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فاعلُت اسرتاتُجُت األحداث املتناقضت علً التحصُل
والتفكري االبتكارٌ لدي طالباث الصف الثانٍ املتىسط يف
مادة الزَاضُاث وتذوق مجالُتها
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية

متطمبات التطكر كتخمع رداءىا التقميدم ،فالمتعمميف بحاجة إلى

األحداث المتناقضة عمى التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل طالبات

رياضيات أكثر نفعان مف أجؿ حؿ مشاكميـ المعيشية كمكاجية

الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات كتذكؽ جماليتيا .تككنت

تحديات المستقبؿ [.[2

عينة الدراسة مف ( )50طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط في

كمادة الرياضيات مف الدعائـ األساسية ألم تقدـ عممي

ثانكية النعماف لمبنات ،تـ تكزيع عينة البحث عشكائيان إلى مجمكعتيف

كىي مف أكثر المكاد الدراسية أىمية كحيكية لما تحتكيو مف

إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة عدد طالبات كؿ كاحده منيما ()25

معارؼ أك ميارات تساعد الطمبة عمى التفكير السميـ لمكاجية

طالبة ،كتـ استخداـ تصميـ المجمكعتيف المتكافئتيف ذات االختبار

المكاقؼ المختمفة ،كتحتؿ الرياضيات المكانة البارزة بيف المكاد

البعدم .أعدت الباحثة ثالث أدكات ،األكلى اختبار لقياس التحصيؿ

الدراسية األخرل لكثير مف االعتبارات أىميا اف دراستيا تسيـ

تككف مف ( )30فقرة مف نكع االختيار مف متعدد ذم أربعة بدائؿ،

في تنمية القدرات العقمية لدارسييا كتكسبيـ الميارات الرياضية

كالثانية اختبار لقياس التفكير االبتكارم تككف مف ( )15فقرة مقالية

التي تساعدىـ في دراسة المكاد الدراسية األخرل ،إضافة إلى

حيث كزعت الفقرات بالتساكم عمى ثالث ميارات لالختبار كىي
(الطالقة ،المركنة ،كاألصالة) ،أما الثالثة فيي مقياس لقياس التذكؽ

تطبيقاتيا المباشرة كغير المباشرة في مكاقؼ الحياة المختمفة [.[3

الجمالي تككف مف ( )25فقرة ثالثي البدائؿ (غالبان ،أحيانان ،ناد ارن) ،كتـ

 .2مشكمة الدراسة

التأكد مف الصدؽ كالثبات لألدكات الثالث .كتـ معالجة النتائج

لمست الباحثة انخفاض التحصيؿ كضعؼ التفكير كعدـ

باستعماؿ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .كبينت النتائج

تذكؽ جماؿ الرياضيات عند طمبة الصؼ الثاني المتكسط في

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف متكسطات

مادة الرياضيات مف خالؿ لقاءىا كمناقشتيا لػ ( )20مدرس

أداء طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح

كمدرسة مف ذكم الخبرة في تدريس رياضيات المرحمة المتكسطة

المجمكعة التجريبية في األدكات الثالث .كخرجت الدراسة ببعض

في إحدل الدكرات التدريبية التي تقيميا المديرية العامة لتربية

التكصيات.

محافظة بغداد/الرصافة األكلى مف خالؿ استبانة مفتكحة طرحت

الكممات المفتاحية :األحداث المتناقضة ،التحصيؿ ،التفكير

فييا أسئمة لبياف رأييـ .كاتفقت عدة دراسات عراقية عمى كجكد

االبتكارم ،الرياضيات ،تذكؽ الجماؿ.

انخفاض في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني المتكسط كضعؼ في

 .1المقدمة

تفكيرىـ في مادة الرياضيات منيا ،دراسة الزىيرم [ ،]4الخزرجي

تعد الرياضيات كفقان لكجية نظر المجمس القكمي لمعممي

[ ،]5كالكبيسي كالمشيداني [.[6

الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية [ ]1إحدل اإلنجازات
الثقافية العظيمة لمبشر ،لذا ينبغي عمى األفراد تطكير ىذا

كقد ارتأت الباحثة استعماؿ إحدل استراتيجيات النظرية البنائية

اإلنجاز كتقديره كفيمو كتذكؽ ما يتضمنو مف سمات ترفييية

في التدريس كىي استراتيجية األحداث المتناقضة مف خالؿ

كجمالية ،كعميو فإف مناىجيا كتربكياتيا ال بد كأف تتجاكب مع

مكاجية الطالبة بمكقفيف متعارضيف فتسعى لمكصكؿ إلى تكازف
2

بينيما بما تمتمكو مف خبرات سابقة تثير الدىشة كالحماس لدييا

كالحماس أثناء التعمـ ،كجذب انتباه الطمبة ،مما يزيد مف فاعمية

لحؿ ىذا التعارض (التناقض) [ .]7كفي ضكء ما سبؽ تصاغ

التدريس [ ،]8فيزداد التحصيؿ لدل الطمبة.

مشكمة البحث بالسؤاؿ الرئيس التالي :ما فاعمية استراتيجية

 -إف استراتيجية األحداث المتناقضة تيتـ بتشجيع االبتكار لدل

األحداث المتناقضة عمى التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل

المتعمـ [ ،]7فينمك التفكير االبتكارم لديو.

طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات كتذكؽ

 -إف تنشئة الفرد عمى التذكؽ كالجماؿ ضركرة عصرية تسعى

جماليتيا؟

االمـ المتقدمة لتثقيؼ ابنائيا عمييا مف أجؿ االخذ بأسباب

ب .ىدف الدراسة:

الحضارة .كترسيخ مبدأ التربية الجمالية [.[9

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعمية استراتيجية األحداث

 -قد تفيد ىذه الدراسة مؤلفي ككاضعي مناىج الرياضيات

المتناقضة عمى التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل طالبات

لممرحمة المتكسطة كتدريب مدرسي الرياضيات أثناء الخدمة عمى

الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات كتذكؽ جماليتيا.

تنمية التفكير االبتكارم كتذكؽ جمالية الرياضيات كزيادة

ج .فرضيات الدراسة

تحصيؿ الرياضيات لدل طمبتيـ.
ه .التعريفات اإلجرائية

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة تمت صياغة الفرضيات الصفرية التالية:
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 -الفاعمية :تعرؼ إجرائيان بأنيا حجـ أثر استراتيجية األحداث

( )0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

المتناقضة كمتغير مستقؿ في التحصيؿ كالتفكير االبتكارم عند

(الذيف يدرسف باستراتيجية األحداث المتناقضة) كطالبات

تدريس مادة الرياضيات (قيد الدراسة) كفي تقدير جماليتيا لدل

المجمكعة الضابطة (الذيف يدرسف بالطريقة االعتيادية) في

طالبات عينة الدراسة ،كيتـ قياس ىذا األثر إحصائيان بحساب

اختبار التحصيؿ الرياضي.

مربع إيتا.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 -التحصيؿ :يعرؼ إجرائيان بأنو مقدار ما تحققو طالبات عينة

( )0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

الدراسة بعد مركرىف بالخبرات التعميمية المتعمقة بالمكضكعات

(الذيف يدرسف باستراتيجية األحداث المتناقضة) كطالبات

الرياضية (قيد الدراسة) مقاسان بالدرجة التي يحصمف عمييا في

المجمكعة الضابطة (الذيف يدرسف بالطريقة االعتيادية) في

االختبار التحصيمي النيائي الذم أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

اختبار التفكير االبتكارم.

 -استراتيجية األحداث المتناقضة :تعرؼ إجرائيان بأنيا

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

استراتيجية يتـ مف خالليا تقديـ مكاقؼ تعميمية نتائجيا متناقضة

( )0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

تكلد لدل طالبات عينة الدراسة الدىشة كالرغبة في معرفة الحؿ

(الذيف يدرسف باستراتيجية األحداث المتناقضة) كطالبات

ليذا التناقض.

المجمكعة الضابطة (الذيف يدرسف بالطريقة االعتيادية) في

 -التفكير االبتكارم :يعرؼ إجرائيان بأنو عممية ذىنية تمارسيا

مقياس التذكؽ الجمالي لمادة الرياضيات.

