير بي,ة تعمـ مش عة لتنمية مهارات التفكير المنت  المختمفة.

 ثػػػارة د العيػػػتهـ وتركيػػػز امتمػػػامهـ بػػػالتعمـ الممتػػػعح وبسػػػبب انياسػػػيس اإلي ابيػػػة تيفيػػػز التالميػػػذ وا 
المرالقة تكوف لديهـ هدرة ألم  لم  التركيز والتفكير والتعمـ بنشاطح انمػر الػذي سػالد لػص تنميػة 

 .لمنت المرونة(ح ومص مكونات أساسية لمتفكير ا -الطالهة -االستنتاج -مهارات )التفسير
 ويات أسهـ لص تنمية الذاكرة والتفكير واإلدراؾ والتخيؿ لدى التالميػذح وأكسػبهـ التعمـ الممتع لمريا

العديد مف القيـ مثؿم التعاوف وايتػراـ يقػوؽ اوخػريف وايتػراـ القػوانيف والقوالػد وااللتػزاـ بهػاح كمػا 
ت أكسبهـ الثقة بالنفس وااللتماد لميها وسهؿ اكتشاؼ هػدراتهـ واختبارمػاح وخمبػهـ مػف االنفعػاال

السمبية والتوتر الذي يتولد نتي ة القيود والوروطح كما لزز ثقتهـ بأنفسهـ انمر الذي سالد لػص 
 تنمية المهارات المختمفة لمتفكير المنت  لص الرياويات لديهـ.

وتتفػػؽ تمػػؾ النتي ػػة مػػع نتػػا,  بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػص تطرهػػت إلػػ  اسػػتخداـ التػػدريس الممتػػع 
اسػػتخداـ الرياوػػيات الممتعػػة داخػػؿ ح ييػػث توبػػمت تمػػؾ الدراسػػات إلػػ  أفم لمرياوػيات ببػػفة لامػػة

 يسػالد لػص لممتعػة (ا الػتعمـ4112البؼ يسالد لص تنمية مهارات التفكير الناهد)لبػدالعزيز الػرويسح
يسػهـ لػػص  الممتػع التػػدريس (ا اسػتخداـ4102رلعػتح لمم مولػػات)إبراميـ انساسػية العمميػات اكتسػاب
 (.4141أبو سنينةح رمواف ولودة الرياويات)مديؿ لص اال تمالية كفاءةوال التيبيؿ تنمية
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كما تتفػؽ تمػؾ النتي ػة مػع نتػا,  بعػض الدراسػات السػابقة التػص امتمػت بتنميػة التفكيػر المنػت  لػص     
 أوري ػػام )لزة نمػػوذجالرياوػػيات مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ اسػػتراتي يات ونمػػاذج تػػدريس مختمفػػةح ومنهػػام 

(ح 4100الشػػػػيفح وسػػػػمر ")أمػػػػؿ يػػػػالظكير امص أورى" (ا نمػػػػوذج4104شػػػػيفحال لبدالسػػػػميع وسػػػػمر
 & Rashid معال ػػة المعمومػػات سػػتراتي يةإ(ا 4102)لا,دة البػػدريحسػػتراتي يات التفكيػػر المتشػػعبإ

Al-Hantoush,2019 ا)(مدخؿ االكتشػاؼMurtianto, et al,2019 ا)ة م  التربويػاالبػر  اسػتخداـ
مخططػات التفكيػر (ا Hady, Obaid & Al Zabaidi,2020)عرليػةلم  نظريػة المرونػة الم القا,مة

(ا تػػولير البي,ػػة التعميميػػة المناسػػبة Turmudi & Susanti,2020أثنػػاء يػػؿ المشػػكالت الرياوػػية)
  (.Mohammed & Jalil,2021لتنمية مهارات التفكير المنت  لدى التالميذ)

 

 :اننتبئج املتعهقة مبضتٌٍ انعتء املعشيف

( بػػيف متوسػػطص در ػػات 1012 ≥  لػػرؽ داؿ إيبػػا,ًيا لنػػد مسػػتوى ) بيػػث لمػػ  و ػػوددلػػت نتػػا,  ال
التطبيػػػؽ  منخفوػػػص( التيبػػػيؿ لػػػص –متوسػػػطص –تالميػػػذ الم مػػػولتيف الت ريبيػػػة والوػػػابطة )مرتفعػػػص

ح وكػػذلؾ و ػػود لالميػػة مقيػػاس مسػػتوى العػػبء المعرلػػصح لبػػالض تالميػػذ الم مولػػة الوػػابطةل البعػػدي
مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص خفػػض مسػػتوى العػػبء المعرلػػص لػػدى تخداـ كبيػػرة ومهمػػة تربوًيػػا السػػ

 –تالميػػػػذ المريمػػػػة اإللداديػػػػةح وهػػػػد يعػػػػزى انخفػػػػاض در ػػػػات تالميػػػػذ الم مولػػػػة الت ريبيػػػػة )مرتفعػػػػص
مقيػػاس مسػػتوى العػػبء  منخفوػػص( التيبػػيؿ مقارنػػة بنظػػرا,هـ بالم مولػػة الوػػابطة لػػص –متوسػػطص
 إل  اوتصم المعرلص

  الممتعػة سػالد لػص تهي,ػة بي,ػة بػفية يسػودما المػرح ودمػ  أنشػطة الممتعػة لػص مدخؿ الرياوػيات
الػػػدروسح باإلوػػػالة إلػػػ  تهي,ػػػة  ػػػو مػػػف المتعػػػة المبػػػايب لدراسػػػة المووػػػولات البػػػعبة مكػػػف 
التالميذ مف اإلنخراط لػص اننشػطة التعميميػة لػف طريػؽ أنشػطة المعػب والمسػابقات وانلرػازح ممػا 

 معرلص لدى التالميذ.أدى إل  خفض مستوى العبء ال
  اليرص لم  إلطاء لترة استراية لدماغ التالميذ أثناء الػتعمـ الممتػعح ييػث يػتعمـ التالميػذ بشػكؿ

ألوػؿ لنػػدما يتعروػوف لكسػػر الػػروتيف طػواؿ اليػػـو الدراسػػصح وهػد أسػػهـ ذلػػؾ لػص خفػػض مسػػتوى 
 العبء المعرلص لديهـ.



