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 ( في اكتساب طمبة الصف العاشر األساسيSCAMPERسكامبر ) أُنموذجفاعمية استخدام 
 لممفاهيم الرياضية
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 ممخص:
سكامبر في اكتساب طمبة الصؼ  ُأنموذجسة الحالية التعرؼ إلى فاعمية استخداـ هدفت الدرا

( طالًبا مف طالب 47العاشر األساسي في األردف لممفاهيـ الرياضية، تكونت عينة الدراسة مف )
الصؼ العاشر األساسي االساسي مف احدى مدارس مديرية التربية والتعميـ لمواء وادي السير في 

مة عماف تـ اختيارها بالطريقة المتيسرة، إذ تـ اختيار شعبتيف مف شعب الصؼ محافظة العاص
العاشر االساسي في المدرسة المختارة؛ وتـ توزيعهـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة عشوائًيا 

( عمى الترتيب، اتبعت الدراسة المنهج شبة التجريبي واستخدمت اختبار اكتساب 24،23عددها )
( في Daviz( مسائؿ رياضية كتابية تتطمب استخداـ مستويات ديفيز )10مف )المفاهيـ المكوف 

حمها وتـ تطبيقه قبمًيا وبعدًيا، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ( تعزى الى طريقة التدريس في اكتساب المفاهيـ الرياضية. α = 0.05الداللة )

ات أهمها إجراء مزيد مف البحوث في التحقؽ مف فاعمية خرجت الدراسة بعدد مف التوصي
 سكامبر واستراتيجياته. ُأنموذج

(، اكتساب المفاهيـ الرياضية، SCAMBERسكامبر ) ُأنموذج الفاعمية،الكممات المفتاحية: 
 النسب المثمثية.
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The Effectiveness of using SCAMPER Model on the Acquisition of 

10th Grade students of Mathematical Concepts 
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*
 

Prof. Ali M. Al-Zoubi** 

Prof. Tariq Y. Jawarneh** 
 

Abstract: 
The current study aimed to identify the SCAMPER model in the 

acquisition of the tenth grade students in Jordan for mathematical 

concepts. The sample of the study consisted of (47) tenth grade students 

from one of the schools of the Directorate of Education of Wadi Al Seer 

District in Amman. It was selected in the available way, as two divisions 

were selected from the tenth grade in the selected school, and were 

distributed randomly to two experimental and controlled groups (24,23) 

respectively, followed the quasi-experimental approach and used the 

conceptual acquisition test consisting of (10) mathematical problems 

requiring the use of  Daviz levels using pre - and post - tests The results of 

the study showed that there were statistically significant differences at the 

level of significance (α = 0.05) due to the teaching method in acquiring 

mathematical concepts. 

The study came up with a number of recommendations, most 

importantly having more research studies in verifying the effectiveness of 

the SCAMPER model and its strategies. 

Keywords: The effectiveness, SCAMBER model, trigonometric rations, 

acquisition of mathematical concepts. 
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 مقدمةال

شػػهد الميػػداف التربػػوي تحػػواًل جوهرًيػػا فػػي رؤيتػػه لمعمميػػة التعميميػػة التعمميػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
إلػػى التركيػػز عمػػى العوامػػػؿ التحػػوؿ مػػف التركيػػز عمػػى العوامػػؿ الخارجيػػة المػػؤثرة فػػي تعمػػـ الطالػػب 

الداخميػػػة التػػػي تػػػؤثر فػػػي الطالػػػب ذاتػػػه وبخاصػػػة مػػػا يجػػػري داخػػػؿ دما ػػػه مػػػف عمميػػػات تػػػؤدي إلػػػى 
اكتسابه لممفاهيـ والتي تعػد بدايػة تعمػـ أي موضػوع رياضػي، وتعػد عمميػة اكتسػاب الطالػب لممفػاهيـ 

عرفية، إذ تركز عمى مسػاعدة جوهر النظرية البنائية والتي حمت محؿ النظرية السموكية والنظرية الم
محػػور لمعمميػػة التعميميػػة، وبػػذلؾ أصػػبحت االسػػتراتيجيات  تعػػد الطالػػب عمػػى بنػػاء معرفتػػه بنفسػػه، و 

 والطرائؽ والنماذج التدريسية المنبثقة عنها األساس في تعميـ وتعمـ الرياضيات.
 هػػػاونماذج عالػػػةلػػذلؾ ال بػػػد أف يكػػػوف المعمػػـ ممًمػػػا بطبيعػػػة الرياضػػػيات، وبطرائػػؽ التػػػدريس الف

المسػػتندة إلػػى النظريػػة البنائيػػة؛ لتعميػػؽ فهػػـ الطالػػب لمفػػاهيـ الرياضػػيات، وتسػػتثير تفكيػػر  وتسػػاعد  
مػف االسػػتراتيجيات التػي تعمػػؿ  كثيػر؛ ونتيجػة لػذلؾ ظهػػرت عمػى تيييػر نمػػط تفكيػر  بحسػب الموقػػؼ

ي تحتػوي عمػى األنشػطة الطمبػة عمػى الفهػـ كاالسػتراتيجيات التػ مقدراتعمى تنمية التفكير، وتطوير 
 (.Al-Titi, 2007التعميمية والتي تحث عمى التفكير )

ومف الطرائؽ والنماذج التدريسية التي تسػهـ فػي إثػراء عمميػة التفكيػر، وتسػاعد عمػى توليػد  
( المختصػر SCAMPERسػكامبر ) ُأنمػوذجاألفكار، وتستند فػي تعميػؽ الفهػـ مػف خػالؿ األنشػطة 

 Substitute, Combine, Adapt, Magnify/Modify, Put to Otherمػف الكممػات )
Uses, Eliminate, Rearrange/Reverse الذي )( اقترحػه ألكػس أوسػبورفAlex Osborn )

مػف نمػاذج توليػد األفكػار، وهػو عبػارة عػف قائمػة توليػد األفكػار  اً ُأنموذجػوالػذي يعػد  1953في عػاـ 
(Spurring Checklist مكونػػة مػػف عػػدة اسػػتراتيجيات )لكػػي تكػػوف شػػكؿ حروفهػػا كممػػة سػػكامبر ت

 (.Hong, Hwang & Lin, 2006أثناء جمسات العصؼ الذهني )في استراتيجية مساعدة 
قائـ عمى تطوير األفكار  ُأنموذجسكامبر، بأنه  ُأنموذجعف  (Eberle, 2008ويعبر إبريؿ )

