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ملخص: 

لعمليات  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  توظيف  درجة  معرفة  اإىل  البحث  هذا  هدف 
التفكري وفق منوذج مارزانو وعالقته بالتح�سيل والجتاهات نحو الريا�سيات، ولتحقيق 
اأهداف البحث طبق الباحث اختباراً لعمليات التفكري واختباراً حت�سيلياً ومقيا�ساً لالجتاهات 
ال�سابع يف  ال�سف  الريا�سيات على عينة مكونة من )184( طالباً وطالبة من طلبة  نحو 
اإن  الآتية:  النتائج  اإىل  الباحث  تو�سل  وحتليلها،  البيانات  جمع  وبعد  اخلليل،  حمافظة 
النتائج  بينت  كما  متدنية،  التفكري  لعمليات  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  توظيف طلبة  درجة 
والتح�سيل يف  التفكري  امتالك عمليات  اإح�سائياً بني  دالة  ارتباطية موجبة  وجود عالقة 
التفكري  عمليات  امتالك  بني  اإح�سائياً  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  ووجود  الريا�سيات، 

والجتاهات يف الريا�سيات.
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Abstract: 
This research aims to identify the degree of the seventh grade students’ 

usage of the thinking processes according to Marzano’s model and its 
relationship to the achievement and attitudes towards mathematics.To achieve 
the research objectives, the researcher carried out two tests on a sample of 
(184) students from seventh grade students in Hebron Governorate.The first 
test was for thinking processes and the second one was for achievement and 
a measurement of attitudes towards mathematics.Based on the collection and 
analysis of data, the researcher has come up with some important results: 
First, the degree of the seventh grade students’ usage of thinking processes 
is low.Second, there is a significant positive correlation between the usage 
of thinking processes and achievement in mathematics.Finally, there is a 
significant positive correlation between mastery of thinking processes and 
attitudes of mathematics.
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مقدمة: 
جعل اهلل تعاىل الإن�سان خليفته يف الأر�ص وميزه بالعقل عن بقية املخلوقات وجعل 
عقله مدار التكليف، وحتمل اأعباء امل�سوؤولية وحث على النظر يف ملكوته بالتفكري واإعمال 
َوِمن  َواأَْنَهاًرا  َرَوا�ِسَي  ِفيَها  َوَجَعَل  االأَْر�َس  َمدَّ  ِذي  الَّ {َوُهَو  تعاىل  قال  والتدبري،  العقل 
َقْوٍم  لِّ اَلآَياٍت  َذِلَك  يِف  اإِنَّ  َهاَر  النَّ ْيَل  اللَّ ُيْغ�ِسي  اْثَننْيِ  َزْوَجنْيِ  ِفيَها  َجَعَل  َمَراِت  الثَّ ُكلِّ 

رُوَن} الرعد اآية )3( . َيَتَفكَّ
ويحتل التفكري يف علم النف�ص ويف علوم اأخرى ويف احلياة بوجٍه عام مكانة رئي�سة؛ 
لأن مهمة التفكري تكمن يف اإيجاد حلول منا�سبة للم�سكالت النظرية والعملية امللحة التي 
يواجهها الإن�سان يف الطبيعة واملجتمع، وتتجدد هذه امل�سكالت با�ستمرار مما يدفعه للبحث 
دوماً عن طرائق واأ�ساليب جديدة متكنه من جتاوز ال�سعوبات والعقبات التي تربز، والتي 

يحتمل بروزها يف امل�ستقبل ويتيح له ذلك فر�ساً للتقدم والرتقاء )ال�سلوم، 2000( .
احلياة  مناحي  لتطوير  ومبدعني  مفكرين  اأفراد  اإىل  املعا�رصة  املجتمعات  حتتاج 
اأن نرى غالبية الأنظمة الرتبوية توؤكد يف فل�سفتها الرتبوية  اإذاً  املختلفة فيها، فال غرابة 
وامل�ستع�سية  امل�ستجدة  امل�سكالت  اإبداعية ملواجهة  تربية  وتربيتهم  الأفراد  تن�سئة  اأهمية 
اجلهود  ن�سطت  ال�سامي  الهدف  هذا  �سوء  ويف  وحلِّها،  جمتمعاتهم  وتواجه  تواجهها  التي 
العلمية لبحث الأ�س�ص والطرق التي ت�ساعد الأفراد بعامة والطلبة بخا�سة اإىل تطوير قدراتهم 
العقلية وتكوين روح البحث لديهم ودرا�ستها، حيث اإن معظم مظاهر تقدم الإن�سان وارتقائه 

هي نتاجات للتفكري )جامعة القد�ص املفتوحة، 2007( .
يف  املعلومات  كل  تخزين  على  الطالب  قدرة  وعدم  الهائل،  املعريف  للتقدم  ونظراً 
ذاكرته فاإن الرتبية املعا�رصة ت�سعى لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر، وتعّد ذلك من 
اأهم اأولوياتهم، وذلك ليمتلك القدرة على التعلم الذاتي امل�ستمر، ويواكب التغريات املعرفية 
والجتماعية، واإذا اأردنا من الطالب اأن يكون مفكراً جيداً فال بد من تعليمه مهارات التفكري 
وعملياته من خالل جمموعة خطوات وا�سحة تالئم مرحلة منوه وقدرة ا�ستيعابه، وي�ستند 
اأو م�ستحدثة  التفكري مكت�سبة  اأن املقدرة على  الباحثون من  اإليه  اإىل ما ذهب  التوجه  هذا 
اأكرث من كونها فطرية، واأن تعليم مهارات التفكري، وعملياته يحقق اآثاراً اإيجابية بالن�سبة 

للتح�سيل والإبداع، ويزيد ثقة الطلبة باأنف�سهم )�رصور، 1998( .
العامل  منذجة  من  الإن�سان  متكن  التي  الذهنية  العمليات  من  جمموعة  التفكري  ويعّد 
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الذي يعي�ص فيه، وبالآتي متكنه من التعامل معه بفعالية اأكرب لتحقيق اأهدافه وخمططاته 
التعامل مع املعلومات، كما يف حالة �سياغتنا  اأي�ساً  التفكري تت�سمن  ورغباته.وعمليات 
)حبيب،  القرارات  واتخاذ  وال�ستنتاج  امل�سكالت،  حل  عملية  يف  والإ�سهام  للم�سطلحات 

. )2003
فقد عرف جروان التفكري اأنه عملية بحث عن معنى يف املوقف اأو اخلربة وقد يكون 
اإليه تاأمالً واإمعان نظر يف  اآخر، ويتطلب التو�سل  هذا املعنى ظاهراً حيناً وغام�ساً حيناً 

مكونات املوقف اأو اخلربة التي مير بها الفرد )جروان، 1999( .
التفكري  اأ�سهر الباحثني يف جمال تعليم مهارات  وهو من   )De Bono( اأما دي بونو 
اأي من خالل املمار�سة  “مهارة ميكن تعليمها من خالل التدريب،  فقد عرف التفكري باأنه 
 De :85( ”والتعليم لكيفية التفكري على نحٍو اأف�سل، خا�سة عندما تتوافر الإرادة ال�سادقة
Bono, 1994( .وهذا التعريف يوؤكد اأن التفكري مهارة ميكن تعلمها مثل غريها من املهارات 
اإذا توافر لها التدريب املنا�سب وتوافرت كذلك النية ال�سادقة والدافعية الكافية لدى الأفراد 

اأو املبدعني.
وبرامج  ومناهجها  املدار�ص  يف  �ساملة  تغيريات  اإحداث  على  العمل  ال�رصوري  ومن 
اإعداد معلميها قبل واأثناء اخلدمة، مع توفري الآليات التي ت�ساهم يف دفع ذلك التطور لالأمام 