طالبات عينة الدراسة متضمنة إنتاج أكبر عدد ممكف مف

د .أىمية الدراسة

األفكار تتصؼ بالطالقة كالمركنة كاألصالة مقاسان بالدرجات
التي يحصمف عمييا مف خالؿ إجاباتيف عمى فقرات اختبار

تنبثؽ أىمية الدراسة الحالية مف التالي:
 -إف استراتيجية األحداث المتناقضة تعمؿ عمى إثارة دافعية

التفكير االبتكارم الذم أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

المتعمـ كحب االستطالع الفطرم لديو كايجاد جك مف المتعة

 الت ػ ػذكؽ الجمالػ ػي :تعرفػ ػو الباحث ػة إجرائيان بأنو إحساس طالبات3
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عينة الدراسة بالتناسؽ كالتناعـ كالتنظيـ في األعداد كاألشكاؿ

كجدت استراتيجية األحداث المتناقضة التي تستند عمى النظرية

اليندسية عند تدريس مادة الرياضيات (قيد الدراسة) .كيقاس

البنائية .لتضع ىذه االستراتيجية المتعمـ تحت تأثير أحداث

بالدرجات التي يحصمف عمييا مف خالؿ إجاباتيف عمى مقياس

كمفاىيـ تعميمية تتعارض مع ما يعيو أك يمتمكو المتعمـ مف

التذكؽ الجمالي الذم أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

خبرات سابقة ،األمر الذم يثير الدىشة لديو كحب االستطالع

و .حدود الدراسة

كالدافعية لديو لحؿ ىذا التناقض [.[7
مراحؿ استراتيجية األحداث المتناقضة:

تقتصر الدراسة الحالية عمى:

تقكـ ىذه االستراتيجية عمى مجمكعة مف المراحؿ المتتالية

 .1طالبات الصؼ الثاني المتكسط لممدارس الصباحية التابعة
لممديرية العامة لتربية بغداد/الرصافة األكلى.

كفقان لما يأتي:

 .2مكضكعات الفصكؿ الثالثة األكلى (الحدكديات ،الجمؿ

أكالن :مرحمة تقديـ الحدث المتناقض :في ىذه المرحمة يتـ جذب

المفتكحة ،اليندسة المستكية) مف كتاب الرياضيات المقرر،

انتباه الطمبة ،كزيادة دافعيتيـ لمدراسة ،كما يتـ تشجيع الطمبة

الطبعة السادسة ،لسنة .2015

عمى إلقاء األسئمة حكؿ التناقض المقدـ كيمكف لممعمـ تقديـ

 .3الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ .2016 -2015

الحدث المتناقض مف خالؿ شرح المعمـ ،كيعقبو أسئمة مف
المتعمميف لممعمـ أك يقدـ مباشرة لممتعمميف كيتـ مناقشة الحمكؿ

 .3اإلطار النظري

الممكنة لمتناقض في مجمكعات صغيرة.

أكالن :األحداث المتناقضة:
يعرؼ  [10] Liemاألحداث المتناقضة بأنيا عبارة عف

ثانيان :مرحمة البحث عف حؿ التناقض :يمكف لممعمـ أف يقدـ

جممة األنشطة كالمياـ التعميمية التي تأتي نتائجيا بشكؿ غير

أنشطة تساعدىـ في حؿ التناقض ،في ىذه المرحمة يتكلد لدل

متكقع كيثير الدىشة لدل المتعمميف ،كمف ثـ فيي تعمؿ عمى

المتعمميف شغؼ إليجاد حؿ لمحدث المتناقض ،كيكتسب

مساعدة المتعمـ عمى الكصكؿ إلى حالة مف االنتباه كاليقظة

المتعممكف بعض عمميات العمـ مثؿ المالحظة كتسجيؿ البيانات

تقابؿ كتضاىي أىمية المعنى العاـ لمنشاط.

كالتجريب كالتنبؤ كالتصنيؼ ،كيتمكف المتعممكف مف تعمـ الكثير
مف المضاميف كالمفاىيـ العممية لمدرس.

كيرل  [11] Frieblأنيا تعمؿ بشكؿ مخالؼ لما يتكقعو
الفرد ،لذا فيذا يكلد شعك انر داخميان لدل المتعمـ مؤداه الرغبة

ثالثان :مرحمة التكصؿ إلى حؿ التناقض :في ىذه المرحمة ينجح

الشديدة في المعرفة الالزمة لحؿ ىذا التناقض [ ]12عمى سبيؿ

المتعممكف في حؿ التناقض بأنفسيـ كنتيجة لبحثيـ أك بمعنى

المثاؿ ،ىؿ يكجد عدد مربعو أصغر منو؟ يتكقع الطمبة أف مربع

آخر بكاسطة األنشطة كالتجارب التي يقكمكف بيا ،فيصؿ

أم عدد يككف أكبر منو ،كبعد تجريب العديد مف الحاالت

المتعممكف بأنفسيـ إلى إجابات لمعديد مف األسئمة ،التي أثارىا

المتناقضة ،يكتشؼ الطمبة أف مربع الكسكر التي بسطيا أصغر

التناقض ،كيككف المتعممكف ميتميف لسماع النتيجة كبالتالي

مف مقاميا يككف أصغر منيا.

سكؼ تحفز أذىانيـ .كىذا أفضؿ مف مجرد االستماع إلى تفسير

استراتيجية األحداث المتناقضة:

بعض القكاعد النظرية المكجكدة في الكتب [.[13
دكر المعمـ في استراتيجية األحداث المتناقضة:

لقد تبمكرت في القرف الحالي العديد مف نظريات التدريس
كنظريات الدافعية التي انبثقت مف أبحاث الدماغ ،كيرل العديد

• االستعانة بمصادر كأدكات خارجية مثؿ :شرائط الفيديك كبرامج

مف التربكييف أنو يجب البحث عف استراتيجية لمتدريس تأخذ في

الكمبيكتر( .تنشيط الجانب األيمف مف الدماغ مع الجانب

اعتبارىا إثارة الدافعية ،كحب االستطالع لدل المتعمـ .كمف ىنا

األيسر).
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• استخداـ أساليب حديثة في التقكيـ مثؿ :المالحظة ككتابة

 -التعميـ مف مكاقؼ أك أمثمة رياضية.

التقارير.

 -حؿ مشكالت رياضية غير نمطية [.[17

• تغيير طريقة تخطيطو لمدرس ،بحيث يركز عمى استخداـ

كالتفكير االبتكارم يعني قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار كحمكؿ أك

األنشطة المتنكعة كالتي تشجع الطمبة عمى المشاركة في العمؿ

استجابات لمثيرات مختمفة تمتاز بعدة سمات :الطالقة كالمركنة

كاتخاذ الق اررات ،كالتعاكف بينيـ ،كتدريبيـ عمى أسمكب حؿ

كاألصالة [.[18

المشكالت [ .]14مالحظة أفعاؿ الطمبة كأف يستمع إلى كجيات

ميارات التفكير االبتكارم في الرياضيات:

نظرىـ دكف تكجيو أم نقد إلييـ كمحاكلة تصحيح إجاباتيـ.

ىناؾ شبو اتفاؽ عمى ميارات التفكير االبتكارم يتمخص بثالث

• يجب أف يككف صبك ار في تعاممو مع الطمبة كيحثيـ عمى تكليد

ميارات ىي:

األفكار المكضكعية بؿ كيكفر البيئة التي تتفؽ مع نشاطيـ.

 )1الطالقة ) (Fluencyتمؾ الميارة العقمية التي تُستخدـ مف

• يجب أف يؤمف بفاعمية االستراتيجية كاألفكار الجديدة التي

أجؿ تكليد فكر ينساب بحرية تامة في ضكء عدد مف األفكار

تحكييا [.[15

ذات العالقة [ ،]19مثاؿ ذلؾ :اذكر أكبر عدد ممكف مف

ثانيان :التفكير االبتكارم:

األشياء مف كاقعؾ كالتي يككف شكميا اسطكاني.