ير في معطيات وتحسينها والخروج منها إلى فكرة جديدة، مف خالؿ مجموعة مف الخطوات لمتيي
عادة تشكيؿ العالقة؛ إذ يساعد  في النظر إلى األشياء وتيييرها بطريقة  نموذجاألُ مسألة ما، وا 

يجاد حؿ لممشكالت بطرؽ مختمفة، و  أداة مف أدوات التفكير تعتمد عمى األسئمة  ُيعدإبداعية وا 
مف  ُيعدكما و ها، الموجهة والتي عادة ما تسفر عف أفكار ومفاهيـ جديدة بحسب تصورات الفرد ل
( والذي Gilfordنماذج تنمية التفكير، وأحد نماذج حؿ المشكالت المقترحة مف قبؿ جميفورد )
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يتكوف مف تعاقب مجموعة مف العمميات المتفاعمة؛ بهدؼ توعية الطمبة لالتجاهات المعرفية 
 حؿ المشكالت. عمميةالمختمفة في 

تعريػػؼ كػػؿ كممػػة مػػف كممػػات قائمػػة توليػػػد ( بEberleإبريػػؿ )وتضػػمف التعبيػػر الػػذي قػػاـ بػػه 
اسػػتراتيجية المعػػب بحسػػب مػػا جػػاء فػػي العتػػـو  بوصػػفها( بشػػكؿ دقيػػؽ Osborn)األفكػػار ألوسػػبورف 
 & Abu Jado( وأبػو جػادو ونوفػؿ )Atoum, Aljarah & Bishara, 2018والجػراج وبشػارة )
Nofal, 2017 :؛ عمى النحو اآلتي) 

فػػي اسػػتبداؿ فكػػرة بفكػػرة لشػػيء مػػا، وتعنػػي اسػػتبداؿ جػػزء  التفكيػػر (:Substituteاإلسػػتبداؿ )
 مف منتج أو عممية لشيء آخر مر وب فيه.

(: التفكير في دمج جزأيف أو أكثر مػف الشػيء ليصػبي شػيًئا جديػًدا يحمػؿ Combineالدمج )
 مف الميزات وأهمها توفير الوقت والجهد. اً عديد

ث نسػػتطيع إعػػادة صػػيا تها بأسػػموب (: التفكيػػر فػػي محػػاور الموضػػوع بحيػػAdaptالتكييػػؼ )
 يػػر معتػػاد عميػػه مػػف قبػػؿ، وتهػػدؼ إلػػى تيييػػر طبيعػػة المنػػتج أو العمميػػة لػػتالئـ  رًضػػا أو ظروفًػػا 

 محددة مف خالؿ تييير الشكؿ أو إعادة الترتيب.
(: وهي التفكير في تييير جزء أو كؿ أجزاء المنتج أو Magnify/Modifyالتصيير )/التكبير

يرهػػػا بأسػػػموب  يػػػر شػػػائع. وهنػػػا يكػػػوف التعػػػديؿ بػػػالتطوير أو التكبيػػػر أو التصػػػيير؛ العمميػػػة، أو تحر 
ه أكثػر ارتفاًعػا أو أكثػر جعمػأو النوع مف خػالؿ اإلضػافة إليػه و (: تكبير الشكؿ Magnifyفالتكبير )
(: تصػػيير الشػػيء ليكػػوف أقػػؿ مػػف خػػالؿ Minifyقػػوة أو زيػػادة فػػي القيػػاس؛ أمػػا التصػػيير )سػػمًكا و 

 أبطأ أو أقؿ حدوثًا وتكراًرا أو أصير قيمة.  جعمه أخؼ أو
(: التفكير فػي كيفيػة اسػتخداـ الشػيء أل ػراض متعػددة Other usesاالستخدامات األخرى )

  ير تمؾ التي وضعت مف أجمها أصاًل.
التفكير فيما يحدث إذا حػذفت أجػزاء مػف المنػتج أو العمميػة، وتػدارس  (:Eliminateالحذؼ )

 ؾ الموقؼ.ما يمكف حدوثه في ذل
عػػادة الترتيػػب ) (: التفكيػػر فيمػػا يحػػدث إذا عممػػت Rearrange/Reverseوأخيػػًرا العكػػس وا 

أجػػزاء المنػػتج أو العمميػػة بشػػكؿ عكسػػي أو اختمفػػت بشػػكؿ تتػػابعي أو تيييػػر الترتيػػب أو التعػػديؿ أو 
ت تسػػاعد تيييػػر الخطػػة أو الشػػكؿ أو الػػنمط أو إعػػادة التجميػػع أو إعػػادة التوزيػػع. وهػػذ  االسػػتراتيجيا

الطالب في النظر إلى األشياء بطرؽ مختمفة وبأبعاد متعددة، وتييير نمط التفكير في األشػياء التػي 
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 (.Atoum, Aljarah & Bishara, 2018تمكنه مف توليد األفكار بطرؽ متعددة )
سػػػكامبر بأنػػػه االنطػػػالؽ أو الجػػػري والعػػػدو بمػػػرح،  ُأنمػػػوذج( Eberle,2008ؼ إبريػػػؿ )عػػػر  و 

ة سػػكامبر عمػػى التػػػدريب القػػائـ عمػػى تقويػػة وتوسػػػيع الخيػػاؿ بأسػػموب بػػالمرح والمعػػػب، وترتكػػز فمسػػف
جراء معالجات تنمية وتعزيز اإلبداع ) إال أف الجانب اإلبداعي في قائمة توليػد (، Eberle,1997وا 

األفكػار سػكامبر يتمثػؿ فػي بسػاطتها ألف الفكػرة الجديػػدة الناتجػة عنهػا هػي فكػرة موجػودة بالفعػػؿ، إذ 
ة لمعالجػػة الفكػػرة الموجػػودة وتيييرهػػا إلػػى شػػيء آخػػر، وتعمػػؿ قائمػػة تسػػع طػػرؽ رئيسػػ ف اسػػتخداـيمكػ

العمميػػػات  ىحػػدإُيعػػد توليػػد األفكػػار لبرنػػامج سػػكامبر عمػػى تنميػػة التفكيػػػر مػػف خػػالؿ التخيػػؿ الػػذي 
األفكػار  ال يػتـ اسػتنباط نموذجالعقمية العميا وينتج عنها الخياؿ، وهونتاج عممية التخيؿ، وأنه في األُ 

مف فراغ، بؿ يتـ توظيؼ العصؼ الذهني عػف طريػؽ مجموعػة مػف األسػئمة الموجهػة لحػؿ المشػكمة 
 (.Jarwan, 2016أو إليجاد فرصة حيث يمكنها تحويؿ فكرة تقميدية إلى شيء جديد ومختمؼ )