. )Schere, 2000(

مناهج  اإىل  واحلقائق  املعلومات  بع�ص  اإ�سافة  جمرد  لي�ست  التفكري  مهارات  وتعّد 
قائمة منذ اأمد بعيد، ولكن التدري�ص من اأجل التفكري عملية اإدراكية اجتماعية يجب اأن تركز 
على كيفية تعلم التلميذ واكت�سابه للمعرفة من خالل �سل�سلة املقررات الدرا�سية، ويجب اأن 
الدرا�سية هو عملية ديناميكية تدفع املتعلم للتفاعل  التفكري املت�سمن يف املناهج  يكون 
وامل�ساركة مع عنا�رص املوقف التعليمي بطرق فعالة، اإذ اإن تعلم كيفية التفكري وعملياته 
هو ظاهرة اجتماعية ميكن اأن تبداأ باإدراك احلوا�ص، ثم تتجه تدريجياً لت�سبح معتمدة على 

اإدراك املفاهيم )كييف وديلربغ، 1995( 
اإن عملية املمار�سة اأو التدريب على التفكري لي�ست كافية لإتقان مهارات التفكري، مما 
لتعليم  املنا�سبة  والإ�سرتاتيجيات  التقنيات  من  بعدد  تالميذه  يزود  اأن  املعلم  من  يتطلب 
اإ�سرتاتيجيات تفكريه، ومن هنا اختلف هدف  التفكري، مما يزيد من قدرته و�سيطرته على 
التعلم، فقد بدا وا�سحاً اأن هدف التعلم هو زيادة عمليات التفكري وزيادة الوعي بالعمليات 
)قطامي،  ذهنية  ومهارات  واإ�سرتاتيجيات  واإجراءات  عمليات  خالل  من  وذلك  الذهنية، 

 )2010
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لقد حدد مارزانو واأخرون )2004( عمليات التفكري بثماين عمليات هي: 
1 . : (Concept Formation) تكوين املفاهيم

اأو  كالأ�سياء  اأكرث  اأو  واحد  كيان  حول  للفرد  منظمة  معلومات  من  املفهوم  يتكون 
الأحداث اأو الأفكار والعمليات.والتي متكن الفرد من متييز الكيان اخلا�ص، وت�ساعده على 

ربط تلك الكيانات اأو الأ�سناف فيما بينها.
2 . : (Principle Formation) تكوين املبادئ

ما  نظام  يف  اأكرث  اأو  مفهومني  بني  القائمة  العالقات  ت�سنف  تعميمات  املبادئ  اإن 
التي  العالقات  اإىل  املتعلم  يتعرف  عندما  املبداأ  ويتكون   ، ما(  مو�سوع  اأو  درا�سية  )مادة 

تنطبق على اأمثلة عديدة، واملبداأ قد يكون على هيئة افرتا�ص يعرب عن عالقة.
3 . : (Comprehension) )اال�ستيعاب )الفهم

املبا�رصة  املالحظة  طريق  عن  متنوعة  م�سادر  من  املعاين  توليد  عملية  هو  الفهم 
والظواهر، اأو القراءة اأو م�ساهدة الرموز اأو اأفالم الكرتون اأو الأ�سكال التو�سيحية اأو اللوحات 
الوبرية اأو الإ�سغاء اإىل املحا�رصات اأو املناق�سات، ب�رصف النظر عن امل�سدر، فاإن عملية 
الفهم تت�سمن ا�ستخال�ص املعلومات اجلديدة، ودجمها مبا نعرف �سابقاً بق�سد توليد املعنى 

اجلديد.
4 . : (Problems Solves) حل امل�سكلت

�سلوك موجه نحو الو�سول لهدف حمدد حلل امل�سكالت.
5 . : (Decision Making) اتخاذ القرارات

بني  والتمييز  امل�سكالت،  حل  بعملية  وثيق  ب�سكل  ترتبط  القرارات  اتخاذ  عملية  اإن 
البديل  يخرتع  اأو  يختار  اأن  يتخذها  ممن  تتطلب  القرارات  واأن  اأحياناً،  ي�سعب  العمليتني 
اأبدال عدة متناف�سة ومتوافرة له، وينبغي اأن يتخذ  اأو من بني  الأن�سب من بني متناف�سني، 
القرار الأن�سب يف �سوء معايري حمددة ي�سعها الفرد لنف�سه ويعد اختيار البديل الأف�سل هو 

القرار املتخذ.
6 . : (Researches) البحث

يف  تكمن  اأغرا�سه  اإن  حيث  من  امل�سكالت  حل  عن  يختلف  علمي  ا�ستق�ساء  البحث 
التف�سري والتنبوؤ اأكرث من جمرد اإيجاد الإجابة ال�سحيحة، فمع اأن ال�ستق�ساء العلمي ي�ستخدم 
اأو  الأ�سياء  لفهم كيفية عمل  اأ�سا�ساً  اأنه موجه  اإل  القرارات  واتخاذ  امل�سكالت  عمليتي حل 

كيفية ا�ستخدام هذا الفهم يف التنبوؤ بالظواهر.
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7 . : (Composition) )االإن�ساء )االآتيف
هذه  تتحدد  الرتبية  جمال  ويف  وتطويره،  ما  نتاج  ت�سور  عملية  )الآتيف(  الإن�ساء 
العملية بالكتابة، وهي واحدة من اأهم العمليات الإدراكية اإذ ل ينظر اإىل الكتابة باعتبارها 

و�سيطاً للتفكري فح�سب واإمنا و�سيلة لتطويره اأي�ساً.
8 . : (Discourse) التعبري ال�سفوي

املحادثة ال�سفوية وت�سمى اأحياناً املحاورة هي عملية التفاعل اللفظي بني �سخ�سني اأو 
اأكرث، وهي يف الأ�سل عملية اإبداعية واجتماعية.ومن خالل هذه العملية تك�سف النطباعات 
الغام�سة وامل�ساعر غري املعروفة، واخلربات غري املفحو�سة �سكالً من خالل الكالم، وي�ساعد 

النا�ص بع�سهم بع�ساً على اأن يفهموا اأنف�سهم ويفهموا العامل.
تدرك  وهي  تعليمها،  ميكن  ولذلك  املفاهيم  حيث  من  وا�سحة  العمليات  هذه  اإن 
باعتبارها العمليات الأ�سا�سية للتدري�ص يف العديد من املو�سوعات املنهجية، وهي اأدوات 
عن  متمايزة  لي�ست  العمليات  وهذه  الواقعي،  العامل  يف  الأهداف  معظم  لتحقيق  اأ�سا�سية 
الأوىل _ تكوين املفاهيم  الثالث  العمليات  واإمنا عمليات متداخلة، وتبدو  بع�سها بع�ساً، 
_ تكوين املبادئ _ والفهم )ال�ستيعاب( ، موجهة اأكرث من العمليات اخلم�ص الأخرى نحو 
اكت�ساب املعرفة، وتكوين املفاهيم هي اأ�سا�ص العمليات الأخرى، والعمليات الأربعة الآتية: 
حل امل�سكالت و اتخاذ القرارات و البحث والإن�ساء، تبنى عادة على العمليات الثالث الأوىل، 
مبثابة  ال�سفوي  النقا�ص  يعّد  النهاية  ويف  تطبيقها،  اأو  املعرفة  باإنتاج  تعنى  لأنها  وذلك 

عملية تنتمي لكت�ساب املعرفة واإنتاجها. 
توؤثر يف التح�سيل الدرا�سي عوامل خارجية وهي البيئة املحيطة بالطالب، وعوامل 
التي  التفكري  مهارات  يف  املتمثلة  العقلية  وقدراته  املعرفية  اخل�سائ�ص  وهي  داخلية 
ميتلكها وعمليات التفكري التي يوظفها وال�سفات النف�سية للطالب التي متيز �سخ�سيته عن 
الطلبة )�سعاده،  الدرا�سي عند  التح�سيل  العوامل مهمة يف زيادة م�ستوى  غريه، وتعد هذه 

 . )2003
لقد ورد تعريف التح�سيل يف قامو�ص علم النف�ص على اأنه »م�ستوى حمدد من الإجناز 
الختبارات  اأو  املعلمون  يعدها  التي  بالختبارات  ويقا�ص  املدر�سي  العمل  يف  الرباعة  اأو 

. )Chplin, J., 1971: 5( »املقننة
وعرفه عبد الفتاح باأنه »الدرجة التي يح�سل عليها املتعلم يف اختبار مادة درا�سية 
يعرب عن هذه  وقد  الدرا�سة،  درا�سة منظمة يف حجرة  در�سها  اأن  �سبق  مواد عدة  اأو  معينة 
الدرجة بالن�سبة لأداء جمموعة من املتعلمني، وهو ما يطلق عليها الدرجة )معيارية املرجع( 
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، اأو قد يعرب عنها بالن�سبة لدرجة حتقيق الأهداف املعينة التي �سبق حتديدها، وهي ما يطلق 
عليها درجة )حمكية املرجع( « )عبد الفتاح، 1981: 51( .