 ... خًلا نتنًيت انتفكيز انًنتج وخفض يستىي انعبء انًعزفيانزياضياث انًًتعت يذ 
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 نفسػػص لمتالميػػذ مػػف خػػالؿ تػػولير لػػرص مسػػاممة مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص مرالػػاة النمػػو ال
التعمـ لص  و لطيؼ وبطريقة مرييةح ولدـ زيادة الورط أو العبء النفسص لدى التالميذ وتػولير 

 الدالعية نيو التعمـ لديهـ.
  اليرص لم  تقديـ مشكالت رياوية متنولة ومتدر ة البعوبة لمتالميذح مع إرلاؽ نماذج وأمثمة

  نب لرض لبء معرلص ثقيؿ لم  الذاكرة العاممة.لخطوات يؿ تمؾ المشكالتح لت
  توظيؼ العديد مف الوسا,ؿ والتقنيات ومبادر التعمـ بأسموب ها,ـ لم  التكامؿ ليما بينهاح انمر

الذي أدى إل  تقميؿ لممية الدم  العقمص لممعمومات مف هبؿ التمميذ والتص تزيد مف اليمؿ وال هػد 
 دى إل  خفض مستوى العبء المعرلص لدى التالميذ.العقمص لم  ذاكرتق العاممةح مما أ

  لػػدـ و مرالػػاة تقميػػؿ العػػبء الػػدخيؿ اإلوػػالص وييػػر الوػػروري أثنػػاء الػػتعمـ الممتػػع لمرياوػػياتح
 يير المهمة لند يؿ المشكالت الرياوية المختمفة. لتكرار الزا,د لممعموماتالم وء إل  الشرح وا

 النػػات  المعرلػػص العػػبء خفػض لػػص سػػالدح متنولػػة بطرا,ػؽ المفػػاميـ والتعميمػػات الرياوػػية لػرض 
 أمثمػة التالميػذ باإلوػالة إلػ  إلطػاءح المشػكالت الرياوػية ليػؿ مناسػبة ييػر طػرؽ استخداـ لف

 ليمها. المشكمة إلطا,هـ مف لتمؾ المشكالت بداًل  ميمولة لممية
 وػػػية اليػػػرص لمػػػ  لػػػدـ تكػػػرار لػػػرض المعمومػػػات الرياوػػػية المقدمػػػةح ويػػػذؼ المعمومػػػات الريا

 الزا,دة التص ال يؤثر لدـ و ودما لم  اإلخالؿ بالمعن .
  اسػػػػتخداـ مػػػػدخؿ الرياوػػػػيات الممتعػػػػة سػػػػالد التالميػػػػذ لمػػػػ  اكتشػػػػاؼ وبنػػػػاء المعرلػػػػة الرياوػػػػيةح

باإلوالة إل  تبميـ أنشطة تعميمية ممتعة تتوالػؽ مػع نمػاذج ت هيػز المعمومػاتح ييػث اسػتطاع 
 المخزنة لص الذاكرة طويمة المدى لديق بطرؽ متفردة.  التمميذ التعامؿ مع كـ وي ـ المعمومات

  تنظيـ اننشطة الرياوية ومووولات التعمـ الممتع المقدمػة داخػؿ اليبػص الدراسػية لمػ  نيػو
وػػػػمف تقميػػػػؿ مبػػػػادر العػػػػبء المعرلػػػػص لػػػػدى التالميػػػػذح وكػػػػذلؾ اكتسػػػػابهـ لممخططػػػػات المعرليػػػػة 

 المتعمقة بموووع التعمـ.
 مػػػف مػػػداخؿ التػػػدريس اليديثػػػة التػػػص تخاطػػػب و ػػػداف التالميػػػذ وتيفػػػز  مػػدخؿ الرياوػػػيات الممتعػػػة

 انفعػػػاالتهـح وتثيػػػر روح المتعػػػة والمػػػرح أثنػػػاء لمميػػػة الػػػتعمـ لػػػديهـح انمػػػر الػػػذي أسػػػهـ لػػػص إتقػػػاف
 العبء المعرلص لديهـ. ص خفضمما سالد ل معموماتال وتثبيت الراياوية ممهاراتالتالميذ ل
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ض الدراسػػات السػػابقة التػػص امتمػػت بخفػػض مسػػتوى العػػبء المعرلػػص وتتفػػؽ تمػػؾ النتي ػػة مػػع نتػػا,  بعػػ
التعميميػػػة)زكريا  السػػقاالت ومنهػػام اسػػػتخداـلػػدى التالميػػذ باسػػػتخداـ طرا,ػػؽ ومػػػداخؿ تػػدريس مختمفػػػةا 

 (ا إلػػػداد أنشػػػطة4102(ا اسػػػتخداـ البػػػرام  التدريبيػػػة العال ية)ميمػػػد خميػػػؿ وآخػػػرافح4102بشػػػايح
المعمومات)طػػػامر لبداليميػػػد  ت هيػػػز مسػػػتويات لتيسػػػيف المعرلػػػص العػػػبء نظريػػػة لمػػػ  ها,مػػػة إثرا,يػػػة

تنظػػػيـ المناهشػػػات الرياوػػػية داخػػػؿ الفبػػػوؿ سػػػواء بػػػيف التالميػػػذ وبعوػػػهـ  (ا4141ونهػػػ  سػػػميمافح
ا اسػػتخداـ السػػقاالت التعميميػػة لػػص (Richland, et al,2017) خمعلمدديم الػػبعض أو بػػيف التالميػػذ 

(ا اسػػػتخداـ Thees, et al,2020ـ الواهػػع المعػػػزز)(ا اسػػػتخداSalleh, et al,2018التػػدريس)
 (. Sweller,2020تكنولو يا التعميـ ببورما المختمفة داخؿ الفبوؿ الدراسية)

 
 

 اننتبئج املتعهقة ثبنعًلقة اًلستجبطية ثني انتفكري املنتج ًيضتٌٍ انعتء املعشيف:
دالػة إيبػا,ًيا لنػد مسػتوى و  يػة(ارتباطية سالبة )لكسية هو لالهة  و ود دلت النتا,  لم  و ود     

( بػػػيف التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص الرياوػػػيات ومسػػػتوى العػػػبء المعرلػػػص لػػػدى التالميػػػذ مرتفعػػػص 1012 ≥  )
دالػػة إيبػػا,ًيا لنػػد و  ارتباطيػػة سػػالبة )لكسػػية وػػعيفة(لالهػػة  و ػػودح و التيبػػيؿ بالمريمػػة اإللداديػػة

العػػػبء المعرلػػػص لػػػدى التالميػػػذ  ( بػػػيف التفكيػػػر المنػػػت  لػػػص الرياوػػػيات ومسػػػتوى1012 ≥  مسػػػتوى )
دالػة و  ارتباطيػة سػالبة )لكسػية وػعيفة(لالهػة  و ػودح وكذلؾ التيبيؿ بالمريمة اإللدادية توسطصم