سكامبر إلى مجموعػة مػف المتػدربيف، ولكػؿ لعبػة أسػئمة خاصػة بهػا  ُأنموذجتحتاج ألعاب كما 
د في معظمها عمى التخيؿ والعصؼ الذهني، وبذلؾ يػتـ توجيػه المتػدربيف إلػى التفكيػر بأسػموب تعتم

خيالي، ويحدث التصور المبدع والخياؿ المفرط عند تطبيؽ عمميات التفكير اإلبداعي عمى األشياء 
ة المسػػػتخدمة إلنتػػػاج التصػػػورات والخبػػػرات المحيطػػػة بالمػػػادة الرئيسػػػالمألوفػػػة مػػػف خػػػالؿ المعػػػارؼ 

كمػػا أنػه يجػػب وضػػع قواعػد ثابتػػة لجميػع األلعػػاب يجػب اتباعهػػا عنػػد ، التخػيالت األصػػيمة والجديػدةو 
 (.Al-husaini, 2007التطبيؽ )

سػػػػػكامبر فػػػػػي اسػػػػػتثارة الخيػػػػػاؿ فػػػػػي ضػػػػػوء االسػػػػػتراتيجية المسػػػػػتخدمة مػػػػػف  ُأنمػػػػػوذجويسػػػػػاعد 
ؽ عمػػػى األشػػػياء بعػػػض هػػػذ  االسػػػتراتيجيات قابمػػػة لمتطبيػػػ كػػػوف فضػػػاًل عػػػف، نمػػػوذجاسػػػتراتيجيات األُ 

والمواقؼ والمسائؿ الواقعية والنماذج، وقد اقترح التربويوف إمكانية تطبيؽ بعػض هػذ  االسػتراتيجيات 
 ,Mashhadaniعمى مواقؼ ومشكالت شخصية وتكنولوجيػة وفنيػة واجتماعيػة، وتربويػة وعمميػة )

2011.) 
ي  ػػرس اتجاهػػات إلػػى تحقيػػؽ مجموعػػة مػػف األهػػداؼ العامػػة تتمثػػؿ فػػ نمػػوذجكمػػا ويهػػدؼ األُ 

مكانية تعممهـ، تنمية مهارات التفكير بشكؿ  إيجابية لدى المتعمميف نحو التفكير والخياؿ واإلبداع، وا 
عاـ، والتفكير اإلبداعي )اإلنتاجي( بشكؿ خاص، وتنمية مهارات الخيػاؿ وخاصػة الخيػاؿ اإلبػداعي 

ثػػارة حػػػب االسػػتطالع المعرفػػي، وتحمػػؿ المخػػػاطر، و  تفضػػيؿ التعقيػػد، والحػػػدس، لػػدى المتعممػػيف، وا 
كسػػاب المتعممػػيف الثقػػة بػػالنفس، وتقػػدير الػػذات المرتفػػع، ومفهػػـو  وزيػػادة الدافعيػػة لػػدى المتعممػػيف، وا 
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مسػػػاعدته فػػػي إقنػػاع المتعممػػػيف بصمكانيػػػة الوصػػوؿ بهػػػـ إلػػػى اإلبػػػداع،  فضػػػاًل عػػفالػػذات اإليجػػػابي، 
 -Alإلى المواقؼ الحياتية اليومية ) ومساعدة الطمبة عمى نقؿ أثر التعمـ وتعميـ الخبرات المكتسبة

Hailat, 2015.) 
 ,Abdulrahmanأما في مجاؿ الرياضيات فقد أشار عدد مف الباحثيف مثؿ عبد الرحمف )

 & Apriliani, Suyitnoأبريمياني وسيتينو ووكماد )( و  ,2018Mohamed( ومحمد )2018
Rochmad, 2016 ) البدريوBadri, 2014)-Al ) مف  اً عديدسكامبر يحقؽ  ُأنموذجإلى أف

األهداؼ في عممية تعميـ الرياضيات منها: إثارة دافعية الطمبة لتوليد األفكار حوؿ المفاهيـ 
الرياضية واألفكار الناتجة عنها، وتنمية مهارات التفكير بشكؿ عاـ والتفكير االبتكاري لدى 

تنمية مهارة توليد  اًل عففضالمتعمميف، وتنمية مهارة حب االستطالع العممي وتحمؿ المخاطر، 
األفكار، وتنمية مهارة طرح التساؤالت التشجيعية لدى الطمبة، وتنمية الخياؿ، وبخاصة الخياؿ 
اإلبداعي لدى المتعمميف، وتكويف اتجاهات إيجابية نحو تعمـ الرياضيات، وتكويف اتجاهات إيجابية 

وتعميمه، ومساعدة الطمبة عمى االستفادة لدى الطمبة نحو التفكير والخياؿ واالبتكار وعممية تعممه 
 مف خالؿ تطويرها والبناء عميها.  هـوأفكار مف آراء اآلخريف 

( إلى Apriliani, Suyitno & Rochmad, 2016كما يشير أبريمياني وسيتينو وركماد )
 سكامبر يحفز الطمبة عمى التعمـ، ويوسع نطاؽ تفكيرهـ، ويعزز التعمـ ُأنموذجأف التدريس وفؽ 

ويثير دافعية الطالب ، الطمبة مف التعمـ مدى الحياة بشكؿ فعاؿ نموذجوالفهـ، ويمكف هذا األُ 
لمتفكيػر فػي المفػاهيـ الرياضية، مما يزيد مف فهمهـ لهذ  المفاهيـ، ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ قياـ 

قيقة فهػـ هػؤالء المعمـ بتشػجيع الطمبة عمى الحوار والمناقشة والتفاعؿ فيما بينهـ؛ ليقؼ عمى ح
 الطمبػة لممفاهيـ الرياضية واكتسابها.