وعرفه فايز البتانوين اأنه ناجت ما يكت�سبه املتعلم من املادة التعليمية املنظمة بطرق 
تنظيم،  لكل  املحددة  التعليمات  وفق  املادة  تقدمي  على  بناء  الناجت  هذا  ويتحقق  معينة، 
للمادة  تعلمه  بعد  التح�سيلي  الختبار  يف  الطالب  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  ويقا�ص 

)البتانوين، 2005: 40( .
الفرد  ا�ستجابات  حم�سلة  عن  يعرب  «مفهوم  باأنه:  الريا�سيات  نحو  الجتاه  يعرف 
نحو مو�سوعات مادة الريا�سيات، وي�سهم يف حتديد مدى حرية الفرد امل�ستقلة جتاه مادة 
 )Allport( وقد عَرّف األبورت. )الريا�سيات من حيث القبول اأو الرف�ص« )ال�سناوي، 1989: 9
الجتاهات باأنها: ”حالة من ال�ستعداد اأو التاأهب الع�سبي والنف�سي، منتظم من خالل خربة 
املو�سوعات  جلميع  الفرد  ا�ستجابة  يف  دينامي  اأو  توجيهي  تاأثري  ذات  وتكون  ال�سخ�ص، 
واملواقف التي ت�ستثري هذه ال�ستجابة” )جامعة القد�ص املفتوحة، 2007: 315( .ويعّرف 
وال�سلوك نحو  وامل�ساعر  الأفكار  ير�سد  تعليمي  باأنه مفهوم  الجتاه   )Davidoff( دافيدوف 
من  تنظيم  اأنه:   )Thomas( ثوما�ص  .ويعّرفه   )Davidoff, L.1976: 456( معينة  اأ�سياء 
العتقادات حول مو�سوع معني وهو باق ن�سبياً، ويجعل الفرد قابالً لأن ي�ستجيب لطريقة 

. )Thomas, K.C.1990: 3( معينة
وقد اأكدت بحوث بلوم عام 1971 وجود عالقة موجبة بني الجتاهات وبني م�ستوى 
املرتفع  التح�سيل  اأن  اأي  �سببية؛  ولي�ست  وظيفية  العالقة  هذه  واأن  املدر�سي،  التح�سيل 
فاإن  وباملثل  الدرا�سة،  نحو  اإيجابية  اجتاهات  تكوين  اإىل  يوؤديان  قد  املدر�سي  والنجاح 
اإىل رفع م�ستوى التح�سيل.اإن املعلومات التي تقدم للفرد  الجتاهات الإيجابية قد توؤدي 
تعّد عن�رصاً مهماً يف تعديل اجتاهاته، ومن اأهم م�سادر املعلومات للتالميذ الكتب املدر�سية 

)اأبو حطب، و�سادق، 1980( .

مشكلة البحث وأسئلته: 
تتمثل م�سكلة هذا البحث يف التعرف اإىل م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
الريا�سيات،  التفكري وفق منوذج مارزانو وعالقته بالتح�سيل والجتاهات نحو  لعمليات 
وقد اختريت هذه الفئة من الطلبة؛ لأنهم يبداأون يف هذا العمر يف مرحلة التفكري املجرد 
ح�سب مراحل التطور املعريف لبياجيه، وحتديداً فاإن هذا البحث ي�سعى لالإجابة عن الأ�سئلة 

الآتية: 
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منوذج . 1 وفق  التفكري  لعمليات  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  توظيف  م�ستوى  ما 
مارزانو يف الريا�سيات؟ 

هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي . 2
لعمليات التفكري وفق منوذج مارزانو يف الريا�سيات تبعاً اجلن�ص؟ 

هل توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بني م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع . 3
الأ�سا�سي لعمليات التفكري وفق منوذج مارزانو وم�ستوى التح�سيل يف الريا�سيات؟ 

هل توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بني م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع . 4
الأ�سا�سي لعمليات التفكري وفق منوذج مارزانو وم�ستوى الجتاهات نحو الريا�سيات؟ 

أهداف البحث: 

هدف هذا البحث اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
التعرف اإىل م�ستوى توظيف عمليات التفكري وفق منوذج مارزانو لدى طلبة ال�سف . 1

ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�سيات.
لدى . 2 مارزانو  منوذج  وفق  التفكري  عمليات  توظيف  م�ستوى  اختالف  اإىل  التعرف 

طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�سيات باختالف اجلن�ص.
التعرف اإىل عالقة م�ستوى توظيف عمليات التفكري وفق منوذج مارزانو مب�ستوى . 3

التح�سيل يف الريا�سيات لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.
التعرف اإىل عالقة م�ستوى توظيف عمليات التفكري وفق منوذج مارزانو مب�ستوى . 4

الجتاهات نحو الريا�سيات لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

أهمية البحث: 

تكمن اأهمية البحث يف نقاط عدة منها: 
الفل�سطينية )يف حدود علم . 1 البيئة  الدرا�سات والأبحاث يف هذا املو�سوع يف  قلة 

الباحث( .
مواكبة الهتمام الوطني والعاملي لزيادة فاعلية تعلم الريا�سيات والتغلب على . 2

�سعوبات تعلمها وتعليمها.
توجيه اأنظار القائمني على بناء املناهج الفل�سطينية لعمليات التفكري يف مناهج . 3

الريا�سيات.
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وتعليم . 4 تعلم  يف  التفكري  عمليات  لأهمية  الريا�سيات  معلمي  اأنظار  توجيه 
الريا�سيات.

حمددات الدراسة: 
اقت�رصت هذه الدرا�سة على خم�ص عمليات للتفكري وهي: تكوين املفاهيم، تكوين  ♦

قيا�ص  ل�سعوبة  .وذلك  )الآتيف(  الن�ساء  امل�سكالت،  حل   ، )الفهم(  ال�ستيعاب  املبادئ، 
العمليات الأخرى يف الريا�سيات.

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالأدوات التي ا�ستخدمتها. ♦
حمافظة  ♦ مدار�ص  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رصت 

اخلليل يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي )2011/ 2012( .

مصطلحات الدراسة: 
حددها  ◄ وقد  املتداخلة،  العقلية  العمليات  من  جمموعة  هي  التفكري:  عمليات 

مارزانو بثماين عمليات وهي: تكوين املفاهيم، تكوين املبادئ، وال�ستيعاب )الفهم( ، وحل 
)مارزانو  ال�سفوي  والتعبري   ، )الآتيف(  والإن�ساء  والبحوث،  القرارات،  و�سناعة  امل�سكالت، 
واآخرون، 2004: 86( .وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على 

اختبار عمليات التفكري.
التح�سيل الدرا�سي: ناجت ما تعلمه الطلبة من اإجراء عملية التعلم، ويقا�ص بالدرجة  ◄

التي يح�سل عليها التلميذ يف الختبار الذي اأعده الباحث وطبقه بعد النتهاء من التدري�ص 
)مراد، 1995: 234( .وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على 

اختبار حت�سيل الريا�سيات.
االجتاهات: مفهوم تعليمي ير�سد الأفكار وامل�ساعر وال�سلوك نحو اأ�سياء معينة ):  ◄

 )Davidoff, 1976 456

وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�ص الجتاهات 
نحو الريا�سيات.