( بيف التفكير المنت  لص الرياويات ومستوى العبء المعرلص لػدى 1012 ≥  إيبا,ًيا لند مستوى )
 التيبيؿ بالمريمة اإللدادية. نخفوصالتالميذ م

 

 –نػػػ  ذلػػػؾ أنػػػق كممػػػا زاد العػػػبء المعرلػػػص هػػػؿ التيبػػػيؿ الدراسػػػص لػػػدى التالميػػػذ )مرتفعػػػصومع      
منخفوص( التيبيؿ بالمريمة اإللداديػةح وبالتػالص البػد مػف معال ػة أسػباب زيػادة مسػتوى  –متوسطص

العػػبء المعرلػػص الواهػػع لمػػ  التمميػػذا ومنهػػام اسػػتناد المعمػػـ لػػص لمميػػة التػػدريس إلػػ  طػػرؽ ومػػداخؿ 
ييػػػث ال تمػػػنض الطػػػرؽ التقميديػػػة التمميػػػذ لرًبػػػا لمتفكيػػػر أو معال ػػػة المهػػػاـ أو تنشػػػيط الػػػذاكرة  تقميديػػػةح

العاممػػة لمقيػػاـ بوظا,فهػػاح وهمػػة ممارسػػة اننشػػطة التعميميػػة ذات المهػػاـ المتنولػػة داخػػؿ الفبػػؿح ممػػا 
لػدـ القػدرة  يؤدي لميدودية الذاكرة ولػدـ هػدرتها لمػ  معال ػة المعمومػات البػعبة والمعقػدةح وبالتػالص

 لم  االيتفاظ بها أو استدلا,ها مستقباًل لص المواهؼ التعميمية المتعمقة بتعميـ وتعمـ الرياويات.
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وتتفؽ تمؾ النتي ة مع نتا,  بعض الدراسات السابقة التص أكدت أف مستوى العبء المعرلص يعػد      
باطيػة سػالبة بػيف العػبء المعرلػص مؤشرا لمتيبيؿ الدراسػص لمتالميػذ بو ػق لػاـا وأنػق تو ػد لالهػة ارت

والتيبػػيؿ الدراسػػصح أي أنػػق كممػػا زاد العػػبء المعرلػػص هػػؿ التيبػػيؿ الدراسػػص لػػدى التالميػػذ والعكػػس 
ا 4141لبػػػػػدالعزيزح بػػػػػييضح أي كممػػػػػا هػػػػػؿ العػػػػػبء المعرلػػػػػص زاد التيبػػػػػيؿ الدراسػػػػػص لػػػػػديهـ)دلاء

  (.Al-Shammari & Al-Khafaji,2019; Thees, et al,2020ا 4141لبدالريمف زمزمصح
 

ب: تٌصيبت انجحج ًيقرتحبتو:
ا
 خبيض

 تٌصيبت انجحج:
 التوبيات التاليةم مكف تقديـووء ما تـ التوبؿ إليق البيث اليالص مف نتا, ا ي لص
  تطوير اننشطة التعميمية لص كتب الرياوػيات المدرسػيةح وتوػمينها بعػض الطرا,ػؼ الرياوػية

عددة لمتعمـ الممتعح وتقديـ بيانات ت ذب التالميذ والقبص وانلراز وانيا ص لتولير لرص مت
 بعيدا لف انمثمة التقميدية المعتادة.

  تػػدريب معممػػص الرياوػػيات بالمريمػػة اإللداديػػة لمػػ  اسػػتخداـ مػػدخؿ الرياوػػيات الممتعػػة لػػص
التدريسح لما يولرا مذا المدخؿ مف تهي,ة بي,ة تعميميػة ميببػة لنفػوس التالميػذ مػف خػالؿ الػتعمـ 

 تع لمووولات الرياويات المختمفة.المم
  وػػػرورة اإلمتمػػػاـ بخفػػػض مسػػػتوى العػػػبء المعرلػػػص لػػػدى التالميػػػذ أثنػػػاء لمميتػػػص تعمػػػيـ وتعمػػػـ

 الرياوياتح ليتـ استثمار ال هد المبذوؿ لص التعمـ لم  ألوؿ نيو ممكف.
   لتنميػة  مػةتهي,ػة البي,ػة التعميميػة الداللمعممػص الرياوػيات يػوؿ كيفيػة  تنمية مهنيػةتولير برام

 .اإللدادية المريمة توى العبء المعرلص لدى تالميذمهارات التفكير المنت  وخفض مس
   تطػوير بػػرام  إلػداد المعممػػيف بكميػات التربيػػة بييػػث تتوػمف اسػػتراتي يات تدريسػية تعمػػؿ لمػػ

تقميؿ الطبيعػة ال الػة لممفػاميـ الرياوػيةح وكػذلؾ خفػض مسػتوى العػبء المعرلػص لػدى التالميػذ 
 ر الذي يسهـ لص تيقيؽ العديد مف نوات  التعمـ المريوبة لديهـ.انم

 يقرتحبت انجحج:
 إ راء البيوث التالية لص المستقبؿم البايث  لم هد المبذوؿ لص البيث اليالصح يقترحستكمااًل ا

  لالمية مدخؿ الرياويات الممتعة لص تنميػة مهػارات القػرف اليػادي والعشػريف وااليتفػاظ بػالتعمـ
 ميذ المريمة اإللداديةلدى تال



 

 د / هبلة سعيد عبد ا ذ
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  أثر استخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لم  تنمية التفكير المنت  وخفػض مسػتوى العػبء لػدى
 تالميذ المريمتيف اإلبتدا,ية والثانوية.

 مدخؿ  –مدخؿ اننشطة البيثية –استخداـ بعض مداخؿ التدريس العبرية )المدخؿ اليواري
تنميػػػة المهػػارات العميػػػا لمتفكيػػػر وخفػػض مسػػػتوى العػػػبء تكنولو يػػا التعمػػػيـ( ودراسػػػة أثرمػػا لمػػػ  
 المعرلص لدى تالميذ المريمة اإللدادية.

  بنػػػاء إسػػػتراتي ية مقتريػػػة ها,مػػػة لمػػػ  نظريػػػة العػػػبء المعرلػػػص لتنميػػػة مهػػػارات القػػػرف اليػػػادي
 والعشريف وااليتفاظ بتعمـ الرياويات لدى تالميذ المريمة اإللدادية.

 متػػع لػػص تنميػػة الممارسػػات الرياوػػية واليػػس الفكػػامص لػػدى تالميػػذ لالميػػة اسػػتخداـ التػػدريس الم
 المريمة اإلبتدا,ية.