، ليست ألنها هاوتعمم تعمـ المفاهيـ الرياضية له أهمية كبيرة في تعميـ الرياضيات ُيعدإذ  
الخيوط التي يتكوف منها النسيج الرياضي فحسب، بؿ ألنها تزود المتعمـ بوسيمة يمكنه بها أف 

رياضيات، فهي عمى درجة مف المرونة باستيعاب حقائؽ جديدة يساير النمو المعرفي في مادة ال
ؼ عقيالف عر  (. و (Mashhadani, 2011تتعمؽ بتركيبها دوف أف يهتز التنظيـ المعرفي لممتعمـ 

Eqlan, 2018, 60) المفهـو الرياضي بأنه: "فكرة رياضية معممة تنشأ نتيجة تجريد صفة أو )
( بأنه (Abu Zeina, 2010, 118فه أبو زينة ر  عُ كما  بر عنها لفظًيا أو رمزًيا"،أكثر، ويع

الصورة الذهنية التي تتكوف لدى الفرد نتيجة تعميـ صفات وخصائص استنتجت مف أشياء متشابهة 
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.  هي أمثمة ذلؾ المفهـو
 Abuويتـ تعمـ المفاهيـ الرياضية ضمف مراحؿ متعاقبة، وبحسب ما جاء في أبو زينة 

Zeina, 2010)) المفهـو مف خالؿ:  إلىلمفاهيـ يبدأ مف تقديـ المعمومات والتعرؼ فصف تعمـ ا
المعب الحر، وهو أنشطة  ير مباشرة و ير موجهة تسمي لمطمبة بالتجريب، والمعالجة اليدوية 

. وفيها يتـ تقديـ المعمـ ألمثمة  مهمةالمجردة وتعد هذ  المرحمة مرحمة  مف مراحؿ تعمـ المفهـو
(، واألمثمة )التي ال محددة، ومف ثـ يقارف ال طمبة بيف األمثمة )التي تتوفر فيها خصائص المفهـو

(، كما يقـو الطمبة بفرض الفروض واختبارها، ومف ثـ يحدد الطالب  تتوافر فيها خصائص المفهـو
، أما في المرحمة التالية يتـ اختبار التوصؿ  تعريًفا بنائًيا يحتوي عمى الخصائص األساسية لممفهـو

ي إلى المفهـو أو ال أمثمة أخرى يحددونها إف كانت تنتم إلىـو بأف يتعرؼ الطالب إلى المفه
صيا تها تبًعا لخصائصها، كما ويطرح الطمبة أمثمة  وفأسماء لممفاهيـ، ويعيد وفتنتمي، ويعط

، وأخيًرا يتـ ترتيب القرارات التي يتخذها الطمبة عندما يواجهوف كؿ مثاؿ جديد  عمى المفهـو
 ، ويتـ تحميؿ التفكير بوصؼ األفكار التي تساعدهـ في تنظيـ المعمومات وتصنيؼ لممفهـو
 المفاهيـ.

يسهـ في تحقيؽ النتاجات التعميمية  هاواكتساب مف الباحثيف إلى أف تعمـ المفاهيـ عديدً وأشار 
ة مف تعمـ المفهـو رافؽ تحقيقها مع النتاجات الرئيسالمر وبة، كما أف هناؾ نتاجات أخرى يت

لمهارة في المعالجة لمحسابات العددية والمهارة في إدراؾ وتمييز العالقات الرياضية، وتطبيؽ كا
عمى حمها بريط العالقات بيف المفاهيـ والموقؼ  مقدرةالالمفاهيـ في حؿ المشكالت وتطوير 
تقدير الذات في تعمـ الرياضيات وشعور المتعمـ  فضاًل عفاليامض واستبصار يؤدي إلى الحؿ، 

 ,Serlin, Bottgeلرضا الناجـ عف المعرفة واالستخداـ الصحيي لممفاهيـ الرياضية )با
Heinrichs, & Chan, 2011) 

األساسية الالزمة الكتساب المفهوـ، والمراحؿ التي يمر بها  العناصر ويتضي مف خالؿ
سكامبر مف  ُأنموذجالطالب في تعمـ المفاهيـ وهي التمييز والتصنيؼ، أنها تنسجـ مع ما يقدمه 

استراتيجيات، وبالتالي يتوقع أف تفيد هذ  االستراتيجيات في تكويف المفاهيـ واكتسابها لدى طالب 
طرح عدد أكبر مف األمثمة الدالة عمى المفهـو وتييير نمط الصؼ العاشر االساسي مف خالؿ 
 التفكير في المفهـو وبالتالي اكتسابه.

ألردف مشروع تطوير التعميـ المرتبط بممارسات المعمـ كما تبنت وزارة التربية والتعميـ في ا
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وخاصة مبحث الرياضيات، وتحقيؽ نتاجات المشروع يعتمد  ،كافة في اليرفة الصفية في المباحث
عمى درجة ممارسة معممي الرياضيات الستراتيجيات التدريس التي تركز عمى الجوانب المعرفية 

عمى االستراتيجيات القائمة عمى النظرية البنائية والمهارية واالتجاهات، كما ركز المشروع 
يكوف دور المعمـ ممهًدا وميسًرا  إذوالمعرفية لدفع الطالب لمتفاعؿ النشط وبناء معرفته بنفسه، 

لعممية التعمـ ويساعد الطمبة عمى تنمية تفكيرهـ ومعارفهـ بعيًدا عف التمقيف واالستظهار وصواًل إلى 
   (.Ministry of Education, 2018تعمـ ذي معنى )

ف هناؾ صعوبة في تنفيذ بعض االستراتيجيات، و  توعمى الر ـ مف ذلؾ إال أنه ما زال ا 
معممي الرياضيات ال يستخدموف استراتيجيات تدريسية حديثة، بؿ ما زاؿ التدريس ضمف األطر 

في اكتساب المفاهيـ  ، وبناًء عمى ماتقدـ، فصف استخداـ االستراتيجيات والنماذج التدريسيةالتقميدية
موضوًعا جديًرا باالهتماـ مف قبؿ الباحثيف والتربوييف، وبعد االطالع عمى األدب  ُيعدالرياضية 

التربوي والدراسات السابقة، واستجابة لتوصيات نتائج الدراسات باستخداـ برامج قائمة عمى استخداـ 
 ُأنموذجحالية لتحاوؿ تقصي فاعمية سكامبر في تعميـ الرياضيات، فقد جاءت الدراسة ال ُأنموذج

اكتساب المفاهيـ الرياضية لدى طالب الصؼ العاشر االساسي كمتيير لـ تتناوله في سكامبر 
 الدراسات السابقة في حدود اطالع الباحثيف.