تعد الرياضيات إحدل المكاد الدراسية التي تيدؼ إلى

 )2المركنة  (Flexibility):ىي قدرة الفرد عمى تغيير مكقفو

تنمية التفكير االبتكارم ،فاالبتكار ال يتـ مف فراغ ،كال بد أف

العقمي كزاكيتو الفكرية أك أف ِ
يكجد ُخططان بديمة ليدفو [،]20

تسبقو مشكمة تتحدل العقؿ ،لذا يمكف اتخاذ الرياضيات كسطان

كمثاؿ ذلؾ :لديؾ ( )36دائرة مكضكعة في ( )6صفكؼ،

لتنمية التفكير االبتكارم  ،فطبيعتيا التركيبية تسمح باستنتاج

المطمكب رفع ( )6دكائر بحيث إف ما يتبقى رأسيان أك أفقيان يككف

أكثر مف نتيجة منطقية لنفس المقدمات المعطاة ،كبنيتيا

رقمان زكجيان [ .]21كتختمؼ المركنة عف الطالقة في أف الطالقة

االستداللية تعطى بعض المركنة في تنظيـ المحتكل ،كما أف

تتحدد تمامان في كمية االستجابات التي يستطيع الفرد أف يكلدىا

الرياضيات غنية بالمكاقؼ المشكمة التي يمكف أف يكجو إلييا

في كحده زمنية ثابتة ،في حيف أف المركنة تستند أساسان عمى

الطالب ليجدكا لكؿ مكقؼ حمكالن متعددةن كمتنكعة ،فالرياضيات

الخصائص الكيفية لالستجابات المكلدة مف قبؿ الفرد ،كتقاس
بمقدار تنكع ىذه االستجابات [.[22

ليست مجمكعة مف الحقائؽ كالمعمكمات ،كلكنيا في المقاـ األكؿ

 )3األصالة ) (Originalityىي تمؾ الميارة التي تُستخدـ مف

طريقة تفكير كأسمكب لمكاجية المشكالت العقمية ،كمف ثـ
فالتدريس الناجح لمرياضيات يعمؿ عمى إكساب المتعمميف قدرات

أجؿ التفكير بطر ٍ
ؽ كاستجابات غير عادية أك فريدة مف نكعيا

كأساليب التفكير االبتكارم [.[16

[ .]19مثاؿ ذلؾ :حؿ مسألة رياضية معينة بطريقة غير شائعة.
قياس التفكير االبتكارم:

كاالبتكار في مجاؿ الرياضيات ىك نشاط عقمي ُمميز

أعد تكرانس ) (Torranceبطاريتو لتككف مالئمة لمكاقع التربكم
ّ

لمطالب مكجو نحك التكصؿ إلى عالقات رياضية جديدة تتجاكز

العالقات القائمة المعطاة ،كىذه العالقات الرياضية الجديدة

كالعممي كجزء مف برنامج طكيؿ ييتـ بالخبرات التعميمية التي

يمكف خالليا االستدالؿ عمى أمكر منيا:

تُساعد عمى تنمية االبتكار ،كتتألؼ بطارية تكرانس مف اختبارات

 -الخركج عف نمطية التفكير.

صنفيا إلى صنفيف ىما:
ّ

كخمف ،اختبار
أ) االختبارات المفظية كتتضمف( :اختبار اسأؿ ّ

 -تككيف كطرح مشكالت رياضية تتعمؽ بمعمكمات رياضية.

تحسي ػف النػات ػج ،اختبػ ػار االستخػ ػدام ػات غي ػر االعتي ػادي ػة ،اختبار

 إنتاج عالقات رياضية غير شائعة.5
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افرض أف).

12×42 = 504 = 21×24

ب) االختبارات الشكمية كتتضمف( :اختبار بناء الصكرة،

13×93 = 1209 = 31×39

اختبارات تكممة الصكرة ،اختبارات االبتكار [.[23

14×82 = 1148 = 41×28

ثالثان :التذكؽ الجمالي في الرياضيات:

26×93 = 2418 = 62×39
ىؿ ىذا صحيح في كؿ الحاالت؟ الجكاب /كال..

تُعد الرياضيات ،كفؽ كجية نظر المجمس القكمي لمعممي
الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية [ ،]1إحدل اإلنجازات

فمثالن 21×85 ≠ 12×58

الثقافية العظيمة لمبشر ،لذا ينبغي عمى األفراد تطكير ذلؾ

ابتكر النمط في المثاؿ أعاله.

اإلنجاز كتقديره كفيمو ،كما يتضمنو مف سمات ترفييية كجمالية،

مثاؿ ( :)2تأمؿ نكاتج عمميات الضرب التالية (ثـ ابتكر النمط):

فالرياضيات تعد تعبي انر عف العقؿ البشرم الذم يعكس القدرة

1= 1×1

العممية كالقدرة التأممية كالتعميؿ كالرغبة في الكصكؿ لحد الكماؿ

121 = 11×11

في الناحية الجمالية [.[23

12321 = 111×111
1234321 = 1111×1111

كقد اىتمت مناىج الرياضيات باألىداؼ الكجدانية ،فمـ
يعد المجاؿ المعرفي ىك األىـ ،بؿ أصبحت أىداؼ مناىج

123454321 = 11111×11111

الرياضيات تتصؼ بالشمكلية ،فنجد باإلضافة إلى االىتماـ

123456543231 = 111111×111111

بالمجاؿ المعرفي اىتمامان كاضحان بالمجاؿ الكجداني لمرياضيات،

][27

مف خالؿ التركيز عمى تقدير قيمة الرياضيات كمكانتيا ،كتذكؽ

 .4الدراسات السابقة

البعد الجمالي المتمثؿ بترتيب األعداد كاألشكاؿ اليندسية،

أكال :الدراسات المتعمقة باستراتيجية األحداث المتناقضة:

كتنمية التفكير ،كالدقة في التعبير ،كأدراؾ طبيعتيا كتطبيقاتيا

ىدفت دراسة  [28] Kown, Jaesol,التي أجريت في

الميمة في الحياة اليكمية كدكرىا في تقدـ الحياة [ .]25كيصؼ

الكاليات المتحدة األمريكية إلى معرفة أثر استراتيجية األحداث

الكبيسي [ ]26الرياضيات بالتناسؽ كالتناظر المذيف ىما أسس

المتناقضة في النمك المفاىيمي في الفيزياء ،كتككنت عينة

الجماؿ.

الدراسة مف ( )30طالبان في المرحمة األساسية العميا ،استنتجت

إف حب الرياضيات كتذكؽ جماليا قد يأتي عف طريؽ

الدراسة األثر الكاضح الستراتيجية األحداث المتناقضة في نمك
المفاىيـ العممية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا.

معرفة دالالتيا كتطبيقاتيا في الحياة كالعمكـ األخرل كعف طريؽ
اكتشاؼ جماليا الذاتي كقكتيا المتمثمة في أنماطيا كتركيباتيا

أما دراسة  [29] Sukjin,التي أجريت في ككريا فقد ىدفت

كتعميماتيا .فممرياضيات رؤية مف خالؿ كصفيا كأداة لمجماؿ

إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة عمى

كالتنسيؽ [.[27

الدافعية كالنمك المفاىيمي كاالستقاللية بالعمؿ الميداني ،كتككنت

كتكضح الباحثة بعض األمثمة التي تظير السمة الجمالية

عينة الدراسة مف ( )159طالبان مف الصؼ السابع ،كاستنتجت

في الرياضيات التي تجعؿ مف الرياضيات كنكع مف الترفيو

الدراسة األثر الكاضح الست ارتيجية األحداث المتناقضة في

كالتسمية كتساعد الطالب عمى ابتكار النمط:

الدافعية كالنمك المفاىيمي كاالستقاللية لطالب الصؼ التاسع.