الدراسات السابقة:  
فيما ياأتي عر�ص للدرا�سات التي تناولت التفكري وعالقته بالتح�سيل يف الريا�سيات 
وبخا�سة  التفكري  عمليات  تناولت  التي  الدرا�سات  ندرة  ويالحظ  نحوها،  والجتاهات 

الدرا�سات التي اعتمدت منوذج مارزانو )يف حدود علم الباحث( .
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 : (Carroll & Howison, 1991) درا�سة كارول وهاو�سون
فقد در�سا العالقة بني التفكري البتكاري واملوهبة والتح�سيل داخل الف�سل الدرا�سي، 
و�سملت العينة )148( طالباً ق�سموا اإىل اأربع جمموعات بناء على درجات التفكري البتكاري.
اأعلى درجات  املرتفعة على  البتكارية  القدرات  الطلبة ذوي  نتائجهما ح�سول  وكان من 

التح�سيل.
 : (McCabe, 1991) درا�سة مكابي

قام مكابي بدرا�سة تاأثري الذكاء والإبداع على التح�سيل الدرا�سي، وتكونت عينته من 
.وقد  )اأعمارهم مابني 14- 16(  و 84 طالباً  )اأعمارهم مابني 12- 13(  )126( طالباً 
طبق الباحث على العينة اختبار تورن�ص لقيا�ص القدرات الإبداعية الذي يحوي �سبع قدرات 
اإبداعية هي: الإبداع العددي، ويحوي: الطالقة واملرونة والأ�سالة وقدرة اإعطاء التفا�سيل 
)Elaboration( والإبداع اللفظي، ويحوي: الطالقة واملرونة والأ�سالة، وبناء عليه ُق�سمت 
، كما  الإبداع(  الإبداع، منخف�سي  الإبداع، متو�سطي  اإىل ثالث جمموعات )مرتفعي  العينة 
اأن هناك  اإىل  الباحث  الذكاء.وخل�ص  لقيا�ص  اختبار حت�سيلي مقنن، واختبار  طبق عليهم 
عالقة قوية بني الذكاء وجميع مظاهر الإبداع، كما اأن للعمر دوراً كبرياً يف زيادة الإبداع، 
حيث خل�ص الباحث )كما اأ�سار تورن�ص من قبله( اإىل اأن الإبداع يزيد بزيادة عمر املتعلم، اأما 
التح�سيل فلم يجد له ارتباطاً قوياً بالإبداع، حيث اإن كمية الطالقة واملرونة والأ�سالة ل 
ت�ستلزم معها ارتفاعا يف التح�سيل، ولكنه وجد اأن بع�ص مظاهر الإبداع ترتبط بالتح�سيل 
يف بع�ص املواد، ففي اللغة الإجنليزية مثال، وجد اأن هناك عالقة بني التح�سيل والطالقة، 

اأما التح�سيل املرتفع يف الريا�سيات والفنون فلم يجد له ارتباطا بالتفكري البتكاري.
 : (Freeman, 1994) درا�سة فرميان

من  وذلك  املوهوبني،  مدار�ص  يف  والتح�سيل  البتكار  بني  العالقة  فرميان  در�ص 
املوهوبني. من  وم�سنفني  العا�رصة  �سن  يف  طفالً   )169( مع  ال�سخ�سية  املقابالت  خالل 
ودلت النتائج على اأن ال�سغوط الأ�رصية الق�رصية التي ميار�سها بع�ص اأولياء الأمور من اأجل 

التح�سيل تقلل من القدرات الإبتكارية لأبنائهم.
 (Yildirim, 1994) :درا�سة يلدرمي

اأجرى يلدرمي درا�سة بعنوان: « اجتاهات املعلمني نحو تعليم التفكري« بينت هذه الدرا�سة 
اأن عدم قدرة املدار�ص على حت�سني التفكري وتنميتة لدى الطلبة يعّد املو�سوع الرئي�ص الذي 
يلفت النتباه، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املعلمني م�سئولني عن حت�سني تفكري، الطلبة يف 
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ف�سولهم الدرا�سية، كما اأو�سحت الدرا�سة اأن اهتمامات املعلمني تن�سب على التعلم اأكرث من 
تعليم التفكري، كما اأو�سحت الدرا�سة اأهمية تدريب املعلمني على تعليم التفكري واأثر ذلك على 

منو قدرتهم على �سبط ال�سف واإدارة املناق�سة واإجراء عمليات التفكري.
 : (Knight, 1996) درا�سة نايت

والعلوم  التاريخ  يف  التفكري  اأجل  من  »التدري�ص  بعنوان:  درا�سة  نايت  اأجرى 
الجتماعية« اأ�سارت الدرا�سة اإىل �رصورة دمج عمليات التفكري يف املناهج التعليمية داخل 
الف�سول الدرا�سية من خالل توظيف مناهج �سناعة واتخاذ القرار وحل امل�سكالت، وتكوين 
املفاهيم، وبالآتي ميكن تطوير اأداء الطلبة على ا�ستخدام مهارات التفكري لي�ص يف حياتهم 

التعليمية فقط، واإمنا يف حياتهم الواقعية. 
 : (Ibler, 1997) درا�سة اإيبلر

الرتبية  طالب  بع�ص  على  العليا  التفكري  مهارات  حت�سني  لظاهرة  بدرا�سة  اإيبلر  قام 
اخلا�سة، وذلك من خالل تنمية التعلم التعاوين واملهارات الجتماعية، وقد اأ�سارت نتائج 

هذه الدرا�سة اإىل اأنه ميكن حت�سني قدرات الطلبة على ا�ستخدام مهارات التفكري العليا.
 : (Householter & Schrock, 1997) درا�سة هاو�سهولرت و�رضوك

قّدم هاو�سهولرت و�رصوك درا�سة بعنوان: »حت�سني مهارات التفكري العليا لدى الطلبة« 
واأ�سارت  البتدائية،  املرحلة  تالميذ  لدى  القرار  و�سنع  امل�سكالت  حل  تنمية  اإىل  هدفت 
ال�ستقرائي،  التفكري  تنمية  يف  وال�سور  والر�سوم  اخلرائط  ا�ستخدام  اإمكانية  اإىل  الدرا�سة 

التحليلي، التو�سل اإىل ال�ستنتاجات.   
درا�سة )دياب، 1999( 

ل�سفوف  الريا�سيات  منهاج  ت�سميم  بعنوان  درا�سة  باإجراء  دياب  رزق  �سهيل  قام 
املرحلة البتدائية العليا وقيا�ص اأثره على التح�سيل والجتاه وقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل 
قائماً  ال�ساد�ص(  و  )اخلام�ص  العليا  البتدائية  املرحلة  ل�سفوف  الريا�سيات  منهاج  تقومي 
بناء  التفكري، حيث اختريت خم�ص مهارات تنا�سب طلبة هذه املرحلة، و مت  على مهارات 

وحدات درا�سية يف �سوء الأهداف املن�سودة للمنهاج.
ثم طبقت على عينة من طلبة ال�سف اخلام�ص وال�ساد�ص اختريت من مدر�ستني تابعتني 
لوكالة الغوث )ذكور واإناث( مبدينة غزة، حيث اختريت اأربعة �سفوف درا�سية من ال�سف 
ال�ساد�ص  ال�سف  من  درا�سية  �سفوف  اأربعة  وكذلك  وطالبة،  طالباً   195 عددها  اخلام�ص 
عددها )193( طالباً وطالبة.وُق�سمت العينة اإىل جمموعتني جتريبية و�سابطة، و قد طّبق 
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حمتوى املنهاج املعد يف كل من املدر�ستني على املجموعة التجريبية من ذكور واإناث يف 
العام الدرا�سي )1997/ 1998( .