 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 
هتمت صالح التي تمر بها عممية تعميـ وتعمـ الرياضيات والتي ااإلعمى الر ـ مف حركات 

باستراتيجيات التدريس ومهارات التفكير، ودعت الى التركيز عمى تنمية التفكير واكتساب المفاهيـ 
في تصميـ محتوى مناهج الرياضيات، إال أف هذا االهتماـ لـ يؤت ثمار  مقابؿ الجهد في إصالحه 

ر نتائج وتطوير ، فما زاؿ طمبتنا يعانوف مف تدني تحصيمهـ في الرياضيات؛ فقد أشار تقري
، 2011عف عاـ  2015( نقطة في عاـ 20بتراجع مستوى األردف )( TIMSSالدراسات الدولية )

( وهي قيمة دوف المتوسط الحسابي 500( مف أصؿ )386حصمت األردف عمى متوسط ) فقد
، وقد يعزى سبب تدني تحصيؿ طمبة األردف في (TIMSS, 2015)نقطة  (114العالمي بػ )

فمف خالؿ خبرة الباحث اكتساب الطمبة لمفاهيـ الرياضيات بصورة صحيحة، الرياضيات إلى عدـ 
األوؿ كمعمـ سابًقا، وعند تحميؿ لبعض أوارؽ الطمبة عمى االختبارات وكتيبات األنشطة تبيف أف 
مف األخطاء الشائعة عدـ معرفة الطالب بالمفاهيـ الرياضية األساسية لممعرفة الرياضية 

إلجرائية والتي يستند عميها تعمـ الرياضيات، ومف خالؿ الزيارات الميدانية المفاهيمية وبالتالي ا
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أداء معممي الرياضيات أثناء الزيارات الميدانية لممدارس وتقييـ في كمشرؼ تربوي في الوزارة، و 
ف أف طريقة تدريس المفاهيـ الرياضية تركز عمى الجانب اإلجرائي أكثر منه عمى اوجد الباحث

 جؿ الفهـ وأف المعمميف ال يستخدموف االستراتيجيات الحديثة في تعميـ الرياضيات.التدريس مف أ
مف الدراسات  عديدذلؾ جاءت مشكمة الدراسة استجابة لما أوصت به نتائج  فضاًل عف

سكامبر في  ُأنموذجباستخداـ نماذج التدريس المستندة عمى توليد األفكار والعصؼ الذهني ك
، ومف هذ  نموذجف أظهرت نتائجها األثر اإليجابي لتوظيؼ هذا األُ تدريس الرياضيات، بعد أ
(، Abdulrahman,2018) فالرحم عبدو (، ,2018Mohamed) الدراسات: دراسة محمد

 & ,Dziedziewiczديديووكز وكاروسكيو ، (Ozyaprak,2016أوزايبراؾ )و 
2015)Karwowski,) ، الباسط عبدو (2015Abd Basit, ،) البدريو (2014i,Badr-Al ،)

 Suh, etسو  وآخروف )و (، Mater,2013مطر )و (، Al-Ghamdi,2013اليامدي )و 
al,2012) الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي: ما فاعمية استخداـ  حاولت. وبصورة أكثر تحديًدا
 الرياضية لدى طالب الصؼ العاشر؟ سكامبر في اكتساب المفاهيـ ُأنموذج

بيف   (α=0.05)فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الداللةال توجد ويتفرع عنه الفرضية: 
متوسطي عالمات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار اكتساب المفاهيـ الرياضية تبًعا 

 سكامبر، االعتيادية(. ُأنموذج)لطريقة التدريس 
 أهداف الدراسة:

ر واستراتيجياته في اكتساب سكامب ُأنموذجتهدؼ الدراسة الحالية التعرؼ إلى فاعمية استخداـ 
 المفاهيـ الرياضية.

 أهمية الدراسة:
التدريسي الذي تقدمه والذي قد يساعد  نموذجتنبع أهمية الدراسة النظرية مف أهمية األُ 

الطالب عمى رؤية المواقؼ الرياضية بأكثر مف طريقة، وكذلؾ قد يساعد الطالب عمى إثراء 
خالؿ التنوع في االستراتيجيات المستخدمة في التعمـ والحؿ تفكيرهـ بمفاهيـ النسب المثمثية مف 

مثؿ الجمع والفصؿ والتكبير ... الخ، وبالتالي قد تتمثؿ األهمية بتدريب الطالب عمى التعديؿ 
والتييير في نمط التفكير، كما قد تكمف األهمية في تبصير معممي الرياضيات فيما يتعمؽ 

لتعميـ المفاهيـ الرياضية، وأيًضا قد تسهـ نتائج الدراسة في فتي  باالستراتيجيات التدريسية المناسبة
سكامبر عمى  ُأنموذجمزيد مف الدراسات التي تختص بفاعمية المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء 
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 موضوعات أخرى في الرياضيات أو مراحؿ تعميمية أخرى.
سكامبر  ُأنموذجيجيات تدريسي قائـ عمى استرات ُأنموذجوتكمف األهمية التطبيقية في بناء 

لمساعدة الطمبة في اكتساب المفاهيـ الرياضية، مما قد ينعكس عمى رفع مستوى تحصيمهـ. كما 
سكامبر  ُأنموذجعمى توظيؼ  هـوتشجيع يؤمؿ أف تفيد نتائج الدراسة في دعـ معممي الرياضيات

 ميمية التعممية. في التدريس، والخروج بمفاهيـ ومعارؼ خاصة به، بصفته محور لمعممية التع
تدريسي متعدد  ُأنموذجاما أهمية الدراسة التطبيقية فقد تكمف في تزويد واضعي المنهاج ب

 االستراتيجيات في تعميـ الطمبة المفاهيـ الرياضية.
 : التعريفات اإلجرائية

سكامبر عمى اكتساب المفاهيـ  ُأنموذجالنتائج واألهداؼ التي يحققها استخداـ  الفاعمية:
 .اضية المتضمنة في وحدة النسب المثمثية في كتاب الرياضيات لمصؼ العاشراالساسيالري

( استراتيجيات قائمة عمى 7وهو تنظيـ محتوى وحدة النسب المثمثية عمى ) سكامبر: أُنموذج
أنشطة وألعاب جماعية تعممية تعمؿ عمى تنمية التفكير، وتوليد األفكار بطريقة إبداعية، وذلؾ مف 

تماـ بنمط بناًء المعرفة في هذ  الوحدة وخطوات اكتسابها، مع التركيز عمى الخبرات خالؿ االه
أثناء المعب والقياـ بالنشاطات، وهذ   في السابقة كمدخؿ رئيس في عممية توليد األفكار

 االستراتيجيات مشار إليها في مقدمة البحث.
المعمـ لمصؼ العاشر االساسي، طريقة التعميـ المستخدمة وفًقا لدليؿ  الطريقة االعتيادية:

 الذي أعدته وزارة التربية والتعميـ في األردف.
لموضوعات وحدة الصورة الذهنية التي يكونها طالب الصؼ العاشر  المفهوم الرياضي:

رمز يكونه  ـسواءً  بكممة أمف كتاب الرياضيات، مف تعميـ صفات وخصائص  "النسب المثمثية"
 طمبة أفراد الدراسة.