 

 ؟ إىل جمبل املنبىج ًطشائق تذسيش انشيبظيبت يبرا أظبف انجحج احلبيل
 ا لص اوتصمالرياويات ؽ تدريسا,يمكف إي از ما أوالق البيث اليالص إل  م اؿ المنام  وطر 

 خاللػق مػف يػذالتالم يسػتطيع والتػصح اليديثػة تػدريس الرياوػيات مػداخؿ إلقاء الووء لم  أيػد 
ن از. ومتعة وسرلة سهولة أكثر لديهـ التعمـ ليببض هدراتهـ كامؿ استخداـ   وا 

 تسػػػػػهـ لػػػػػص تيقيػػػػػؽ الػػػػػتعمـ الممتػػػػػع  التػػػػػص بعػػػػػض اننشػػػػػطة والمهػػػػػاـ التعميميػػػػػة تبػػػػػميـ وبنػػػػػاء
 لمميػة أثناء والمرح المتعة روح وتثيرح انفعاالتهـ وتيفز التالميذ و داف لمرياوياتح وتخاطب

 .لديهـ التعمـ
 دليؿ لممعمـ الستخداـ مدخؿ الرياويات الممتعة لص التدريس لتالميذ المريمة اإللداديةح ديـ تق

 المعتادة. التدريس طرا,ؽ مما ييسر لممهـ التدريسص ومعال ة سمبيات
  (مسػػتوى العػػبء المعرلػػصمقيػػاس  -التفكيػػر المنػػت  لػػص الرياوػػياتتقػػديـ أدوات مقننػػة )اختبػػار 

لػص  التالميػذح يمكػف اسػتخدامها مسػتقباًل لمتعػرؼ لمػ  مسػتويات ديةلدى تالميذ المريمة اإللدا
  مذيف المتريريف.

 التفكيػر المنػت  –)الػتعمـ المتػع لمرياوػياتيػوؿ متريػرات البيػث المختمفػة  تقديـ إطار نظػري- 
يػػوؿ  والبيػػوث يمكػػف اإللػػادة منهػػا لػػص إ ػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػاتمسػػتوى العػػبء المعرلػػص( 
ستراتي يات  تدريس الرياويات لص المرايؿ الدراسية المختمفة. تطوير طرا,ؽ وا 
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 قبئًة املشاجع:
: املشاجع انعشثية:  أًًلا

 العمميػػػػات اكتسػػػاب لػػػص لممتعػػػػة لمػػػتعمـ مقتريػػػة إسػػػتراتي ية (. لالميػػػػة4102رلعػػػت إبػػػراميـ ) إبػػػراميـ
مجمـــة كميـــة اإلبتدا,يػػػةح  المريمػػػة تالميػػػذ لػػػدى الفكػػػامص الػػػذكاء وتنميػػػة لمم مولػػػات انساسػػػية

 .20-0(ح 44ح  امعة بورسعيدح )التربية
 طمبػػة لػػدى لمسػػتوياتها ولقػػاً  العقميػػة بالسػػعة ولالهػػة المعرلػػص (. العػػبء4102السػػباب ) ميمػػد أزمػػار

 .022-002(ح 2المستنبريةح العراؽح ) ح ال امعةالتربية كمية مجمةال امعةح 
 ببػػرام  االسػػت ابة وزمػػف المتايػػة الفػػرص نمػػط بػػيف التفالػػؿ (. أثػػر4102لبدالبػػمد ) السػػيد أسػػماء

 مهػػػػارات إكسػػػػاب لػػػػص الرهميػػػػة انلعػػػػاب ميفػػػػزات لنابػػػػر لمػػػػ  والممارسػػػػة القا,مػػػػة التػػػػدريب
ح مجمـة تكنولوجيـا التعمـيمالمعرلػصح  لب,هـ وخفض االبتدا,ية المريمة الذمنص لتالميذ اليساب

 .040-0(ح 2)42ال معية المبرية لتكنولو يا التعمـح 
ح لمسػطيفم دار الفػاروؽ لمنشػػر النظريـة فــي التـدريس وترجمتيـا عمميًــا (.4102ألنػاف نظيػر دروزة )

 والتوزيع.
(. مهػػػارات التفكيػػػر المنػػػت  المتوػػػمنة لػػػص ميتػػػوى منػػػام  الرياوػػػيات 4102آالء ريػػػاض انسػػػمر )

لممريمػػػة انساسػػػية العميػػػا ومػػػدى اكتسػػػاب طمبػػػة البػػػؼ العاشػػػر لهػػػاح رسػػػالة ما سػػػتيرح كميػػػة 
 ية برزةح لمسطيف.التربيةح ال امعة اإلسالم

 التبػور تنميػة لػص" كير ػامص أورى" (. نمػوذج4100لبػدالفتاح الشػيف ) الشػيات يػالظا وسػمر أمػؿ
 لػػػص السػػػمعية االلاهػػػة ذوى التالميػػػذ لػػػدى الرياوػػػيات لػػػص المنػػػت  والتفكيػػػر المكػػػانص الببػػػرى
(ح  0)21 حالعرب التربوييف رابطة حالنفس وعمم التربية في عربية دراساتااللداديةح  المريمة
422-422. 

 مهػارات الياسػب معمـ الطالب اكتساب لص المدم  التدريب (. لالمية4102سيؼ رايب ) ر اء أمؿ
 التربيــة مجــاالت فــي البحــوث مجمــةلتطبيقهػػاح  والدالعيػػة الممتػػع الػػتعمـ اسػػتراتي يات اسػػتخداـ
 .404-020(ح 44ح كمية التربية النوليةح  امعة المنياح )النوعية
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 اليػػس لتنميػػة الرياوػػيات تػػدريس لػػص الػػدرامص المػػدخؿ (. اسػػتخداـ4141منبػػور ) عظيـلبػػدال أمػػيف
ـــةاالبتدا,يػػػةح  المريمػػػة تالميػػػذ لػػػدى الرياوػػػص ـــات مجم ح ال معيػػػة المبػػػرية الرياضـــيات تربوي

 .002-22(ح 2)40لتربويات الرياوياتح 
 العػػػبء نظريػػػة مبػػػادئ بعػػػض وػػػوء لػػػص مقتريػػػة ويػػػدة تػػػدريس (. أثػػػر4102العػػػزب ) بػػػابر إيمػػػاف

 المريمػػػة تالميػػػذ لػػػدى العقمػػػص ال هػػػد وخفػػػض الببػػػري التفكيػػػر مهػػػارات تنميػػػة لػػػص المعرلػػػص
ح رابطػة التربػوييف العػربح الـنفس وعمـم التربية في عربية دراساتسمعياح  المعاهيف اإللدادية