ال�سفوف  طالب  على  الريا�سيات  مادة  نحو  اجتاه  ومقيا�ص  حت�سيلي  اختبار  طبق 
الدرا�سية املختارة وطالباتها، وذلك يف نهاية فرتة تطبيق املحتوى، وبينت نتائج الدرا�سة 
تفوق طلبة املجموعة التجريبية على اأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة يف كل من املدر�ستني 

يف التح�سيل والجتاه، كما اأظهرت اأي�ساً تفوق الإناث على الذكور.
حمتوى  يف  النظر  اإعادة  �رصورة  كانت:  الدرا�سة  بها  خرجت  التي  التو�سيات  اأهم 
التفكري  اإثرائه مبواد تعليمية ت�ساعد على تنمية مهارات  الريا�سيات، والعمل على  منهاج 

لدى الطلبة، و ت�سهم يف رفع م�ستواهم التح�سيلي، وحتفزهم نحو التعلم والإبداع.
درا�سة )املقو�سي، 2001( : 

والتح�سيل  التفكري  مرحلة  متغريات  بني  العالقة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  وحت�سيلهم  اجلامعة  يف  الريا�سيات  يف  املتخ�س�سني  الطلبة  لدى  الريا�سيات  يف 
ال�سامل على جمتمع  امل�سح  بطريقة  الدرا�سة  اأجريت  وقد  العامة،  الثانوية  الريا�سيات يف 
الدرا�سة البالغ عددهم )248( من طلبة جامعة امللك �سعود، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
يف  الريا�سيات  يف  التح�سيل  وبني  اجلامعة  يف  الريا�سيات  يف  التح�سيل  بني  عالقة 
الثانوية العامة، وعدم وجود عالقة بني مرحلة التفكري والتح�سيل يف الريا�سيات يف كل 

من اجلامعة واملرحلة الثانوية.
درا�سة )اأبو هلل والطحان، 2002( : 

من  عينة  لدى  والتح�سيل  والبتكار  الذكاء  بني  العالقة  اختبار  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
والإعدادية. البتدائية  املرحلتني  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  طلبة  من  املتفوقني 
وقد طبقت الدرا�سة ثالث اأدوات لقيا�ص متغريات الدرا�سة التابعة على عينة من )194( من 
طلبة ال�سف ال�ساد�ص، و )212( من طلبة ال�سف الثالث الإعدادي، وقد بينت نتائج الدرا�سة 

اأن متغريات الدرا�سة ترتبط ببع�سها ارتباطاً موجباً دالً اإح�سائياً.
درا�سة )من�سي، 2002( : 

طالب  عند  )الإبداعي(  البتكاري  التفكري  منو  بعنوان:  درا�سة  من�سي  ح�سن  اأجرى 
املرحلة املتو�سطة يف حمافظة الر�ص باململكة العربية ال�سعودية.وقد هدفت هذه الدرا�سة 
اإىل الك�سف عن وجود القدرات البتكارية عند طالب املرحلة املتو�سطة يف حمافظة الر�ص 
يف اململكة العربية ال�سعودية، و هل قدرات التفكري البتكاري تنمو وفق عوامل النمو لدى 
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الأفراد.طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من )430( طالباً من املرحلة املتو�سطة يف حمافظة 
بينت  البتكاري.وقد  للتفكري  اختبار توران�ص  الدرا�سة  الباحث يف هذه  ا�ستخدم  الر�ص.وقد 
نتائج الدرا�سة اأن اأعلى اأداء لطالب ال�سف الثالث متو�سط ثم ال�سف الثاين متو�سط واأخرياً 
ال�سف الأول متو�سط، وذلك يدل على اأن قدرة الطالب على التفكري البتكاري تنمو بارتقاء 
الأن�سطة  بالإكثار من  املعلمني  الباحث  اأو�سى  لل�سف.وقد  التعليمي  امل�ستوى  الطالب يف 

التي تنمي تفكري الطلبة والبتعاد عن احل�سو.
درا�سة )عبد املجيد، 2004( : 

الإح�سائية  الدللتني  اختالف  مدى  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة  املجيد  عبد  اأجرى 
والعملية للبحوث التي تهتم بتنمية التفكري يف جمال تعليم وتعلم الريا�سيات يف م�رص، 
وقد حّلل الباحث )33( بحثاً من�سوراً ور�سالة ماج�ستري ور�سالة دكتوراه حول املو�سوع يف 
الفرتة الزمنية من �سنة 1992م اإىل �سنة 2003م.وقد بينت نتائج الدرا�سة اأن الدللة العملية 
لبحوث تنمية التفكري يف جمال الريا�سيات با�ستخدام مقيا�ص )كوهني( يف معظمها ذات 
دللة عملية مرتفعة، كما بينت نتائج الدرا�سة اأن كثري من البحوث يف جمال تنمية التفكري 
قيمتها  اأن  اأي  متدنية،  العملية  دللتها  قيمة  ولكن  اإح�سائية  دللة  لها  الريا�سيات  يف 

الرتبوية متو�سطة اأو �سعيفة.
درا�سة )حممد، 2008( : 

والتفكري  الدرا�سي  التح�سيل  العالقة بني  اإىل  التعرف  اإىل  درا�سة هدفت  اأجرى حممد 
وقد طبقت  العام،  الثانوي  الأول  ال�سف  لدى طلبة  الريا�سيات  امل�سكالت يف  الناقد وحل 
�سملت على )11658( طالباً وطالبة موزعني على )151( مدر�سة يف  الدرا�سة على عينة 
بينت  وقد  امل�سكالت،  وحل  الناقد  والتفكري  للتح�سيل  مقايي�ص  الباحث  طبق  م�رص.كما 
نتائج الدرا�سة �سعف التح�سيل لدى عينة الدرا�سة يف الريا�سيات، كما بينت وجود عالقة 

ارتباطية بني التح�سيل وبني التفكري الناقد وبني التح�سيل وبني حل امل�سكالت.
درا�سة )ح�سن، 2009( 

اإىل بناء برنامج مقرتح لتعليم التفكري التحليلي، بهدف تنمية الفهم  الدرا�سة  هدفت 
القرائي، والوعي بعمليات التفكري لدى طلبة ال�سف الأول الإعدادي، وقد بني الربنامج من 
وحدتني من كتاب اللغة العربية يف جمهورية م�رص العربية للعام الدرا�سي 2008/ 2009.
وقد ا�ستمل الربنامج على عينة مكونة من )90( من طلبة ال�سف الأول الإعدادي موزعني 
على جمموعتني اإحداهما �سابطة والأخرى جتريبية، وقد بينت نتائج البحث وجود فروق 
دالة اإح�سائياً يف كل من الفهم القرائي والوعي بعمليات التفكري، تعزى اإىل تطبيق الربنامج 

املقرتح، ول�سالح املجموعة التجريبية.
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درا�سة )عيد، 2009( 
تنمية  على  الدماغ  جانبي  على  قائم  مقرتح  برنامج  اأثر  ك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
بع�ص مهارات التفكري يف الريا�سيات لدى طالب ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي بغزة، وقد طبق 
الباحث اختباراً لل�سيطرة الدماغية، واختباراً ملهارات التفكري على عينة من )77( من طلبة 
ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي موزعني على جمموعتني �سابطة والأخرى جتريبية، وبعد تطبيق 
الربنامج املقرتح على العينة التجريبية، بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائياً 
بني متو�سط درجات طالب املجموعة التجريبية ومتو�سط اأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة 
يف اختبار مهارات التفكري يف الريا�سيات ل�سالح املجموعة التجريبية، كما بينت النتائج 
ذوي  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود 
اجلوانب: )الأمين، الأي�رص، اجلانبني معاً( يف اختبار مهارات التفكري يف الريا�سيات ل�سالح 

الطلبة ذوي اجلانبني الأمين والأي�رص معاً.
درا�سة )كرم الدين و�سربي، 2011( : 

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأثر برنامج مقرتح على تنمية عمليات التفكري املنطقي لدى 
التجريبي على جمموعتني �سابطة  با�ستخدام املنهج  الدرا�سة  الرو�سة، وقد طبقت  اأطفال 
وقد  اجلن�سني،  على  بالت�ساوي  موزعني  )60( طفالً  عينتهما  بلغ جمموع  تدريبية  واأخرى 
ا�ستخدم الباحثان العديد من الأدوات جلمع البيانات الالزمة منها مقيا�ص للتفكري املنطقي.
مقيا�ص  على  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعتني  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق  النتائج  وبينت 

عمليات التفكري املنطقي ول�سالح املجموعة التجريبية.
درا�سة )املن�سور، 2011( : 

على  والأداء  الريا�سيات  يف  التح�سيل  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اأفرادها  عدد  بلغ  الأ�سا�سي  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  من  عينة  لدى  التفكري  مهارات  مقيا�ص 
يف  حت�سيلياً  اختباراً  الباحث  ا�ستخدم  وقد  الر�سمية،  دم�سق  مدينة  مدار�ص  من   )241(
الريا�سيات، ومقيا�ساً ملهارات التفكري: )التحليل، والخت�سار، والتركيب، واإنتاج احللـول، 
والتمييـز، واملقارنـة، واملرونـة، وال�ستنتاج، واتخاذ القرار، والتو�سع، والبرهان، والتعميم( 
الريا�سيات  يف  التح�سيل  بني  اإيجابية  ارتباط  عالقة  وجود  الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد   ،