طمبة الصؼ العاشر االساسي عمى القياـ بعممية تعريؼ  مقدرة ب المفهوم الرياضي:اكتسا
وتمييز وتطبيؽ المفاهيـ الرياضية المتضمنة في وحدة النسب المثمثية، ويقاس مف خالؿ العالمة 

 الذي ُأعد لهذا اليرض.التي يحصؿ عميها الطالب في اختبار اكتساب المفاهيـ الرياضية 
 :حدداتهاالدراسة ومحدود 

اقتصرت الدراسة عمى وحدة النسب المثمثية مف كتاب الرياضيات لمصؼ العاشر االساسي، 
، ولمدة ثالثة أسابيع، وبواقع 2018/2019والتي تـ تطبيقها في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
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 ( حصة صفية.15)
لؾ طريقة اختيار أما محددات الدراسة فتتمثؿ بأدوات الدراسة مف حيث صدقها وثباتها، وكذ

 أفراد عينة الدراسة ودرجة تمثيمها لمجتمع الدراسة. 
 الدراسات السابقة:

سكامبر في تعميـ  ُأنموذجفي ضوء اطالع الباحثيف عمى الدراسات والبحوث المتعمقة ب
حثية العربية الرياضيات، وموضوع المفاهيـ الرياضية واكتسابها، تبيف وجود عدد مف الدراسات الب

 ي عرض لبعض منها وفؽ تسمسمها الزمني مف األحدث إلى األقدـ: أتبية، وفيما يواألجن
فاعميػة اسػتراتيجية  إلػى( دراسػة هػدفت التعػرؼ Abdulrahman,2018)أجرى عبد الػرحمف 

 .فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات لتنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدى طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػةسػػكامبر 
( طالًبػػا مػػف طػػػالب المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي بنهػػػا، تػػـ تقسػػيمهـ الػػػى 70)تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػػف 

وتػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحصػػػػيمي ( مجموعػػػػة ضػػػػابطة، 34( مجموعػػػػة تجريبيػػػػة و)36مجمػػػػوعتيف )
فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي مكػػوف مػػف ثػػالث مهػػارات )الطالقػػة، والمرونػػة، واألصػػالة(، أسػػفرت واختبػػار 

ة التجريبيػة عمػى طػالب المجموعػة الضػابطة فػي االختبػار نتائج الدراسة عف تفوؽ طالب المجموعػ
 التحصيمي وفي التفكير اإلبداعي ومهاراته )الطالقة، والمرونة، واألصالة(.

( دراسػػػػة هػػػػػدفت إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف اسػػػػػتخداـ ,2018Mohamed)كمػػػػا أجػػػػرى  محمػػػػد  
الب المرحمػػػة اسػػػتراتيجية توليػػػد األفكػػػار لتطػػػوير مهػػػارات التفكيػػػر الجػػػانبي فػػػي الرياضػػػيات بػػػيف طػػػ

( طالًبا مف طالب الصؼ السػادس فػي محافظػة الزقػازيؽ، 62االبتدائية، تكونت عينة الدراسة مف )
( طالًبػا كمجموعػة ضػابطة، 32( طالًبػا، و)30قسمت إلى مجمػوعتيف األولػى تجريبيػة تكونػت مػف )

العقميػػػة،  مقػػػدراتفػػػي التفكيػػػر الجػػػانبي فػػػي وحػػػدة األعػػػداد الصػػػحيحة، واختبػػػار ال ختبػػػارإسػػػتخدـ وأ
العقميػػة فػػي  مقػػدراتأظهػػرت النتػػائج تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التفكيػػر الجػػانبي وتحسػػف فػػي ال

اسػػتيعاب مفػػاهيـ األعػػداد الصػػحيحة عمػػى نظػػرائهـ مػػف المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة 
 االعتيادية.
تراتيجية ( دراسػػة هػػدفت التعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتخداـ اسػػAl-shidi,2018وأجػػرى الشػػيدي ) 

سػػكامبر فػػي تنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر اإلبتكػػاري لػػدى طالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي سػػمطنة ُعمػػاف، 
( طالبػة تػـ اختيػارهف قصػدًيا، وزعػت العينػة إلػى مجمػوعتيف، األولػى 51تكونت عينػة الدراسػة مػف )

طة وتكونػت ( طالبة تـ تدريسها باستخداـ استراتيجية سكامبر، والثانية ضاب27تجريبية تكونت مف )
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( طالبة تـ تدريسها بالطريقة اإلعتيادية، أظهرت النتائج عدـ وجػود أثػر داؿ إحصػائًيا عنػد 24مف )
الستخداـ استراتيجية سكامبر عمى تنمية التحصػيؿ )المعرفػة، التطبيػؽ(،  (α=0.05)مستوى الداللة

حػؿ المشػكالت(، فػصف ) اإلعتياديػة باسػتثناء االسػتدالؿفي تدريس مػادة الرياضػيات مقارنػة بالطريقػة 
األثػػػػػػػر كػػػػػػػاف متوسػػػػػػػًطا، كمػػػػػػػا أظهػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج وجػػػػػػػود أثػػػػػػػر كبيػػػػػػػر داؿ إحصػػػػػػػائًيا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى 

عمػػى تنميػػػة التفكيػػر اإلبتكػػاري )الطالقػػػة، المرونػػة، األصػػالة( فػػػي تػػدريس مػػػادة  (α=0.05)الداللػػة
 الرياضيات مقارنة بالطريقة اإلعتيادية.

ت التعػػرؼ إلػػى أثػػر التػػدريس باسػػتراتيجية ( هػػدف,2017Hamzaوفػػي دراسػػة أجراهػػا حمػػزة )
توليػػػد األفكػػػار سػػػكامبر فػػػي التحصػػػيؿ فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات لػػػدى تمميػػػذات الخػػػامس االبتػػػدائي فػػػي 

( تمميػػذة 21( تمميػذة لممجموعػػة التجريبيػة و)24( تمميػذة بواقػػع )45بيػداد، بمػأ أفػػراد عينػة الدراسػػة )
  (α=0.05)ة إحصػائًيا عنػد مسػتوى الداللػةلممجموعػة الضػابطة، أظهػرت النتػائج وجػود فػروؽ دالػ

بػػػيف متوسػػػػطي درجػػػات تمميػػػػذات المجموعػػػة التجريبيػػػػة والضػػػابطة لصػػػػالي التجريبيػػػة عمػػػػى اختبػػػػار 
 التحصيؿ.