 .22-40(ح 014)
 لص المتوسط الثانص البؼ طالبات تيبيؿ لص ال مالص المدخؿ (. أثر4102الربيعص ) كاظـ إيماف

ح ال امعػػػػة واالجتماعيــــة اإلنســــانية العمــــوم -دراســــاتاإلبػػػػدالصح  تفكيػػػػرمف وتنميػػػػة الهندسػػػػة
 .220-220(ح 22انردنيةح انردفح )

 لػص المعرلػص العػبء نظريػة لمػ  القا,مػة االسػتراتي يات بعض (. لعالية4140ميمد سميماف ) تهانص
 حالتربويـة المجمـةاإللداديةح  بالمريمة العمـو لص الذاتص والتنظيـ المنت  التفكير مهارات تنمية

 . 000-422ح (20) امعة سوماجح  حكمية التربية
الطبعػػػة الثانيػػػةح ح معجـــم المصـــطمحات التربويـــة والنفســـية(. 4100وزينػػػب الن ػػػار ) ايسػػػف شػػػياتق

 .القامرةم الدار المبرية المبنانية
 المسيرة لمنشرح انردف.ح لمافم دار التعمم المعرفي(. 4112يسيف ميمد أبو رياش )

ــي نظريــة العــبء المعرفــي(. 4102يممػػص ميمػػد لبػػدالعزيز الفيػػؿ ) ــذكاء المنظــومي ف ح القػػامرةم ال
 مكتبة انن مو المبرية.

 المشػكالت يػؿ لص المعرلص العبء نظرية لم  ها,ـ برنام  (. لالمية4102الشامص ) ممدوح يمداف
ح كميػة التربيػةح  امعػة انزمػرح مجمـة التربيـةاإللػداديح  الثػانص البػؼ تالميػذ لػدى الهندسػية
 .242-222(ح 0)022

 مفتػػوح المػػدخؿ (. لالميػػة4102يسػػفا وأمػػؿ لبػػداهلل خبػػاونةا ولمػػ  أيمػػد البركػػات ) ميمػػود ينػػاف
 مجمـــةالعاشػػػرح  البػػؼ طالبػػػات لػػػدي الرياوػػػية المسػػػألة يػػؿ بػػػعوبات معال ػػػة لػػػص النهايػػة

 .222-222(ح 2)42ح يزةح لمسطيفح فسيةوالن التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة
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تػػـ (. مػػؿ يفػػتض مفهػػـو الػػتعمـ لممتعػػة آلاهػػًا  ديػػدة لػػص ميػػداف التربيػػة؟ح 4102خالػػد بػػالح ميمػػود )
https://www.new-مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابطم  2/00/4141اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر الق بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريا 

salaheduc.com/author/khaled  
 والبرالػػػة السػػػابر التفكيػػػر تنميػػػة لػػػص العميػػػؽ الػػػتعمـ مػػػدخؿ (. لعاليػػػة4141لػػػاوي ) يممػػػص اهلل خمػػػؼ

ح الرياضــيات تربويــات مجمــةطػػالب المريمػػة الثانويػػةح  لػػدى العقمػػص الت ػػوؿ وخفػػض الرياوػػية
 .420-402(ح 2)40ال معية المبرية لتربويات الرياوياتح 

 البػػؼ تالميػػذ لػػدى الناهػػد التفكيػػر تنميػػة لػػص انلرػػاز سػػتخداـا (. أثػػر4102ميمػػود سػػوداح ) داريػػف
ح العػػػراؽح اإلنســـانية لمعمـــوم البعـــث جامعـــة مجمـــةالرياوػػػياتح  مػػػادة لػػػص انساسػػػص الرابػػػع
 .002-010(ح 02)02

 المفػػاميـ بعػػض لتنميػػة المقمػػوب البػػؼ اسػػتراتي ية (. اسػػتخداـ4141لبػػدالريمف لبػػدالعزيز ) دلػػاء
ح كميػة المجمـة التربويـةانوؿ اإللػداديح  البػؼ طالب لدى عرلصالم العبء وخفض العممية

 .0001-0420(ح 22التربيةح  امعة سوماجح )
 هسػـ طمبػة لػدى والعشػريف الوايػد القػرف بمهػارات ولالهتػق المنػت  (. التفكيػر4140مطمؾ أسود ) رالع

ـــةالتربيػػػةح  كميػػػة لػػػص الرياوػػػيات ـــون مجم ـــوم وا:دب الفن  كميػػػة حعواالجتمـــا اإلنســـانيات وعم
 .442-402(ح 20)ح التربويةح دولة اإلمارات لمعمـو اإلمارات

دراسـات (. العبء المعرلص ولالهتق بالتفكير الناهد لدى طالب ال امعةح 4102رمواف لمص يسف )
 . 202-220(ح 0)44ح كمية التربيةح  امعة يموافح تربوية واجتماعية

 الهندسػػية المشػػكالت يػػؿ مهػػارات تنميػػة لػػص يميػػةالتعم السػػقاالت (. لالميػػة4102بشػػاي )  ػػابر زكريػا
 حالرياضــيات تربويــات مجمــةالبػػؼ الثػػانص اإللػػداديح  تالميػػذ لػػدى المعرلػػص العػػبء وخفػػض
 .000-20(ح 2)02الرياوياتح  لتربويات المبرية ال معية

 مهػػػارات تنميػػػة لػػػص العقػػػؿ لػػػادات لمػػػ  هػػػا,ـ تػػػدريبص برنػػػام  (. أثػػػر4102مزلػػػوا العنػػػزي ) بػػػف سػػػالـ
 العربيػػة المممكػػة لػػص المتوسػػط وانوؿ االبتػػدا,ص الخػػامس البػػفيف طػػالب لػػدى المنػػت  فكيػػرالت

 .242-220(ح 0)2ح  امعة القبيـح السعوديةح والنفسية التربوية العموم مجمة السعوديةح

https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
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ح القػامرةم لػالـ التفكير: أساسياتو وأنواعـو التعميميـة وتنميـة مياراتـو(. 4100سناء ميمد سميماف )
 الكتب.