والأداء على مقيا�ص مهارات التفكري.
 (Poddiakov, 2012) درا�سة بودياكوف

اأجرى بودياكوف درا�سة هدفها التعرف اإىل الأمناط الأولية لعملية الت�سنيف كعملية 
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الأكرث  الت�سنيف  اأمناط  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  وقد  املدر�سة،  قبل  ما  اأطفال  لدى  تفكري 
�سيوعاً يف هذه املرحلة هي: الكميات وامل�ساحات، حيث ت�ساعد هذه الت�سنيفات يف حتديد 
خ�سائ�ص الأ�سياء ومزاياها وتنظيم اخلربات، وهي ت�سكل الإطار املنطقي يف التفكري.وتبني 

اأن هناك عالقة موجبة بني توظيف هذه الت�سنيفات وبني منو قدرات الطفل العقلية.
التفكري  التي تناولت عمليات  الدرا�سات  ال�سابقة يتبني قلة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ص  بعد 
وفق منوذج مارزانو، وهذا ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة، كما اأن الدرا�سة 
الريا�سيات  يف  بالتح�سيل  وعالقتها  التفكري  عمليات  اأهمية  على  ال�سوء  تلقي  احلالية 
والجتاهات نحوها.كما اأن الباحث ا�ستفاد من الدرا�سات ال�سابقة يف تف�سري نتائجه التي 

تو�سل اإليها يف البحث احلايل.

منهج الدراسة: 

درجة  عن  للك�سف  الدرا�سة  هذه  اأهداف  لتحقيق  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
ال�سابع الأ�سا�سي وعالقته  توظيف عمليات التفكري وفق منوذج مارزانو لدى طلبة ال�سف 

بالتح�سيل والجتاهات نحو الريا�سيات.

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من طالب وطالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة اخلليل 
للعلم الدرا�سي 2011/ 2012 والبالغ عددهم )4542( طالباً وطالبة منهم )2236( طالباً 

و )2306( طالبة.

عينة الدراسة: 

الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالباً   )184( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
اختريوا بطريقة العينة الق�سدية، حيث اختريت مدر�ستان اإحداهما للذكور والأخرى لالإناث، 

ثم اختري من كل مدر�سة �سعبتان واجلدول )1( يبني خ�سائ�ص العينة الدميوغرافية.
الجدول (1) 
عينة الدراسة

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغري

اجلن�ص

51%93ذكر
49%91اأنثى

100%184املجموع
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أدوات الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث ثالث اأدوات لتحقيق اأغرا�ص هذه الدرا�سة، وهذه الأدوات هي اختبار 
الريا�سيات،  الريا�سيات ومقيا�ص الجتاهات نحو  التح�سيل يف  التفكري، اختبار  عمليات 

وفيما ياأتي و�سف لهذه الأدوات: 
لقيا�ص  ♦ فقرة   )25( من  ويتكون  الباحث،  قبل  من  واأعد  التفكري،  عمليات  اختبار 

التفكري،  لقيا�ص عمليات  اإىل خم�سة اختبارات فرعية منف�سلة  التفكري، وقد جزئ  عمليات 
والرتكيب  امل�سكالت،  وحل  والإ�ستيعاب،  والفهم  املبادئ،  وتكوين  املفاهيم،  وتكوين 

»الإن�ساء« بواقع خم�ص فقرات لكل عملية تفكري.امللحق )1( 
اجلدول )2( الآتي يبني توزيع فقرات الختبار على عمليات التفكري.

الجدول (2) 
 توزيع فقرات االختبار على عمليات التفكير

عدد الفراتاأرقام الفقراتعمليات التفكريالرقم

15- 5تكوين املفاهيم1
65- 10تكوين املبادئ2
115- 15الفهم وال�ستيعاب3
165- 20حل امل�سكالت4
215- 25الإن�ساء )الآتيف( 5

125- 25االختبار الكلي

وقد اأعطيت الإجابة )ال�سحيحة( العالمة )1( واخلطاأ )�سفر( وبالآتي تكون العالمة 
الق�سوى للمقيا�ص )25( والعالمة الدنيا )�سفر( ، ويكون الو�سط احل�سابي النظري لكل فقرة 
)0.5( والو�سط احل�سابي النظري لكل عملية تفكري )2.5( والو�سط احل�سابي النظري لالختبار 

ككل )12.5( .
�سدق االختبار: مت ال�سرت�ساد باآراء �ستة حمكمني من ذوي الخت�سا�ص واخلربة من 
حملة درجة الدكتوراة يف املناهج وطرق التدري�ص وعلم النف�ص الرتبوي حول فقرات اأخبار 

عمليات التفكري، وقد عدِّلت الفقرات بناءً على اآراء املحكمني.
األفا  كرومباخ  معادلة  با�ستخدام  لالختبار  الثبات  معامل  ُح�سب  االختبار:  ثبات 
الدرا�سة،  عينة  خارج  من  ال�سابع  ال�سف  طلبة  من   )30( من  عينة  على  الداخلي  لالت�ساق 
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وقد بلغ معامل الثبات لختبار عمليات التفكري )0.73( وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص البحث 
العلمي.
مادة  ♦ يف  اختبار  وهو  الباحث،  قبل  من  اأُعدَّ  الريا�سيات  يف  التح�سيل  اختبار 

الريا�سيات لل�سف ال�سابع، مكون من )32( فقرة من اختيار من متعدد.ملحق رقم )2( 
وقد اأعطيت الإجابة اخلطاأ )�سفر( وال�سحيحة )3( عالمات مع اإ�سافة )4( عالمات 
لكل طالب، وبالآتي تكون العالمة الق�سوى لالختبار الذي يقي�ص التح�سيل )100( والعالمة 
الدنيا )4( ، وبذلك يكون الو�سط احل�سابي النظري لختبار التح�سيل يف الريا�سيات )50( .

�سدق االختبار: بني الختبار التح�سيلي بناءً على جدول موا�سفات، اجلدول رقم )3( 
الآتي يبني توزيع فقرات الختبار على بعدي )املحتوى/ الأهداف( .

الجدول (3) 
توزيع فقرات االختبار على بعدي (المحتوى/ األهداف) 

االأهداف
الوزن الن�سبي حل امل�سكلتاملعرفة االإجرائيةاملعرفة املفاهيميةاملحتوى

للمحتوى

28%4، 26، 3، 119، 6الك�سور العادية
20%510، 8، 79الك�سور الع�رصية

24%1213، 14، 1115، 24الأعداد ال�سحيحة
28%16، 2217، 23، 1825، 20 الن�سبة والتنا�سب

100%24%48%28%الوزن الن�سبي لالأهداف

جمال  يف  واخلربة  الخت�سا�ص  ذوي  من  حمكمني  خم�سة  باآراء  ال�سرت�ساد  مت  ثم 
تدري�ص الريا�سيات لهذه املرحلة، وقد ُعّدل الختبار بناءً على مقرتحاتهم.