( هدفت التعرؼ إلػى فاعميػة تقنيػة سػكامبر Ozyaprak,2016وفي دراسة أجرتها أوزايبراؾ )
وؿ تخصص الهندسة الفرا ية، اسػتخدمت عمى التفكير اإلبداعي والتشعبي لدى طمبة جامعة إسطنب

مػػف طػػالب  اً ( طالبػػ14الدراسػػة المػػنهج التجريبػػي ذا المجموعػػة الواحػػدة، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
السػػنة الثانيػػة، اسػػتخدمت الدراسػػة اختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي والتشػػعبي، أظهػػرت النتػػائج أف اسػػتخداـ 

 بداعي والتفكير التشعبي.تقنية سكامبر أسهمت في تحسيف مهارات التفكير اإل
 ,Apriliani, Suyitno & Rochmadوفػي دراسػػة أجراهػػا أبريميػػاني وسػػيتينو ووكمػػاد )

التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي الرياضػػيات فػػي ضػػوء مسػػتوى القمػػؽ مػػف  مقػػدرات( هػػدفت إلػػى تحميػػؿ 2016
راسػػة حػػؿ المشػػكالت اإلبػػداعي وتقنيػػة سػػكامبر، اسػػتخدمت الد نمػػوذجالرياضػػيات، بعػػد التعػػرض ألُ 

( طالًبػا وطالبػة مػف طمبػة 19المنهج الكمي والنوعي في تحقيؽ أهدافها. تكونت عينػة الدراسػة مػف )
كالت اإلبداعيػػػة وتقنيػػػة حػػػؿ المشػػػ ُأنمػػػوذجالمرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا فػػػي أندونيسػػػيا درسػػػوا باسػػػتخداـ 

القمػػػػؽ مػػػػف  ( طالًبػػػػا وطالبػػػػة درسػػػػوا بالطريقػػػػة االعتياديػػػػة، كمػػػػا تػػػػـ اعتمػػػػاد مسػػػػتوى15)سػػػػكامبر، و
مسػػتويات )مػػنخفض، معتػػدؿ، مرتفػػع(، أظهػػرت النتػػائج أف الطػػالب ذوي  ةالرياضػػيات ضػػمف ثالثػػ

القمػػؽ المػػنخفض والمعتػػدؿ لػػديهـ طالقػػة ومرونػػة وأصػػالة، إال أف الطػػالب ذوي القمػػؽ الشػػديد لػػديهـ 
ى طالقػة ومرونػة فقػػط وأنهػـ يفتقػروف إلػػى األصػالة فػي الحػػؿ، فػي حػيف أف الطػػالب مػف ذوي مسػػتو 
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ليسػػػوا طالًبػػػا مبػػػدعيف، إذ لػػػـ يسػػػتطيع الطالػػػب تقػػػديـ أكثػػػر مػػػف فكػػػرتيف مختمفتػػػيف القمػػػؽ المعتػػػدؿ 
 لإلجابات.

( دراسػة هػدفت (Dziedziewicz, & Karwowski,2015كما أجرى ديديووكز وكاروسكي 
طرؽ تنمية االبتكار في التحويالت البصرية لدى األطفاؿ، مف خالؿ تحميؿ نوعي  إلىإلى التعرؼ 

مبحػػػوث التػػػي تناولػػػت بعػػػض البػػػرامج التػػػي تعنػػػى بتعمػػػيـ االبتكػػػار فػػػي التحػػػويالت الهندسػػػية لػػػدى ل
األطفاؿ، أظهرت نتائج استطالع البحوث أف البرامج القائمة عمى تعميـ األطفاؿ توليػد األفكػار مثػؿ 

لػػدى  البصػػرية المكانيػػة مقػػدراتتقنيػػة سػػكامبر لهػػا دور كبيػػر فػػي تنميػػة االبتكػػار فػػي التحػػويالت وال
 األطفاؿ في سف مبكر.

تجريب استراتيجية سكامبر في تدريس ( إلى Abd Basit,2015وهدفت دراسة عبد الباسط )
الرياضيات وقياس أثرها في تنمية مهارات التفكير االبتكاري واستيفاء المعمومات لدى طمبة المرحمػة 

( طالًبػا مػف طػالب المرحمػة 82اإلعدادية ذوي السعات العقمية المختمفة. تكونت عينة الدراسة مػف )
( طالًبػا مجموعػة ضػػابطة 40( طالًبػا كمجموعػة تجريبيػػة و)42اإلعداديػة فػي أسػواف مصػػر، مػنهـ )

مقياس لمتفكيػر  دأعُ  وقد متوسطة، منخفضة( لممجموعتيف،موزعة عمى ثالث سعات عقمية )عالية، 
بػػار فػػي اسػػتيفاء المعمومػػات اخت فضػػاًل عػػفاالبتكػػاري يتضػػمف مهػػارة الطالقػػة والمرونػػة واألصػػالة، 

تنميػػػة مسػػػتوى مهػػػارات التفكيػػػر  عػػػفالرياضػػػية التػػػي تػػػـ تدريسػػػها لمطػػػالب، أسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة 
االبتكػػػاري الطالقػػػة والمرونػػػة واألصػػػالة لػػػدى طػػػالب المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي تػػػـ تجريػػػب برنػػػامج 

الطالب عمى استيفاء المعمومات جاءت دالػة إحصػائًيا  مقدرةعميها، كما أسفرت النتائج أف سكامبر 
لدى طالب المجموعة التجريبية، تعزى لمتيير السعة العقمية التي ينتمي إليهػا الطالػب، فكممػا زادت 

 الطالب عمى استيفاء المعمومات أكبر. مقدرةالسعة العقمية كانت 
خداـ اسػػتيراتيجية توليػػد إلػػى أثػػر اسػػتالتعػػرؼ ( 2014Badri,-Alكمػػا هػػدفت دراسػػة البػػدري )

األفكار سكامبر في التحصيؿ والتفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصؼ الخػامس 
فػي المػدارس االبتدائيػة التابعػة  االبتدائي، اقتصرت الدراسة عمى طالبات الصؼ الخػامس االبتػدائي

التصػػػػميـ شػػػػػبه  ُأعتمػػػػػدقػػػػد ، و 2014/2013لمديريػػػػة تربيػػػػة بيػػػػػداد الكػػػػرخ األولػػػػػى لمعػػػػاـ الدراسػػػػػي 
( طالبػػة واألخػػرى 24التجريبػػي، وتػػـ اختيػػار شػػعبتيف عشػػوائًيا لتمثػػؿ إحػػداهما المجموعػػة التجريبيػػة )