 لمبحـوث الدوليـة المجمـة الرياوػياتح وتػدريس اليديثػة (. اننشطة4102بالح لبداليكيـ ) شيريف
 .402-442(ح 0)0المستقبؿح استونياح  ولاؽ الدولية ح المؤسسةالتربوية العموم في
 تالميػػذ مػػف لينػػة لػػدى اإلدراؾ بمهػػارات ولالهتػػق المعرلػػص (. العػػبء4102اليػػارثص ) سػػعيد بػػبيص

ح كمية ونفسية تربوية دراساتانكاديميةح  التعمـ بعوبات ذوي مف االبتدا,ص السادس البؼ
 .22-00(ح 22التربيةح  امعة الزهازيؽح )

 . المبرية انن موم القامرةح الثانية الطبعةح النفسي القياس(م 0222) لرج بفوت
 حالجتماعيـــةوا والتربويـــة النفســـية العمـــوم فـــي اإلحصـــائية ا:ســـاليب(م 4111) مػػػراد أيمػػػد بػػػالح

  .المبرية انن موم القامرة
(. تخفيػػؼ الوػػروط وانلبػػاء المعرليػػة لػػدى التالميػػذ مػػف خػػالؿ 4102بػػالح الػػديف لرلػػة ميمػػود )

دراسـات فــي منظومػة المػنه  الدراسػص لػص وػوء نظريتػص العػبء المعرلػص والمرونػة المعرليػةح 
 .02-02(ح 402سح )ح ال معية المبرية لممنام  وطرؽ التدريالمناىج وطرق التدريس

(. السموؾ اإلي ابص ولالهتق بالتفكير المنت  لدى طمبة الثانوية العامة لص 4102وياء يسف شقورة )
 ميالظة خاف يونسح رسالة ما ستيرح ال امعة اإلسالمية برزةح لمسطيف.

 العػػػبء نظريػػػة لمػػػ  ها,مػػػة إثرا,يػػػة (. أنشػػطة4141لبداليميػػػدا ونهػػػ  ميمػػػد سػػػميماف ) سػػػالـ طػػامر
 تالميػػػذ لػػػدى المعمومػػػات ت هيػػػز مسػػػتويات وتيسػػػيف ال بػػػري التفكيػػػر مهػػػارات لتنميػػػة معرلػػػصال

ـــة تربويـــات الرياضـــياتاإللداديػػػةح  المريمػػػة ح ال معيػػػة المبػػػرية لتربويػػػات الرياوػػػياتح مجم
 .002-22(ح 2)40

 وىومسػت المتوسػطة بالمريمػة السػا,دة الرياوػص المنػت  التفكير (. مهارات4102لراج الشهري ) ظالر
 التربويــة لمدراســات اإلســالمية الجامعــة مجمــةالمتوسػػطح  انوؿ البػػؼ طػػالب لػػدى اكتسػػابها
 .042-001(ح 2)42لمسطيفح  حبرزة اإلسالمية ح ال امعةوالنفسية

تضمين برنامج الكـورت لتعمـيم التفكيـر فـي (. 4101لبداليكيـ ميمود البالصا وسميـ ميمد هارة )
 ثقالة لمنشر والتوزيع.ح لمافم دار الالمناىج المدرسية
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 ب امعػة التيويرية السنة طالب لدى اإليبا,ص (. التيبيؿ4141زمزمص ) معتوؽ بف لبدالريمف
 المػنظـ التعمـ ومستوى اإلن از أمداؼ وتو هات المعرلص العبء مبدر تبايف ووء لص  دة
ح السػعوديةح اإلسػالميةح الريػاض سػعود بػف ميمػد اإلمػاـ  امعػة حالتربويـة العموم مجمة ذاتًياح

 .242-022(ح 42)
لالميػػػػة برنػػػػام  تػػػػدريبص لمعممػػػػات الرياوػػػػيات لػػػػص اسػػػػتخداـ  (.4112لبػػػػدالعزيز ميمػػػػد الػػػػرويس )

الرياوػػػيات الممتعػػػة داخػػػؿ البػػػؼ لمػػػ  تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر الناهػػػد وخفػػػض همػػػؽ 
ـــــات الرياضـــــياتالرياوػػػػػيات لنػػػػػد الطالبػػػػػاتح  ـــــة تربوي ح ال معيػػػػػة المبػػػػػرية لتربويػػػػػات مجم

 .014-420(ح 04ياوياتح أكتوبرح )الر 
 (.4100لبػػػدالعزيز ميمػػػد الػػػرويسا ولبدالنابػػػر ميمػػػد لبداليميػػػدا وسػػػمر لبػػػدالعزيز الشػػػمهوب )

 مختمفػػػص لمتالميػػػذ المطػػػورة الرياوػػػيات كتػػػب لػػػص المتوػػػمنة التعميميػػػة اننشػػػطة مناسػػػبة مػػػدى
ـــةاالبتدا,يػػػةح  بالمريمػػػة التيبػػػيمية المسػػػتويات ـــوم مجم ـــة العم سػػػعودح  الممػػػؾ معػػػة اح التربوي
 . 204-222ح (4)42ح السعودية

(. التعمػػػيـ بالترليػػػقم الوػػػيؾ لػػػص بي,ػػػة المدرسػػػة وػػػرورة ال 4112لبدالميسػػػف بػػػف يسػػػيف العػػػرل  )
 .040-041(ح 002ح وزارة التعميـ السعوديةح )مجمة المعرفةرلاميةح 

 ولالميتػق لمعرلػصا العػبء نظريػة لمػ  هػا,ـ تعممػص تعميمػص تبػميـ (.4102مكص ) ميمود لبدالوايد
 المتوسػػػػطة المريمػػػػة طػػػػالب لػػػػدى الببػػػػري المكػػػػانص والػػػػذكاء الرياوػػػػيات مػػػػادة تيبػػػػيؿ لػػػػص

المركػز القػومص لمبيػوث لػص يػزةح لمسػطيفح  حا:بحـاث ونشر لمعموم العربية المجمةح  بالعراؽ
                                                               .22-42(ح 2)4

 المنػت  التفكيػر تنميػة لص أوري ام  (. نموذج4104لبدالفتاح الشيف ) لبدالسميعا وسمرميمد  لزة
االلداديػةح  المريمػة لػص السػمعية اإللاهػة ذوي التالميػذ لػدى الرياويات لص انكاديمص وانداء

 ح020التػػدريسح  وطػػرؽ لممنػػام  المبػػرية ح ال معيػػةالتــدريس وطــرق المنــاىج فــي دراســات
02-22  . 
 SPSSتطبيقات باستخدام برنامج  –اإلحصاء النفسي والتربوي (. 4102اليميد يسف )لزت لبد

 ح القامرةم دار الفكر العربص.18
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 أبعػاد نمػوذج (. لالميػة4141يوسػؼ  وارنػق ) وطارؽ ميمد الشناؽا ميمد الخزالمةا ومأموف لالء
 المفتوحــة لقــدسا جامعــة مجمــةالرياوػػياتح  لػػص المنػػت  التفكيػػر تيسػػيف لػػص لمػػارزانو الػػتعمـ