األفا  كرومباخ  معادلة  با�ستخدام  لالختبار  الثبات  معامل  ُح�سب  االختبار:  ثبات 
لالت�ساق الداخلي على عينة من )30( من طلبة ال�سف ال�سابع من خارج عينة الدرا�سة، وقد 
بلغ معامل الثبات لختبار التح�سيل يف الريا�سيات )0.87( وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص 

البحث العلمي.
ا�ستبانة لقيا�ص الجتاهات من اإعداد )املغربي، 2006( ، وتتكون من )30( فقرة، وقد 
الريا�سيات يف  الأ�سا�سي نحو مادة  ال�سابع  اأعدها املغربي لقيا�ص اجتاهات طلبة ال�سف 

البيئة نف�سها.ملحق رقم )3( 
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�سدق اال�ستبانة: وقد ا�ستخدم معد املقيا�ص �سدق املحكمني، حيث عر�ص ال�ستبانة 
الراأي  لإبداء  والتقومي  والقيا�ص  الرتبوي  النف�ص  علم  يف  اخلربة  ذوي  من  �سبعة  على 
واملالحظات واملقرتحات حول مالءمة فقرات املقيا�ص واملقيا�ص ككل.وقام بتعديل فقرات 

املقيا�ص بال�ستفادة من اآراء املحكمني ومالحظاتهم.
با�ستخدام معادلة  لال�ستبانة  الثبات  ال�ستبانة معامل  ال�ستبانة: ح�سب معد  ثبات   
كرومباخ األفا لالت�ساق الداخلي على عينة من )30( من طلبة ال�سف ال�سابع من خارج عينة 
الدرا�سة، وقد بلغ معامل الثبات لختبار ل�ستبانة الجتاهات )0.94( وهي قيمة مقبولة 

لأغرا�ص البحث العلمي.
اأعطيت الإجابة اأرف�ص ب�سدة العالمة )1( والإجابة اأرف�ص )عالمتان( والإجابة اأوافق 
اأوافق ب�سدة )4 عالمات( ، مع الأخذ بعني العتبار عك�ص املقيا�ص  )3 عالمات( والإجابة 
ال�سابع  ال�سف  طلبة  اجتاهات  الق�سوى ملقيا�ص  العالمة  تكون  وبالآتي  ال�سلبية،  للفقرات 

الأ�سا�سي نحو الريا�سيات )120( والعالمة الدنيا )30( .

صدق األدوات: 

قام الباحث بالإجراءات الآتية للتحقق من �سدق الأدوات: 

املعاجلة اإلحصائية: 

اأرقاما  اأعطيت  للحا�سوب، حيث  واأدخلها  الباحث  راجعها  الدرا�سة  بيانات  بعد جمع 
الالزمة  الإح�سائية  املعاجلة  متت  وقد  رقمية،  اإىل  اللفظية  الإجابات  حولت  اأي  معينة 
املعيارية واختبار )ت(  الأعداد واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات  با�ستخراج  للبيانات 
وذلك  املتغريات،  بني  العالقة  لإيجاد  بري�سون  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت  وقد   ،  )T� test(

.SPSS با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية يف العلوم الجتماعية

نتائج الدراسة: 

بعد جمع البيانات واإجراء التحليل االإح�سائي مت التو�سل اإىل النتائج االآتية: 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:  ◄

ما م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي لعمليات التفكري وفق 
منوذج مارزانو يف الريا�سيات؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرج الو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لإجابات طلبة 



130

مستوى توظيف طلبة الصف السابع األساسي لعمليات التفكير 

د. نبيل أمني املغربيوفق منوذج مارزانو وعالقته بالتحصيل واالجتاهات نحو الرياضيات.

ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي على اختبار عمليات التفكري وقد كانت النتيجة كما يف اجلدول )4( 
الآتي: 

الجدول (4) 
مستوى توظيف طلبة الصف السابع األساسي لعمليات التفكير في الرياضيات

التقومياالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيرقم الفقرةعملية التفكريرقم عملية التفكري

تكوين املفاهيم1

متدنية10.430.48
متدنية20.370.56
متدنية30.480.51
متدنية40.320.38
متدنية50.270.43

متدنية1.871.13املجموع

تكوين املبادئ2

متدنية10.340.45
متدنية20.290.37
متدنية30.380.62
متدنية40.190.28
متدنية50.230.32

متدنية1.431.38املجموع

الفهم وال�ستيعاب3

متدنية10.190.31
متدنية20.140.29
متدنية30.210.50
متدنية40.150.38
متدنية50.290.61

متدنية0.981.06املجموع

حل امل�سكالت4

متدنية10.170.36
متدنية20.130.47
متدنية30.090.41
متدنية40.160.33
متدنية50.130.23

متدنية0.670.87املجموع



131

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثاني - ع )6( - نيسان 

التقومياالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيرقم الفقرةعملية التفكريرقم عملية التفكري

الإن�ساء )الآتيف( 5

متدنية10.110.39
متدنية20.070.32
متدنية30.080.25
متدنية40.030.12
متدنية50.040.13

متدنية0330.76املجموع

متدنية5.282.71االختبار الكلي

يالحظ من اجلدول )4( اأعاله اأن م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع لعمليات التفكري 
وفق منوذج مارزانو كان متدنياً، حيث بلغ الو�سط احل�سابي لدرجاتهم على الختبار اخلا�ص 
بذلك )5.28( وهو اأقل بكثري من الو�سط احل�سابي النظري )12.5( ، علماً اأن الختبار يتكون 
من )25( فقرة والدرجة الق�سوى لالختبار )25( .كما يتبني من اجلدول نف�سه اأن الأو�ساط 
احل�سابية لعمليات التفكري اخلم�ص كانت متدنية، وجميعها اأقل من الو�سط احل�سابي النظري 
)2.5( لكل عملية تفكري، وكان اأعلى و�سط ح�سابي لعمليات التفكري لعملية تكوين املفاهيم 
وبلغ )1.87( وهو متدن اأي�ساً؛ اإذ اإنه من الو�سط احل�سابي النظري، واأدنى م�ستوى لعمليات 
التفكري كان لعملية الإن�ساء )الآتيف( حيث بلغ )0.33( ، كما يت�سح من اجلدول نف�سه اأن 
الو�سط احل�سابي لكل فقرة من فقرات الختبار كان متدنياً اأي�ساً، حيث كانت جميع الأو�ساط 
احل�سابية للفقرات اأقل من الو�سط احل�سابي النظري )0.5( .وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج 
درا�سة كل من )كرم الدين و�سربي، 2011( و )Yildirim, 1994( ، يف حني اأن العديد من 
الريا�سيات  التفكري يف  اإعداد برامج لرفع م�ستوى مهارات  اأنه بالإمكان  اأثبتت  الدرا�سات 
)عبد املجيد، 2004( و )ح�سن، 2009( و )عيد، 2009( .ويعزو الباحث �سبب تدين درجات 
الطلبة على اختبار عمليات التفكري اإىل ندرة اهتمام مناهج الريا�سيات بعمليات التفكري، 
واإىل قلة اهتمام املدر�سني بعمليات التفكري وتركيزهم على عمليات ال�رصح، وحل التدريبات 
على  الطلبة  درجات  تدين  يف  ال�سبب  يعود  الطلبة.ورمبا  بتح�سيل  واهتمامهم  الريا�سية 
اختبار عمليات التفكري اإىل غرابة طبيعة الختبار على الطلبة، وعدم تعودهم على هذا النمط 
ب�سبب  الطلبة لالختبار،  دافعية  انخفا�ص  اإىل  التدين  ذلك  الختبارات، كما ميكن عزو  من 
علمهم اأنه لي�ص اختباراً حت�سيلياً، ولن يوؤثر على اأدائهم وتقوميهم املدر�سي.وهنالك عامل 
اإن حمتوى بع�ص الأ�سئلة يرتبط  اآخر وهو ال�سفة الرتاكمية لبع�ص فقرات الختبار، حيث 
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الفورية املبا�رصة  الطلبة على الختبارات  ل�سنوات �سابقة، وقد اعتاد  الريا�سيات  مبناهج 
واملرتبطة مبقررات ال�سنة احلالية فقط.

النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ◄

هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع 
االأ�سا�سي لعمليات التفكري وفق منوذج مارزانو يف الريا�سيات تبعاً اجلن�س؟ 
ولالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق اُ�ستخدم اختبار )ت( )T� test( للمقارنة بني جمموعتني 

م�ستقلتني، وذلك كما هو وا�سح يف اجلدول )5( الآتي: 
الجدول (5) 

نتائج اختبار (ت) للفروق في مستوى توظيف طلبة الصف السابع األساسي لعمليات التفكير حسب الجنس.