مثاؿ ( :)1أعداد مؤلفة مف رقميف تعطي نفس ناتج الضرب لك

كىدفت دراسة سالـ [ ]30التي أجريت في السعكدية إلى

عكسنا ترتيب أرقاميا:

معرفة أثر استراتيجية قائمة عمى االكتشاؼ كاألحداث المتناقضة
6

في تدريس العمكـ في تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ كالتفكير

أما دراسة  [35] Erdogan & Akkanaالتي أجريت في

االبتكارم لدل تالميذ الصؼ السادس بالقميكبية ،كتككنت عينة

تركيا فقد ىدفت إلى تحديد أثر انمكذج فإف ىايؿ عمى التفكير

الدراسة مف ( )80تمميذان ،كاستنتجت الدراسة فاعمية االستراتيجية

اإلبداعي لدل طالب الصؼ السادس االبتدائي في مادة

في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم كعمميات العمـ لدل

الرياضيات ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )55طالبان ،استنتجت

تالميذ الصؼ السادس .

الدراسة األثر الكاضح لألنمكذج في ميارات التفكير االبداعي
(الطالقة ،المركنة ،األصالة) لدل طالب الصؼ السادس

كما كأجرل  [31] Barbosa, and otherدراسة في

االبتدائي.

إسبانيا ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية المتناقضات في تنمية
المفاىيـ الفيزيائية كالقيـ العممية لطالب اليندسة في المرحمة

كىدفت دراسة عمي [ ]36التي أجريت في مصر إلى

الجامعية كاستنتجت الدراسة كجكد أثر الستراتيجية المتناقضات

إعداد برنامج في ىندسة الفركتاؿ قائـ عمى التعمـ الخميط كقياس

في تنمية المفاىيـ الفيزيائية كالقيـ العممية لطالب اليندسة.

فاعميتو في التحصيؿ كتنمية التفكير االبتكارم ،كتذكؽ جماؿ
الرياضيات لدل الطالب المعمميف في كمية التربية.

كجاءت دراسة العبكسي ،كالعاني [ ]32التي أجريت في
األردف لتيدؼ إلى معرفة أثر استراتيجية المتناقضات في تنمية

أما دراسة عبد اليادم [ ]37التي أجريت في مصر فقد

المفاىيـ كاالتجاىات العممية لدل طالبات المرحمة األساسية

ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج قائـ عمى المدخؿ

العميا ،تككنت عينة الدراسة مف ( )84طالبة ،كاستنتجت الدراسة

الجمالي في الرياضيات لتنمية التفكير االبتكارم كميارات

كجكد أثر الستراتيجية المتناقضات في اكتساب المفاىيـ العممية

التفكير الرياضي لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي،

كتنمية االتجاىات العممية لدل طالبات المرحمة األساسية العميا.

تككنت العينة مف ( )76تمميذان كتمميذه مف تالمذة الصؼ

أما دراسة جكاد [ ]33التي أجريت في العراؽ فقد ىدفت

السادس االبتدائي ،كأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج في

إلى معرفة فاعمية استراتيجية المتناقضات في التحصيؿ كتنمية

تنمية التفكير االبتكارم كميارات التفكير الرياضي لدل تالمذة

التفكير الناقد لدل طالب الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء.

الصؼ السادس االبتدائي.

بمغت عينة الدراسة ( )60طالبان ،استنتجت الدراسة فاعمية

كجاءت دراسة عبد القكم [ ]38التي أجريت في السعكدية

االستراتيجية في التحصيؿ كالتفكير الناقد لدل طالب الصؼ

لتيدؼ إلى معرفة فاعمية برنامج أثرائي لتنمية ميارات التفكير

الرابع العممي.

االبتكارم

ثانيان :الدراسات المتعمقة بػ (التحصيؿ ،التفكير االبتكارم،

كاستم ارريتيا بعد تطبيؽ البرنامج ،تـ اختيار مجكعتيف كؿ

كالتذكؽ الجمالي):

مجمكعة مؤلفة مف ( )15طالبة ،استنتجت الدراسة كجكد أثر

أجرل  [34] Park & Kwonدراسة في الصيف كىدفت

لمطالبات

المكىكبات

في

المرحمة

المتكسطة

لمبرنامج اإلثرائي في تنمية ميارات التفكير االبتكارم لدل
الطالبات المكىكبات.

إلى معرفة أثر برنامج لتنمية التفكير االبتكارم لمصؼ السابع
األساسي في مادة الرياضيات ،تككنت العينة مف ( )398طالبان،

كىدفت دراسة الكائمي [ ]39التي أجريت في العراؽ إلى

استنتجت الدراسة األثر الكاضح لمبرنامج في تنمية مستكيات

التعرؼ عمى أثر استراتيجية (فكر -زاكج – شارؾ) في تحصيؿ

التفكير االبتكارم (الطالقة ،المركنة ،األصالة) لدل طالب

مادة الرياضيات كالتفكير االبتكارم لدل طالب الصؼ الثاني

الصؼ السابع األساسي.

المتكسط ،تككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبان .استنتجت
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 ال تكجد أية دراسة بحثت في متغيرات البحث (استراتيجيةالمتناقضة،

كالتفكير االبتكارم لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط.

األحداث

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الرياضيات) معان بحسب عمـ الباحثة.

يتضح مف عرض الدراسات السابقة ما يمي:

االبتكارم،

التفكير

كتذكؽ

جماؿ

 .5الطريقة واإلجراءات

 -جميع الدراسات السابقة التي بحثت في استراتيجية األحداث

أ .منيج الدراسة

المتناقضة كانت في تدريس مكاد العمكـ .كال تكجد دراسة سابقة

اعتمد المنيج التجريبي كالتصميـ التجريبي ذم الضبط

أجنبية أك عربية بحثت في تدريس مادة الرياضيات كفقان ليذه

الجزئي لمجمكعتيف متكافئتيف كاالختبار البعدم ككما ىك مكضح

االستراتيجية.

في الجدكؿ التالي:

 ال تكجد دراسة عراقية بحثت في تذكؽ جماؿ الرياضيات.جدول 1
التصميم التجريبي المعتمد في الدراسة
التكافؤ

المجموعة

المتغير التابع

المتغير المستقل

التجريبية

.1

العمر الزمني

استراتيجية المتناقضات

الضابطة

.2

المعدؿ العاـ

الطريقة التقميدية

.3

الذكاء

.4

المعرفة السابقة لمرياضيات

.5

مقياس التذكؽ الجمالي القبمي

.6

التحصيؿ الدراسي لألبكيف

 .1اختبار التحصيؿ.
 .2اختبار التفكير االبتكارم البعدم.
 .3مقياس التذكؽ الجمالي البعدم

تـ اختيار ثانكية النعماف لتمثؿ عينة الدراسة بصكرة

ب .مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الثاني

قصدية ،حيث تشمؿ المدرسة عمى ( )5شعب لمصؼ الثاني

المتكسط في المدارس التابعة لمديرية تربية بغداد/الرصافة

المتكسط تـ اختيار شعبتيف منيا عشكائيان كىي (ب ،د) لتمثؿ

األكلى في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي / 2015

الشعبة (ب) المجمكعة الضابطة ،كالشعبة (د) المجمكعة

 2016كالبالغ عددىف ( )6404طالبة كتـ الحصكؿ عمى

التجريبية ،كتـ استبعاد الطالبات الراسبات إحصائيا كبقيت في

مكافقة المديرية في تسييؿ ميمة البحث في إجراء التجربة في

كؿ مجمكعة ( )25طالبة كتـ التحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي

إحدل المدارس العائدة ليا.

الدراسة في بعض المتغيرات الدخيمة ككانت النتائج كما مكضح

ج .عينة الدراسة

في الجدكؿ التالي:
جدول  .2المتوسط الحسابي والتباين وقيمة  tالمحسوبة والجدولية لممتغيرات الستو

المجموعة
المتغيرات

الضابطة ( 25طالبة)

التجريبية(  )25طالبة

الوسط

التباين

الوسط

التباين

العمر الزمني

126.11

115.23

126.63

118.29

القيمة التائية

الجدولية

المحسوبة
*0.312

درجة الذكاء

23.91

26.22

24.11

27.09

2.021

*0.198

المعرفة السابقة

65.24

111.21

66.09

122.07

عند درجة حرية

*0.386

المعدؿ العاـ

75.44

81.58

74.98

80.39

48

*0.331

التفكير االبتكارم القبمي

48.82

75.22

49.12

78.87

*0.167

مقياس التذكؽ الجمالي

60.43

88.91

61.11

85.44

*0.356

*غير داؿ عند مستكل ()0.05
8

إجراءات الدراسة:

ضكء آرائيـ كمالحظاتيـ أعيد صياغة بعض األىداؼ كبقيت

 -1تحديد المادة العممية :حددت المادة العممية التي ستقكـ

األىداؼ بشكميا النيائي ( )104ىدفان سمككيا.