 .22-22(ح 00)00ح المفتوية القدس ح  امعةوالنفسية التربوية والدراسات لألبحاث
التعمـ الممتع والمرحح تـ استر الق بتاريا  -(. بعض أساليب التدريس اليديثة4102لمص اليفناوي )

 . topic-://elhefnawy.yoo7.com/t105httpsمف الموهعم  0/2/4140
 الفكػامص اليػس لتنمية الرياويات تدريس لص ال مالص المدخؿ (. استخداـ4102) ميمد يريب لمص

ح ال معيػة الرياضـيات تربويـات مجمةالبؼ الخامس االبتدا,صح  تالميذ لدى ال مالص والتذوؽ
 .022-21(ح 4)44المبرية لتربويات الرياوياتح 

 الرياوػػيات مػػادة تػػدريس لػػص متعػػددة مػػداخؿ اسػػتخداـ (. لالميػػة4141اهلل ) لطػػا باسلاوػػؿ لبػػدالع
ــة أوراقالمريمػػة اإلبتدا,يػػةح  تالمػػذة تيبػػيؿ لػػص منهػػا كػػؿ تػػأثير ومػػدى  اآلداب مجمــة: يقافي
 .440-022(ح 01)4لبنافح  اإلنسانية, والعموم
ب لػص التيبػيؿ ومهػارات التفكيػر لالميػة اسػتراتي يات التفكيػر المتشػع(. 4102البػدري ) لا,دة ياسيف

ــــة متوسػػػػطح  الثػػػػانصالمنػػػػت  لػػػػص الرياوػػػػيات لػػػػدى طالبػػػػات البػػػػؼ  ــــة الدولي ــــة التربوي المجم
 .22-20(ح 2)2 دار سمات لمدراسات وانبياثح حالمتخصصة

 لتنميػػػة التفالميػػػة التعميميػػػة  و ػػػؿ تطبيقػػػات بعػػػض توظيػػػؼ (. لالميػػػة4102لريػػػاف الشػػػمري ) لهػػػد
العػػاـح  التربيػػة دبمػػـو طػػالب لػػدى المنػػت  والتفكيػػر اإللكترونػػص إلن ػػازا ممفػػات تبػػميـ مهػػارات

 . 424-402 ح(0)02 الشياح كفر ح  امعةالتربية كمية مجمة
 مح الطبعػة المطػورةح القػامرةوقيـاس العقـل البشـرى اإلحصـائيعمم النفس (م 4112السػيد) البهصلؤاد 

 .العربصدار الفكر 
ـــة ليػػػقم أداة لعالػػػة لمقوػػػاء لمػػػ  بػػػرامة أسػػػاليب التعمػػػيـح (. الػػػتعمـ بالتر 4102لػػػواز اليػػػارثص ) مجم
 .20-22(ح 402ح وزارة التعميـ السعوديةح السعوديةح )المعرفة

ــتعمم النشــط 101(. 4102ماشػػص ميمػػد الشػػمري ) ح الريػػاضم مكتبػػة الممػػؾ لهػػد إســتراتيجية فــي ال
 الوطنية.

https://elhefnawy.yoo7.com/t105-topic
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 ال معيػػػةح الرياضـــيات ربويـــاتت مجمـــةح الرياوػػػيات منػػػام  تطػػػوير(. 4111) لزيػػػز إبػػػراميـ م ػػػدي
 .02-00ح (0)ح الرياويات لتربويات المبرية

 لمتربيػة  ديػدة يايػاتم الييػاة  ػودة الممتػعح التعمـ العمميةح العقمية بناء(. 4102) لراج يامد ميسف
ــة والعشــرون الحــادي العممــي المــمتمرح العمميػػة ــة المصــرية لمجمعي ــة لمتربي ــة: العممي  التربي
( 44-40) مػػػف الفتػػػرةح القػػػامرةح شػػػمس لػػػيف ب امعػػػة الوػػػيالة دارح حيـــاةال وجـــودة العمميـــة
  .00-2ح يوليو

 ح لمافم دار البفاء لمنشر والتوزيع.التعمم: أنماط ونماذج حديية(. 4102ميسف لمص لطية )
(. 4102خميػػؿا ومشػػاـ ميمػػد الخػػولصا وروػػا لبػػدالقادر البػػاويا لبيػػر لنتػػر لبػػدا ) المػػري ميمػػد

 لػػػػذوي الدراسػػػػص التيبػػػػيؿ لمػػػػ  المعرلػػػػص العػػػػبء نظريػػػػة وػػػػوء لػػػػص ريبصتػػػػد برنػػػػام  لعاليػػػػة
 حح  امعػػة بنهػػاالتربيــة كميــة مجمــةاإلبتدا,يػػةح  المريمػػة تالميػػذ مػػف الرياوػػيات تعمػػـ بػػعوبات

 .022-002(ح 002)01
مفـــاىيم أساســـية فـــي الرياضـــيات )ا:عـــداد والعمميـــات عمييـــا (. 4101ميمػػػد لبػػػدالوماب يمػػػزة )
 لمافم دار الفكر.ح وأساليب تدريسيا(

 لػػػػالج لػػػػص GSP برنػػػػام  لمػػػػ  القػػػػا,ـ الببػػػػري المػػػػدخؿ (. لالميػػػػة4141العشػػػػري ) لخػػػػري ميمػػػػد
 التعمػػيـ مػػف الثانيػػة اليمقػػة تالميػػذ لػػدى الرياوػػص القمػػؽ وخفػػض الببػػري اإلدراؾ اوػػطرابات
ح ال معيػػػة المبػػػرية الرياضـــيات تربويـــات مجمـــةالرياوػػػياتح  تعمػػػـ بػػػعوبات ذوي انساسػػػص
 .024-21(ح 2)40الرياوياتح  لتربويات

ح الطبعػػػة الرابعػػػةح لمػػػافم دار المسػػػيرة ميـــارات التـــدريس الصـــفي(. 4102ميمػػػد ميمػػػود الييمػػػة )
 لمطبالة والنشر والتوزيع.