اجلن�س

عمليات التفكري

االإناثالذكور
قيمة )ت( 
م�ستوى الداللةاملح�سوبة الو�سط 

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

1.781.251.951.011.230.22تكوين املفاهيم
1.391.471.471.290.920.37تكوين املبادئ

0.921.151.040.971.140.31الفهم وال�ستيعاب
0.500.630.841.032.040.02حل امل�سكالت

0.370.980.290.531.070.28الإن�ساء )الآتيف( 

4.962.935.592.461.170.25االختبار الكلي

يالحظ من اجلدول )5( ال�سابق عدم وجود فروق دالة عند م�ستوى )α≥0.05( حيث 
دالة  فروق  توجد  ل  اأنه:  .اأي   )0.05( من  اأعلى  قيمة  وهي   )0.25( الدللة  م�ستوى  كان 
اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( يف م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
لعمليات التفكري وفق منوذج مارزانو تعزى اإىل اجلن�ص.ويت�سح من اجلدول نف�سه اأن جميع 
اإح�سائيا  دالة  اأنه ل توجد فروق  اأي  اأكرب من )0.05(  التفكري  الدللة لعمليات  م�ستويات 
بلغ م�ستوى  امل�سكالت حيث  والإناث ما عدا حل  الذكور  التفكري بني  يف م�ستوى عمليات 
الدللة )0.02( وهو اأقل من )0.05( اأي اأنه توجد فروق دالة اإح�سائياً يف م�ستوى عملية 
التفكري )حل امل�سكالت( بني الذكور والإناث من طلبة ال�سف ال�سابع ل�سالح الإناث.ويرى 
الباحث اأن �سبب ذلك ت�سابه النظام الرتبوي واملناهج واأ�ساليب التدري�ص والتقومي يف كل 
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من مدار�ص الذكور والإناث.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:  ◄

طلبة  توظيف  م�ستوى  بني  اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  علقة  توجد  هل 
وم�ستوى  مارزانو  منوذج  وفق  التفكري  لعمليات  االأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف 

التح�سيل يف الريا�سيات؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت اإيجاد معامل ارتباط بري�سون بني اإجابات طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي على اختبار عمليات التفكري واإجاباتهم على اختبار التح�سيل، وقد كانت 

النتيجة كما يف اجلدول )6( الآتي: 
الجدول (6) 

 العاقة بين مستوى توظيف طلبة الصف السابع األساسي لعمليات التفكير 
ومستوى التحصيل في الرياضيات

التح�سيل يف الريا�سيات
معامل االرتباطعمليات التفكري

0.74*تكوين املفاهيم
0.68*تكوين املبادئ

0.81*الفهم وال�ستيعاب
0.47*حل امل�سكالت

0.39*الإن�ساء )الآتيف( 

0.77*االختبار الكلي

 )0.05≤α) دال عند مستوى الداللة *

يالحظ من اجلدول )6( اأعاله اأن معامل الرتباط بني م�ستوى توظيف عمليات التفكري 
كما يالحظ  ارتباط موجب،  )0.77( وهو معامل  بلغ  الريا�سيات  التح�سيل يف  وم�ستوى 
اأن جميع معامالت الرتباط بني كل عملية تفكري من عمليات التفكري اخلم�ص والتح�سيل 
دالة  ارتباطية موجبة قوية  اأنه: توجد عالقة  اأي  اإح�سائياً،  الريا�سيات موجبة ودالة  يف 
اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( بني م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
ال�سف  طلبة  توظيف  زاد  الريا�سيات.فكلما  يف  التح�سيل  م�ستوى  وبني  التفكري  لعمليات 
ال�سابع لعمليات التفكري، كلما ازداد حت�سيلهم والعك�ص �سحيح.وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
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)اأبو هالل والطحان، 2002(  و )دياب، 1997( و   )Carroll & Howison, 1991( درا�سة 
هذه  نتائج  وقد خالفت   )Poddiakov, 2012( و  )املن�سور، 2011(  و  و )حممد، 2008( 
الدرا�سة نتائج درا�سة كل من )املقو�سي، 2001( و )McCabe, 1991( ، ويعزو الباحث �سبب 
وجود عالقة ارتباطية موجبة مرتفعة بني م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
قدرة  على  يعتمد  الريا�سيات  يف  التح�سيل  كون  اإىل  الريا�سيات  يف  التح�سيل  وم�ستوى 
الطالب على حل التمارين والأ�سئلة الريا�سية، واأن هذه القدرة تعتمد على عمليات تفكري 
ريا�سي واإجراءات ريا�سية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات التفكري كما �سنفها مارزانو.كما 
حل  ويعّد  الريا�سية،  للم�سائل  الطالب  حل  قدرة  على  يعتمد  الريا�سيات  يف  التح�سيل  اأن 

امل�سائل الريا�سية مرادفاً حلل امل�سكالت لدى مارزانو.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع:  ◄

طلبة  توظيف  م�ستوى  بني  اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  علقة  توجد  هل 
وم�ستوى  مارزانو  منوذج  وفق  التفكري  لعمليات  االأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف 

االجتاهات نحو الريا�سيات؟ 
السابع الصف  إجابات طلبة  بين  بيرسون  ارتباط  إيجاد معامل  تم  السؤال   ولإلجابة عن هذا 

 األساسي على اختبار عمليات التفكير وإجاباتهم على مقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وقد كانت
 النتيجة كما في الجدول (7) اآلتي:

الجدول (7) 
العاقة بين مستوى توظيف طلبة الصف السابع األساسي لعمليات التفكير 

ومستوى اتجاهاتهم نحو الرياضيات

االجتاهات نحو الريا�سيات
معامل االرتباطعمليات التفكري

0.37*تكوين املفاهيم
0.41*تكوين املبادئ

0.19*الفهم وال�ستيعاب
0.11حل امل�سكالت

0.07الإن�ساء )الآتيف( 

0.21*االختبار الكلي

 )0.05≤α) دال عند مستوى الداللة *
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الرتباط بني درجة توظيف عمليات  اأن قيمة معامل  اأعاله   )7( يالحظ من اجلدول 
يعني  وهذا   )0.21( الريا�سيات  نحو  الجتاهات  وبني  ال�سابع،  ال�سف  طلبة  لدى  التفكري 
بلغ  حيث   )α≥0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دالة  توجد عالقة  اأنه:  اأي  الرتباط  الدللة ملعامل  م�ستوى 
وفق  التفكري  لعمليات  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  توظيف  م�ستوى  بني   )α≥0.05(
منوذج مارزانو وبني الجتاهات نحو الريا�سيات.اإل اأنه يت�سح من اجلدول نف�سه اأن معامل 
والفهم  املبادئ  وتكوين  املفاهيم  )تكوين  الثالث:  التفكري  عمليات  من  كل  بني  الرتباط 
وال�ستيعاب( والجتاهات نحو الريا�سيات كان دالً اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة )0.05( ، 
يف حني مل يكن معامل الرتباط لعمليتي تفكري هما )حل امل�سكالت والإن�ساء )الآتيف( ( دالً 
اإح�سائياً، ويرى الباحث اأن �سبب �سعف معامل الرتباط بني م�ستوى توظيف طلبة ال�سف 
توظيف  م�ستوى  كون  اإىل  الريا�سيات  نحو  الجتاهات  وم�ستوى  التفكري  لعمليات  ال�سابع 
العقلي، يف حني ترتبط  الإدراكي  ارتباطاً وثيقاً باجلانب املعريف  التفكري يرتبط  عمليات 
اأكرث من ارتباطها  النف�سي النفعايل الوجداين  الريا�سيات باجلانب  الطلبة نحو  اجتاهات 

باجلانب الإدراكي العقلي.

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة التي ظهرت يو�سي الباحث مبا ياأتي: 
الطلبة . 1 لدى  التفكري  عمليات  قيا�ص  على  الريا�سيات  تعليم  على  القائمني  تدريب 

والك�سف عنها.
تدريب املعلمني على توظيف عمليات التفكري يف تعلم الريا�سيات.. 2
تهيئة البيئة املليئة باملثريات والأدوات للطلبة، مما ي�ساهم يف حثهم على توظيف . 3

عمليات التفكري.
اإثرائه باأن�سطة . 4 اإعادة النظر يف حمتوى منهاج الريا�سيات، والعمل على  �رصورة 

تعليمية ت�ساعد على تنمية عمليات التفكري لدى الطلبة.
من . 5 اأخرى  مل�ستويات  التفكري  عمليات  على  والدرا�سات  البحوث  من  املزيد  اإجراء 
الطلبة.
اإجراء املزيد من البحوث والدرا�سات على عمليات التفكري ملواد ومقررات اأخرى.. 6
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