بتدريسيا كىي الفصكؿ الثالثة األكلى مف كتاب الرياضيات

 -3إعداد الخطط التدريسية :تـ إعداد خطط تدريسية عمى كفؽ

المقرر تدريسو لمصؼ الثاني المتكسط لمعاـ الدراسي -2015

استراتيجية األحداث المتناقضة لممجمكعة التجريبية كأخرل عمى

.2016

كفؽ الطريقة التقميدية لممجمكعة الضابطة ،كقد تـ عرض

 -2تحديد األغراض (األىداؼ) السمككية :اعتمدت تصنيؼ

أنمكذجي خطتيف عمى عدد مف المحكميف.

بمكـ في المجاؿ المعرفي لممستكيات الثالثة (تذكر ،استيعاب،

ج .أدوات الدراسة

تطبيؽ) ،تـ اشتقاؽ عدد مف األىداؼ السمككية الخاصة بالمادة

أكالن :االختبار التحصيمي :تـ إعداد االختبار التحصيمي ،حيث

(قيد الدراسة) كبمغ عددىا ( )104ىدفان كزعت عمى الفصكؿ:

حدد اليدؼ مف االختبار ،كحممت محتكل المادة ،ثـ تـ إعداد

األكؿ ( )36ىدفان ،كالثاني ( )24ىدفان ،كالثالث ( )44ق دفان كقد

جدكؿ المكاصفات (الخارطة االختبارية) كتككف مف ( )30فقرة

عرضت األىداؼ السمككية عمى مجمكعة مف المحكميف لبياف

مف نكع االختيار مف متعدد ذم أربعة بدائؿ ،ككما في الجدكؿ

آرائيـ في سالمتيا كمدل مالئمتيا لمستكياتيا المعرفية ،كفي

التالي:

جدول 3

الخارطة االختبارية لالختبار التحصيمي
الفصول

عدد الحصص

زمن الحصص

وزن المحتوى

مستوى األىداف وأوزانيا

بالدقائق

المجموع

التذكر %31

االستيعاب %36

التطبيق %33

%111

األكؿ

9

360

23

2

2

2

6

الثاني

10

400

26

2

3

3

8

الثالث

20

800

51

5

6

5

16

المجمكع

57

1560

%100

9

11

10

30

كاالغراض السمككية.

صياغة فقرات االختبار:

التطبيؽ االستطالعي لالختبار :ككاف عمى مرحمتيف:

تـ صياغة فقرات االختبار كاعداد تعميماتو كمثاؿ
تكضيحي ،كتـ اعتماد درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة عف كؿ

األكلى :التطبيؽ االستطالعي األكؿ :لمتأكد مف كضكح فقرات

فقرة مف فقرات االختبار ،كصفر لإلجابة الخاطئة أك المترككة.

االختبار التحصيمي كفيـ فقراتو ،ككذلؾ معرفة الكقت المستغرؽ

صدؽ االختبار :تـ التحقؽ مف الصدؽ كما يأتي:

لإلجابة عف االختبار ،فقد تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية (مف

أ -الصدؽ الظاىرم :تـ عرض االختبار التحصيمي كاألغراض

غير عينة الدراسة) تـ اختيارىا بمغ عددىـ ( )20طالبة ،تبيف

السمككية عمى مجمكعة مف المحكميف في اختصاص الرياضيات

أف تعميمات اإلجابة كفقرات االختبار كانت كاضحة ،كاف متكسط

كطرائؽ تدريس الرياضيات ،لإلفادة مف آرائيـ كتكجيياتيـ ،كقد

الكقت إلجابة الطالبات كاف ( )45دقيقة.

اتفؽ جميع المحكميف عمى صالح فقرات االختبار التحصيمي

الثانية :التطبيؽ االستطالعي الثاني :لتحميؿ فقرات االختبار:
طُبؽ االختبار مرة أخرل عمى عينة مككنة مف ()100

كمناسبتيا لمستكل الطالبات كاألغراض السمككية المحدد ليا،
كعميو عد االختبار صادقان ظاىريان.

طالبة (مف غير عينة الدراسة) ،كتـ تصحيح اإلجابات ،ثـ رتبت

ب -صدؽ المحتكل :يعد جدكؿ المكاصفات مؤش انر مف مؤشرات

الدرجات تنازليان ،ثـ اختير أعمى  %27كأدنى  %27منيا

صػ ػدؽ المحتػ ػكل ،لضمػ ػاف تمثيػؿ الفقرات لمحتكل المادة الدراسية

بكصفيا نسبة لممقارنة بيف مجمكعتيف متباينتيف لتحميؿ االختبار.
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معامؿ الصعكبة لمفقرات :تـ تطبيؽ معادلة معامؿ

اعتمدتو الباحثة ،كبعد االطالع عمى العديد مف الدراسات

الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كتراكحت قيـ المعامالت

المحمية كالعربية ،تـ إعداد اختبا ار لمتفكير االبتكارم في ضكء

( ،)0.70-0.38حيث تعد فقرات االختبار مقبكلة إذا تراكح

مياراتو الثالثة التي حددىا ) (Torranceكىي (الطالقة،

مدل صعكبتيا (.[40[ )0.80 -0.20

المركنة ،األصالة) كعمى غرار اختبارات تكرانس.

القكة التمييزية لمفقرات :تـ حساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف

 -صياغة فقرات االختبار :بعد أف تـ تحديد ميارات التفكير

فقرات االختبار باستخداـ معادلة القكة التمييزية لمفقرة ككجد أف

االبتكارم ،اعتمدت في صياغة فقرات االختبار عمى مجمكعة

قيميا تراكحت ( ،)0.61 -0.40لذا تعد جميع فقرات االختبار

مف المصادر كالكتب المنيجية كالدراسات السابقة التي تناكلت

مقبكلة مف حيث قدرتيا التمييزية ،كلـ يحذؼ أم منيا.

التفكير االبتكارم ،كقد تـ إعداد االختبار بصيغتو األكلية مككناُ

فعالية البدائؿ الخاطئة لمفقرات :تـ تطبيؽ معادلة معامؿ فعالية

مف ( )18فقرة مقالية بكاقع ( )6فقرات لكؿ ميارة ،كبعد عرضو

البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة

عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف في الرياضيات كطرائؽ

الخاصة بيا ،ظير اف المعامالت جميعيا سالبة ،مما يدؿ عمى

تدريسيا تـ حذؼ ( )3فقرات حتى أصبح االختبار مككنان

فعاليتيا.

بصيغتو النيائية مف ( )15فقرة مقالية ِ
كزعت بالتساكم عمى

ثبات االختبار :اعتمد في استخراج ثبات االختبار التحصيمي

الميارات الثالث (طالقة ،مركنة ،أصالة) ،حيث اخذ بمبدأ

طريقتيف:

اإلجماع في رأم الخبراء معيا انر لصالحية الفقرات إذ تنقبؿ الفقرة

األكلى :إعادة االختبار :تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة

ض ّمف االختبار
إذا كافؽ عمييا ( )%80فأكثر مف الخبراء ،كتَ ُ

مف ( )30طالبة مف عينة التحميؿ ،كقد أعيد تطبيؽ األداة
بفاصؿ زمني قدره ( )15يكما ،ككجد معامؿ الثبات

تكضح لمطالبات كيفية اإلجابة عف فقراتو.
التعميمات التي ّ

 -تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية األكلى :لمتأكد مف

يساكم( ،)0.91كىذا مؤشر عالي لمثبات.

كضكح تعميمات االختبار ككضكح فقراتو كمالءمتيا كالمدة التي

الثانية :طريقة ألفا كركنباخ :بمغ معامؿ الثبات المستخرج بيذه

يستغرقُيا االختبار ،تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية

الطريقة ( ،)0.87كبعد ىذا اإلجراء أصبح االختبار جاى انز

مككنة مف ( )20طالبة مف غير عينة الدراسة اختيرت بصكرة

لمتطبيؽ النيائي.