 ومسػتوى المعرلػص العػبء مبػدر اخػتالؼ وػوء لػص بالتعمـ (. االنهماؾ4102لمص اليربص ) مرواف
 حالتربويــة العمـوم مجمــة الثانويػةح المريمػة طػالب لػدى المعرليػػة السػيطرة ورتبػة المػتعمـ الع ػز
 .222-220(ح 0)42سعودح  الممؾ التربيةح  امعة كمية
 النػا ض الذكاء نظرية إل  المستند الفيزياء تدريس بيف (. التفالؿ4141لبدالرؤوؼ ) ميمد مبطف 

 المسػا,ؿ ويػؿ المنػت  التفكيػر مهػارات تنميػة لػص وتأثيرا Enneagram اإلني راـ نظاـ وأنماط
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 التربيـة مجمـة الثانويػةح المريمػة طػالب لدى لها المبايب المعرلص العبء وخفض الفيزيا,ية
 .024-22(ح 2)40العمميةح  لمتربية المبرية ح ال معيةالعممية

أثػػر تفالػػؿ كػػؿ مػػف السػػعة العقميػػة والعػػبء المعرلػػص لمػػ  كفػػاءة (. 4102مػػدورا ورهيػػة والػػص ) مميكػػة
يمػػة الثانويػػةم دراسػػة ميدانيػػة لمػػ  لينػػة مػػف تالميػػذ المريمػػة الثانويػػة الػػتعمـ لػػدى تالميػػذ المر 

مركػػز الببػػيرة لمبيػػوث  حلعبػػبصرطوفونيــا وعمــم الــنفس ادراســات فــي عمــم اإل ح بواليػػة بسػػكرة
 .002-24(ح 2ح ال زا,رح )واالستشارات والخدمات التعممية

 مهػارات تنميػة لص STEM مدخؿ استخداـ (. لالمية4102الميهص ) السيد طامرا ور ب لمص من 
مجمــة تربويــات الثػػانص المتوسػػطح  البػػؼ طالبػػات لػػدى الرياوػػية لممشػػكالت اإلبػػدالص اليػػؿ

 .420-442(ح 04)44ح ال معية المبرية لتربويات الرياوياتح الرياضيات
 لتنميػػة STEM التكػػاممص المػػدخؿ لمػػ  هػػا,ـ تػػدريبص (. برنػػام 4141 ػػاد اليػػؽ ) لبػػدالمعطص نهمػػة

مجمـــة كميـــة المنػػػت  لػػػدى طػػػالب كميػػػة التربيػػػةح  التفكيػػػر ومهػػػارات التدريسػػػية تانداءا بعػػػض
 .212-022(ح 044)00ح  امعة بنهاح التربية

 مباد,هػػػػاح أنوالهػػػػاح أمميتهػػػػاح مفهومهػػػػاح المعرلػػػػص العػػػػبء (. نظريػػػػة4141ييػػػػدر لمػػػػيض ) الػػػػديف نػػػػور
(ح 22) حشػمس لػيف امعػةح  اآلداب حولية كميـة التعمميةح التعميمية العممية لص استراتي ياتها

20-22. 
 الممتػػػع الػػػتعمـ اسػػػتراتي يات لمػػػ  هػػػا,ـ مقتػػػرح تػػػدريبص (. برنػػػام 4102البركػػػاتص ) يمػػػزة بنػػػت نيفػػػيف

 ايتيا ػػػاتهف واهػػػع وػػػوء لػػػص المكرمػػػة مكػػػة بمدينػػػة اإلبتدا,يػػػة بالمريمػػػة الرياوػػػيات لمعممػػػات
 . 202-222(ح 4)022ح كمية التربيةح  امعة انزمرح التربية مجمةالتدريبيةح 

 المنزلػص وتػأثيرا االهتبػاد تػدريس لػص المعكػوس التعمـ نموذج (. توظيؼ4102العال ) أبو سعيد مالة
ح التربيــة كميــة مجمــةوات امػاتهفح  اإللداديػة المريمػػة طالبػات لػػدى المعرلػص العػػبء أبعػاد لػص

 .202-222(ح 2)42اإلسكندريةح   امعة
 الػتعمـ لمػ  هػا,ـ البشػرية لمتنميػة تػدريبص برنام  . أثر(4102ميمود لبداهللا ومال ميمد الشوا ) مبة

 وتقػويمهـ انردف لػص الرياوػيات لمعممػص اليياتيػة والمهػارات التدريسػية الممارسات لص الممتع
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-420(ح 2(ح مميػؽ)2)22ح ال امعة انردنيةح انردفح التربوية العموم - دراساتلمبرنام ح 
001. 

 لػػػػص الممتػػػػع التػػػػدريس اسػػػػتخداـ (. أثػػػػر4141أبػػػػو سػػػػنينة) لبػػػػدال واد يسػػػػف رموػػػػافا ولػػػػودة مػػػػديؿ
 لػػػص السػػػادس البػػػؼ طالبػػػات لػػػدى الرياوػػػيات مبيػػػث لػػػص اال تماليػػػة والكفػػػاءة التيبػػػيؿ
(ح 01)2ح المركػػز القػػومص لمبيػػوث برػػزةح لمسػػطيفح والنفســية التربويــة العمــوم مجمــةانردفح 

22-000. 
 المفظيػػة المسػا,ؿ يػؿ لػص STEM مػدخؿ ـباسػػتخدا التػدريس (. لالميػة4140ييػص مزمػر الزمرانػص )

 مػػػف لينػػػة لػػػدى اإلبػػػدالص والتفكيػػػر الدراسػػػص التيبػػػيؿ لمػػػ  الرياوػػػيات مػػػادة لػػػص الرياوػػػية
ح ال معيػػة مجمــة القــراءة والمعرفــةالمكرمػةح  مكػػة مػػدارس لػص المتوسػػط الثالػث البػػؼ طػالب

 .241-022(ح 404المبرية لمقراءة والمعرلةح )
 التطبيقػػػات مػػػدخؿ (. أثػػػر4141مبػػػارؾ ) لمػػػص موسػػػصا وزمػػػدي ميمػػػد العايػػػديا ولػػػؤاد لػػػادؿ يييػػػ 

 كمية مجمةالناهدح  والتفكير التيبيؿ لم  اإللدادية المريمة لتالميذ الرياويات لمادة العممية
 .0402-0402(ح 2)00 حح  امعة المنبورةالتربية

زانو لتنميػػة مهػػارات (. لالميػػة برنػػام  هػػا,ـ لمػػ  أبعػػاد الػػتعمـ لنػػد مػػار 4102يوسػػؼ إبػػراميـ روػػواف )
التفكيػػر المنػػت  لػػص مػػادة الرياوػػيات لػػدى طػػالب البػػؼ التاسػػع انساسػػصح رسػػالة ما سػػتيرح 

 ال امعة اإلسالمية برزةح لمسطيف.
 ح لمافم دار المسيرة لمنشرح انردف. استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفية(. 4100يوسؼ هطامص )
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