عشكائية ،تـ تسجيؿ كقت اإلجابة لجميع الطالبات كتـ جمعيا

االختبار بصكرة النيائية:

كقسمتيا عمى عدد الطالبات الكمي كبذلؾ بمغ متكسط الكقت
المستغرؽ لإلجابة عف االختبار ب ( )60دقيقة ،كبعد تطبيؽ
ُ

بعد إتماـ إجراءات االختبار الجيد يككف االختبار جاىز
لمتطبيؽ مككنان مف ( )30فقرة كبزمف قدره ( )45دقيقة ،ككضعت

االختبار اتضح أف جميع فقرات االختبار ككذلؾ التعميمات كانت

لو تعميمات كمفتاح إجابة فقرات االختبار كتـ تطبيقو في يكـ

كاضحة.

األحد المكافؽ  2016/1/17عمى عينة البحث األصمية.

تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية الثانية :لغرض تحميؿ

ثانيان :اختبار التفكير االبتكارم :تـ إعداد االختبار كفقان لمخطكات

االختبار تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف

التالية:

( )100طالبة (نفس عينة االختبار التحصيمي).
 -تصحيح االختبار :قُ ّدرت لممفحكص أربع درجات ىي:

تحديد اليدؼ مف االختبار :ييدؼ االختبار إلى قياسميارات التفكير االبتكارم لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط.

أ .درجة الطالقة :كذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لكؿ استجابة

 -تح ػديػ ػد محت ػ ػكل االخ ػتبػ ػار :فػ ػي ضػكء التعريؼ اإلجرائي الذم

صحيح ػة ع ػف أكب ػر عػ ػدد ممػكف مف االستجابات المناسبة ضمف
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زمنيا المحدد كتُستبعد االستجابة العشكائية.

أصبح اختبار التفكير االبتكارم جاى انز لمتطبيؽ كطبؽ عمى

ب .درجة المركنة :كذلؾ بإعطاء درجة لكؿ مجمكعة استجابات

العينة األصمية في يكـ االثنيف المكافؽ 2016/1/18ـ

في انتمائيا ألكبر عدد ممكف مف المجاالت ،فإذا كانت

مقياس تذكؽ جمالية الرياضيات:

االستجابة متنكعة كتنتمي إلى مجاالت متباعدة نالت درجة

لـ تجد الباحثة مقياسان جاى انز خاصان بتذكؽ جمالية

أعمى .ج .درجة األصالة :كذلؾ بإعطاء أعمى الدرجات ألندر

الرياضيات خاص بالمرحمة المتكسطة كتـ إعداد فقرات المقياس

االستجابات كأقمّيا تك ار انر بعد تحكيؿ تك اررات جميع اإلجابات إلى

بعد االطالع عمى االدبيات ذات الصمة بالمكضكع كالدراسات

ٍ
نسب مئكية ثـ مقارنة درجتيا بحسب تقديرات تكرانس لألصالة

السابقة ،كتككف المقياس بصكرتو األكلية ( )30فقرة ،كلغرض

[.[41

التعرؼ عمى صدؽ المقياس عرضت فقراتو إلى لجنة مف

د .الدرجة الكمية = درجة الطالقة  +درجة المركنة  +درجة

األساتذة المختصيف في التربية كعمـ النفس بمغ عددىـ ()10

األصالة

خبراء ليبدم كؿ منيـ رأيو في كؿ فقرة مف حيث صالحيتيا أك

 -صدؽ االختبار :تـ استخداـ نكعيف مف أنكاع الصدؽ ىما:

عدـ صالحيتيا لمتعبير عف تذكؽ جمالية الرياضيات كيتناسب

أ .الصدؽ الظاىرم :تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لالختبار

مع مستكل طالبات الصؼ الثاني المتكسط ،كقد طمبت الباحثة

مف خالؿ عرضو عمى الخبراء .ب .صدؽ االتساؽ الداخمي:

إضافة أم فقرة يركنيا أك أم تعديؿ يقترحكنو ألم فقرة مف

ُحسبت ُمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات
االختبار كالدرجة الكمية لالختبار باستعماؿ ُمعامؿ ارتباط

الفقرات كابقت الباحثة الفقرات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف
المحكميف تراكحت ( )%80فما فكؽ بينما عدلت أك حذفت
الفقرات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ دكف ذلؾ ،كنتيجة لذلؾ

بيرسكف كتراكحت قيـ ُمعامالت االرتباط (،)655،0-0.378

حذفت ( )5فقرات فأصبحت عدد فقرات المقياس ( )25فقرة

فيما تراكحت قيـ ُمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ مجاؿ
كالدرجة الكمية لالختبار ( ،)0.453 -0.276كبالمقارنة مع

بمقياس ثالثي (غالبان ،أحيانان ،ناد انر) ،فتـ أجراء الصدؽ الظاىرم

القيمة الجدكلية كالبالغة ( )0.196عند مستكل داللة ()0.05

لو.

كدرجة حرية (ُ )98عدت جميع الفقرات مقبكلة .

تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعية :تـ عرض المقياس

ثبات االختبار :تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة التجانس

عمى عينة مف الطالبات مف غير عينة الدراسة بمغ عددىف

المستخرج
الداخمي (معادلة ألفا  -كركنباخ) :بمغ ُمعامؿ الثبات ُ
بيذه الطريقة (.)0.87

( )20طالبة لتحديد الزمف الذم تستغرقو اإلجابة عف المقياس،
مف خالؿ تسجيؿ الكقت الذم استغرقتو كؿ الطالبات ثـ حساب

ثبات التصحيح :استعمؿ األسمكبيف التالييف الستخراج ُمعامؿ

معدؿ الكقت ،تبيف اف الكقت المطمكب لإلجابة ( )20دقيقة ،بعد
ذلؾ تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ اإلحصائي البالغة

التصحيح كىما:

( )100طالبة(مف غير عينة الدراسة) ،كمف أجؿ التحقؽ مف

المستخرجة باستعماؿ
 -الثبات عبر الزمف /بمغت قيمة الثبات ُ

صدؽ البناء تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف ،كحسبت

ُمعامؿ ارتباط بيرسكف (.)0.94

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة

كمصحح آخر :باستعماؿ معادلة بيرسكف
 الثبات بيف الباحثة ُإليجاد ُمعامؿ االرتباط ،بمغت قيمتو (.)0.92

الكمية لممقياس ،كيشير ىذا إلى االتساؽ الداخمي لفقرات
المقياس ،كيتبيف أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيان

التطبيؽ النيائي لالختبار :بعد أف تـ إجراء جميع التعديالت

ك ػكنيػ ػا أكبػ ػر م ػف القيم ػة الج ػدكلية البالغة ( )0.196عند مستكل

النيائية لالختبار في ضكء التحميؿ اإلحصائي كآراء الخبراء
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داللة ( )0.05كبدرجة حرية (.)98
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9

كتككف
بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف (.)86,0
ّ

إليجاد القكة التمييزية لفقرات المقياس ،استخدمت الباحثة

المقياس في صكرتو النيائية مف ( )25فقرة ،ذم ثالث بدائؿ

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف (المجمكعتيف المتطرفتيف) في

كبذلؾ يككف أعمى درجة لممقياس ( ،)75كأدنى درجة ()25

درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس حيث اختيرت اؿ %27مف

كبكسط فرضي مقداره ( )50درجة ،كتـ التطبيؽ النيائي لممقياس

الدرجات العميا ك %27مف الدرجات الدنيا لتمثال المجمكعتيف

عمى العينة األصمية في يكـ الثالثاء المكافؽ .2016/1/19

المتطرفتيف ،كقد تـ تحميؿ كؿ فقرة مف فقرات المقياس باستعماؿ

 .6النتائج
أكالن :عرض النتائج المتعمقة باالختبار التحصيمي:

معادلة االختبار التائي ،كالختبار داللة الفرؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف العميا كالدنيا ،تـ مقارنة القيـ المحسكبة

لغرض تحميؿ نتائج الدراسة لالختبار التحصيمي ،تـ

بالقيمة الجدكلية ( )2.021عند مستكل داللة ( )0.05كبدرجة

استخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقميف لمتحقؽ مف

حرية ( ،)52كتبيف اف كؿ الفقرات دالة إحصائية.

الفرضية الصفرية األكلى كالتي تنص عمى اف :ال تكجد فركؽ

اعتمدت الباحثة عينة مككنة مف ( )20طالبة مف عينة

ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة

اإلحصاء نفسيا لحساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة ألفا

التجريبية المجمكعة الضابطة في اختبار التحصيؿ في

كركنباخ كبمغ معامؿ الثبات لممقياس ( ،)0.80كتـ اعادة تطبيؽ

مادة الرياضيات كالختبار داللة الفرؽ يبف الجدكؿ ( )4النتائج

المقياس عمى نفس العينة بفاصؿ زمني قدره ( )15يكمان ،كقد

التالية:

جدول 4
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في االختبار التحصيمي
مجموعة

العدد

المتوسط

درجة

التباين

الحسابي
التجريبية

25

22.18

14.34

الضابطة

25

17.21

20.89

الداللة عند ()0،05

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

48

4.102

2.021

داؿ إحصائيا

كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية األكلى ،لكجكد فرؽ ذم

المتناقضة في التحصيؿ تـ حساب مربع إيتا ( ،η)²اذ بمغ

داللة إحصائية عند مستكل ( )0،05بيف متكسطي درجات

( ،)0،417كبذا يككف حجـ األثر الستراتيجية األحداث

المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية في متغير التحصيؿ

المتناقضة في متغير التحصيؿ عاليان بالرجكع إلى الجدكؿ ()5

في الرياضيات .كلقياس حجـ أثر استراتيجية األحداث

[ ]2التالي:

جدول 5
حجم األثر ومستواه
حجم األثر

1011

1016

1014

مستكل األثر

متدني

متكسط

عالي

المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير االبتكارم في مادة

ثانيان :عرض النتائج المتعمقة باختبار التفكير االبتكارم:

الرياضيات ،تـ استخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف

كلمتحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى

مستقمتيف ،كجدكؿ ( )6التالي يبيف داللة الفرؽ:

أنو :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

12

جدول 6
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير االبتكاري
المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

25

66.78

111.77

الضابطة

25

51.98

122.65

الحسابي

التباين

درجة الحرية
48

المحسوبة

القيمة التائية

4.736

الداللة عند

الجدولية

()1015

2.021

داؿ إحصائيا

كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية ،لكجكد فرؽ ذم

كلغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص

داللة إحصائية عند مستكل ( )0،05بيف متكسطي درجات

عمى أنو :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية في متغير التفكير

( )0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

االبتكارم .كبمغ حجـ األثر بحساب ( 488) (،(0² ηكىك

كالمجمكعة الضابطة في مقياس تذكؽ جمالية الرياضيات ،تـ

عالي.

استخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كجدكؿ ()7

ثالثا :عرض النتائج المتعمقة بمقياس تذكؽ جمالية الرياضيات:

التالي يبيف داللة الفرؽ:
جدول 7

نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في مقياس تذوق جمالية الرياضيات
المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

25

64.98

95.77

الضابطة

25

56.12

122.65

الحسابي

التباين

درجة الحرية
48

المحسوبة
3.016

يتضح مف الجدكؿ ( )6كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند

القيمة التائية

الجدولية

2.021

الداللة عند 1015
داؿ إحصائي نا

المشكالت بالمشاركة الفعالة مما يساعد عمى استيعاب المادة

مستكل ( )0.05بيف متكسطي درجات المجمكعتيف كلصالح

بشكؿ أفضؿ فيزداد التحصيؿ كتذكؽ جمالية الرياضيات لدييف

المجمكعة التجريبية في متغير تذكؽ جمالية الرياضيات ،كبذلؾ

 -كلد تعارض معرفي بينما تمتمكو الطالبة مف مفاىيـ سابقة

ترفض الفرضية الصفرية الثالثة ،كبمغ حجـ األثر بحساب

كتصكرات حكؿ المفيكـ الجديد نفسو مما يثير فضكليا كدافعيتيا

( 488) (،(0²ηكىك عالي.

لمتعمـ لحؿ ىذا التعارض كأحداث التكيؼ كالمكائمة كاثارة الرغبة
في التفكير كالبحث عف كسائؿ متعددة لحؿ التناقض مما يجعؿ

 .7مناقشة النتائج
مف النتائج التي عرضت في الجداكؿ ( )7-6-4أعاله

الطالبات يبحثف في طرائؽ مختمفة لمكصكؿ إلى حؿ المشكالت،

كالتي دلت عمى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية لصالح

مما يزيد التحصيؿ لدييف كينمي ميارات التفكير االبتكارم

المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية األحداث المتناقضة

كتذكؽ جمالية الرياضيات لدييف .كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة

في التحصيؿ كالتفكير االبتكارم في مادة الرياضيات كتذكؽ

سالـ ]30[ ،التي اثبتت أثر استراتيجية األحداث المتناقضة في

جماليتيا ،قد تعزل األسباب في ذلؾ إلى اف استخداـ استراتيجية

تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم.
 .8التوصيات

األحداث المتناقضة:
 -ساعد عمى جعؿ الطالبة محكر العممية التعميمية فيي تبحث

 -تضميف برامج اإلعداد الميني لمدرسي مادة الرياضيات

كتجرب كتكتشؼ كصكالن إلى حؿ التناقض مما يساعدىا عمى

لكميات التربية الستراتيجيات النظرية البنائية كمنيا استراتيجية

تجاكز األخطاء مستقبالن فيزداد التحصيؿ لدييا.

األحداث المتناقضة مف خالؿ مقررات طرائؽ التدريس.

 -تكلد لدل الطالبات الرغبة الشديدة كحب االستطالع لحؿ

 تدريػ ػب م ػدرسػ ػي الري ػاضي ػات مف خالؿ الدكرات التدريبية التي13
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لألبحاث (اإلنسانية) ،المجمد ،30العدد  ،1ص .87

األحداث المتناقضة في تدريس مادة الرياضيات كالتي تحفز

] [7الكبيسي ،عبدالكاحد حميد كافاقة حجيؿ حسكف (:)2014

ميارات التفكير االبتكارم كالتحصيؿ كتذكؽ جمالية الرياضيات

استراتيجيات النظرية البنائية في تدريس الرياضيات

عند الطمبة.

(المعرفية كفكؽ المعرفية) ،مكتبة المجتمع العربي ،عماف.

 تضميف مكضكعات كتاب الرياضيات لمصؼ الثاني المتكسطبمكاقؼ تنمي ميارات التفكير االبتكارم الثالث لدل الطمبة

] [9الجرجاكم ،زياد عمي ( :)2011معايير قيـ التربية الجمالية

كمكاقؼ أخرل تشعرىـ بتذكؽ جمالية الرياضيات ،باالستفادة مف

في الفكر اإلسالمي كالفكر الغربي دراسة مقارنة ،مجمة

المكاقؼ التي عرضت في ىذه الدراسة.

البحكث كالدراسات اإلنسانية الفمسطينية ،العدد ،17جامعة
القدس المفتكحة ،القدس.

المراجع
أ .المراجع العربية

] [12بيجات ،رفعت ( :)2001تدريس العمكـ الطبيعية رؤية

] [2عفانة ،عزك إسماعيؿ كآخركف ( :)2012استراتيجيات

معاصرة ،ط ،2عالـ الكتب ،القاىرة.

تدريس الرياضيات في مراحؿ التعميـ العاـ ،ط ،2دار

] [13بيرـ ،أحمد عبدالقادر ( :)2002أثر استراتيجية األحداث

الثقافة ،عماف.

المتناقضة في تنمية ميارات التفكير الناقد في العمكـ لدل

] [3الكبيسي ،عبدالكاحد حميد كمدركو صالح عبداهلل (:)2015

طمبة الصؼ السابع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير (غير

القدرات العقمية كالرياضيات ،مكتبة المجتمع العربي،

منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة االقصى ،غزة.

عماف.

] [14اليعقكبي ،أمؿ ( )2005التدريس بالمتناقضات ،كرقة

] [4الزىيرم ،حيدر عبد الكريـ محسف ( :)2013أثر أنمكذجي

عمؿ مقدمة في برنامج الحصكؿ عمى شيادة الماجستير،

أبعاد التعمـ لمارزانك كدكرة التعمـ السباعية في التحصيؿ

جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة عماف.

كالتفكير الرياضياتي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط

] [15البمكشية ،خديجة بنت احمد ( :)2008التدريس

في مادة الرياضيات ،أطركحة دكتكراه (غير منشكرة) ،كمية

بالمتناقضات ،مسقط ،سمطنة ُعماف.

التربية لمعمكـ الصرفة (ابف الييثـ) .جامعة بغداد.

] [16عبد المجيد ،خالد حسف محمكد ،كآخركف ( :)2013تنمية

] [5الخزرجي ،نضاؿ طو خميفة ( :)2013فاعمية برنامج كفقان

التفكير االبتكارم في الرياضيات باستخداـ نمكذج الحؿ

لممدخؿ المنظكمي في الرياضيات لتنمية التفكير المنظكمي

االبتكارم لممشكالت لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة

كميارات ما كراء المعرفة كالتحصيؿ الدراسي لطالبات

تربكيات الرياضيات ،المجمد  ،16ج ،1ص10

الثاني المتكسط ،أطركحة دكتكراه (غير منشكرة) ،كمية
التربية ،ابف الييثـ ،جامعة بغداد ،بغداد.

] [17أحمد ،محمد سيد ( :)2006فاعمية مقرر دراسي اضافي
عمى تنمية اال بداع الرياضي كعكاممو لدل طالب كميات

] [6الكبيسي ،عبدالكاحد حميد كالمشيداني ،ىند اسماعيؿ

التربية لشعب الرياضيات ،مجمة كمية التربية ،العدد،4

عبدالباقي ( :)2016أثر استراتيجية المفاىيـ الكارتكنية في

جامعة اإلسماعيمية.

التحصيؿ كالتكاصؿ الرياضي لدل طالبات المرحمة
المتػ ػكسطػ ػة ف ػ ػي م ػادة ال ػري ػاضي ػات ،مػجػمػ ػة ج ػامع ػة الػنج ػاح
14

] [18عبدالكىاب ،محمد محمكد ( :)2016دالالت صدؽ

] [27الكبيسي ،عبدالكاحد حميد كتحرير ميدم عكاد (:)2011

اختبارات التفكير االبتكارم في المجاالت العممية

تعميـ الرياضيات (رؤل حديثة) ،ط ،1مكتبة المجتمع

كالمستخدمة في البيئة المصرية ،مجمة العمكـ التربكية

العربي ،عماف.

كالنفسية ،جامعة البحريف ،المجمد  ،17العدد.1

] [30سالـ ،صالح الديف عمي ( :)2006أثر استراتيجية قائمة
عمى االكتشاؼ كاألحداث المتناقضة في تدريس العمكـ

] [19سعادة ،جكدت احمد ( :)2006تدريس ميارات التفكير

عمى تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ كالتفكير االبتكارم لدل

(مع مئات األمثمة التطبيقية) ،ط ،1دار الشركؽ ،عماف.

تالميذ الصؼ السادس مف مرحمة التعميـ األساسي ،مجمة

] [20ابراىيـ ،سميماف عبدالكاحد يكسؼ ( :)2010الذكاءات

التربية العممية ،المجمد  ،9العدد 2

المتعددة "نافذة عمى المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع" ،ط ،1المكتبة

] [32العبكس ،تياني ،كالعاني ،رؤكؼ ( )2013أثر استراتيجية

العصرية ،القاىرة.

األحداث المتناقضة في تنمية المفاىيـ كاالتجاىات العممية

] [21الكناني ،ممدكح عبدالمنعـ ( :)2011سيككلكجية الطفؿ

لدل طالبات المرحمة األساسية العميا في األردف ،مجمة

المبدع ،ط ،1دار المسيرة ،عماف.

جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ االنسانية) المجمد .27

] [22نكفؿ ،محمد بكر كمحمد قاسـ سعيفاف :دمج ميارات

] [33جكاد ،ميدم محمد ( :)2015فاعمية استراتيجية

التفكير في المحتكل الدراسي ،ط ،1دار المسيرة ،عماف.

المتناقضات في التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد لدل طالب

] [23سميماف ،عمي السيد ( :)1999عقكؿ المستقبؿ

الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء ،مجمة كمية التربية

استراتيجيات لتعميـ المكىكبيف كتنمية اال بداع ،مكتبة

األساسية لمعمكـ التربكية كاالنسانية ،جامعة بابؿ ،بابؿ.

الصفحات الذىبية ،الرياض.

] [36عمي ،طو ( :)2011فاعمية برنامج مقترح في ىندسة

] [24األميف ،اسماعيؿ ،كالصادؽ ،محمد )2001( ،طرؽ

الفركتاؿ قائـ عمى التعمـ الخميط في التحصيؿ المعرفي

تدريس الرياضيات نظريات كتطبيقات ،ط ،1دار الفكر

كتنمية التفكير االبتكارم كتذكؽ جماؿ الرياضيات لدل

العربي ،القاىرة.

طالب كمية التربية ،المجمة التربكية ،العدد  ،30القاىرة.

] [25الخطيب ،محمد كعبداهلل عبابنة ( :)2011أثر استخداـ

] [37عبد اليادم ،أشرؼ محمد رياض ( :)2013برنامج قائـ

استراتيجية تدريسية قائمة عمى حؿ المشكالت عمى التفكير

عمى المدخؿ الجمالي في الرياضات لتنمية التفكير

الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ

االبتكارم كميارات التفكير الرياضي لدل تالميذ الحمقة

السابع األساسي في األردف ،مجمة دراسات ،العمكـ

األكلى مف التعميـ األساسي ،أطركحة دكتكراه (غير

التربكية ،المجمّد  ،38العدد .1

منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

] [26الكبيسي ،عبدالكاحد حميد ( :)2014تنمية التفكير

] [38عبد القكم ،رانيا الصاكم عبده ( :)2013فاعمية برنامج

بأساليب مشكقة ،مركز ديبكنك لتعمـ التفكير ،ط ،3عماف.

إثرائي لتنمية ميارات التفكير االبتكارم لمطالبات المكىكبات
في المرحمة المتكسطة كاستم ارريتيا بعد تطبيؽ البرنامج،
المجمة العربية لتطكير التفكؽ ،المجمد  ،40العدد.7
15
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EFFECTIVENESS OF THE DISCREPANT
EVENTS STRATEGY ON THE
ACHIEVEMENT AND CREATIVE
THINKING OF THE INTERMEDIATE
SECOND-YEAR FEMALE STUDENTS IN
MATHEMATICS AND ITS AESTHETIC
TASTE
MUDREKA SALIH ABDULLAH
Al-Mustansiriya University
ABSTRACT_ The present study aims at knowing the effectiveness of the discrepant events strategy
on the achievement and innovative thinking of the intermediate second-year female students in
mathematics and its aesthetic taste. The study sample consisted of (50) female students in AlNoiman secondary school distributed in two sections, The researcher chooses one of these two
sections to be the experimental group the number of its members was (25) and the other to be the
control group of (25) members, the posttest-two equivalent groups design was used. The
researcher prepared three tools, the first was to measure achievement consisting of (30)
objectivity items with four alternatives, the second was to measure innovative thinking of (15)
essay items distributed equally over three skills (fluency, flexibility, and originality), the third to
measure aesthetic taste consisting of (25) items according to a questionnaire with three
alternatives (often, sometimes, and rarely), it has been verified sincerity, and the reliability of each
tool. The results are analyzed using an equation t-test for two independent samples. The study
found that: There were significant statistical differences at (0.05) between the means of the
experimental and control group due to favor the experimental group in each tool. The study
offered a set of recommendations.
KEY WORD: Discrepant Events, Achievement, Creative Thinking, Mathematics, Aesthetic Taste.
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