( طالبػة، ولقيػاس أثػر الػتعمـ 45( طالبة، وبهذا فقد بمػأ عػدد أفػراد العينػة )21المجموعة الضابطة )
اإلبػػداعي لمسػػتوياته الثالثػػة )طالقػػة لمتفكيػػر  بػػاراخت عػػدأُ لهػػذا اليػػرض، كمػػا  تحصػػيمي بػػاراخت عػػدأُ 
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ومرونػػػػة وأصػػػػالة(. وقػػػػد أسػػػػفرت النتػػػػائج عػػػػف تفػػػػوؽ طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة عمػػػػى طالبػػػػات 
المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػػار التحصػػػيؿ. وتفػػػوؽ طالبػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػة عمػػػى طالبػػػػات 

لة إحصائية عند مستوى المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي، وعدـ وجود فرؽ ذي دال
بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات المػػواتي درسػػف وفػػؽ اسػػتراتيجية توليػػد األفكػػػار   (α=0.05)داللػػة

سػػػكامبر ومتوسػػػط درجػػػات الطالبػػػات المػػػواتي درسػػػف وفػػػؽ الطريقػػػة االعتياديػػػة فػػػي كػػػؿ مسػػػتوى مػػػف 
 إلبداعي. مستويات التفكير اإلبداعي الثالثة )طالقة، مرونة، أصالة( الختبار التفكير ا

( والتي هدفت إلى التعرؼ إلى تصميـ دروس Al-Ghamdi,2013وفي دراسة اليامدي )
عمى التفكير التباعدي لدى طالبات سكامبر وحدة األشكاؿ الهندسية في ضوء أنشطة وأدوات 

الصؼ الخامس االبتدائي بالمممكة العربية السعودية. توصمت الدراسة إلى أف الدروس المعدة في 
أسهمت بتحسيف التفكير التباعدي في سكامبر األشكاؿ الهندسية" في ضوء أنشطة وأدوات وحدة "
 لدى الطالبات. ذاتها الوحدة

الى التعرؼ إلى أثر فاعميػة برنػامج إثرائػي مقتػرح قػائـ  (Mater,2013)وهدفت دراسة مطر 
لػدى الموهوبػػات  سػػكامبر لتنميػة مهػػارات التفكيػر اإلبػداعي والتحصػػيؿ فػي الرياضػػيات ُأنمػوذجعمػى 

( طالبػة مػف طالبػػات 60والمتفوقػات بالمرحمػة المتوسػطة فػي الكويػت، اشػتممت عينػة الدراسػة عمػى )
( طالبػة. 30الصؼ الثالث المتوسط، قسمت إلى مجموعتيف تجريبيػة وضػابطة، فػي كػؿ مجموعػة )

االت، اختبػػػػار فػػػػي التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي مكػػػػوف مػػػػف أربعػػػػة اختبػػػػارات فرعيػػػػة )االسػػػػتعم وقػػػػد ُأسػػػػتخدـ
المترتبات، اختبار الموقؼ، واختبار التطوير والتحسيف( واختبػار تحصػيمي فػي الرياضػيات، أسػفرت 
النتػػػائج عػػػف تفػػػوؽ المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػار التفكيػػػر اإلبػػػداعي 

 واالختبار التحصيمي.
داـ أدوات التفكيػر سػتخ( هػدفت إلػى اSuh, et al, 2012وفي دراسة أجراهػا سػو  وآخػروف )

التصميمي لتحسيف االبتكارية لػدى طػالب قسػـ الهندسػة، اسػتخدمت الدراسػة تصػميمي )سػكتش بػاد 
( طالًبػا مػف طػالب 12وسكامبر( في تعميـ الطػالب التصػميـ الهندسػي. تكونػت عينػة الدراسػة مػف )

سػػيف الخبػػراء ( مػػف المصػػمميف المهند2قسػػـ الهندسػػة فػػي جامعػػة جورجيػػا فػػي الواليػػات المتحػػدة، و)
لتقيػػػػيـ الحمػػػػوؿ االبتكاريػػػػة فػػػػي التصػػػػاميـ الهندسػػػػية، أظهػػػػرت النتػػػػائج أف اسػػػػتخداـ أدوات التصػػػػميـ 
الهندسي )سكتش باد وسكامبر( أسهمت في تطػوير األفكػار االبتكاريػة فػي التصػاميـ الهندسػية لػدى 

 الطالب.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ابقة وما توصمت إليه مف نتائج أف الدراسات مف خالؿ استعراض الدراسات السيالحظ 

سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعي في  ُأنموذجالسابقة هدفت في معظمها إلى التحقؽ مف فاعمية 
المنهجية المستخدمة في مف سة الحالية مف الدراسات السابقة وقد استفادت الدراالرياضيات، 
دواتها، واختيارها المتيير المستقؿ، إال أنها اختمفت شبه التجريبي، واختيار أالتصميـ الدراسة وهي 

 –سكامبر ُأنموذجفي تناولها متيير اكتساب مفاهيـ النسب المثمثية كمتيير تابع لمتحقؽ مف فاعمية 
في اكتساب سكامبر  ُأنموذجال توجد دراسة تناولت أثر استخداـ  –إذ إنه في حدود معرفة الباحثيف 

دراسة الحالية عف الدراسات السابقة والتي تناولت جميعها التفكير اإلبداعي المفاهيـ وهذا ما يميز ال
سكامبر في جميع الدراسات، في حيف  ُأنموذجمقروًنا ب ُيعدوالجانبي كمتيير تابع والذي يتضي أنه 

في تدريس سكامبر  ُأنموذجتناولت الدراسة الحالية اكتساب المفاهيـ كمتيير تابع كأثر الستخداـ 
 المثمثية.النسب 

 منهج الدراسة: 
 تـ استخداـ المنهج شبه التجريبي، لمالءمته تحقيؽ هدؼ الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ العاشػر األساسػي الممتحقػيف بمػدارس محافظػة 

 .2018/2019العاصمة عماف في األردف بالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
 :لدراسةعينة ا

االساسي مف احدى  مف طالب الصؼ العاشر ( طالًبا47تكونت عينة الدراسة مف )
المدارس والتي تـ اختيارها بالطريقة المتيسرة ضمف مدارس مديرية التربية والتعميـ لمواء وادي 
السير في محافظة العاصمة عماف، إذ تـ اختيار شعبتيف مف شعب الصؼ العاشر االساسي في 

( عمى 24،23وتعيينهما عشوائًيا عمى مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عددها )المدرسة؛ 
 الترتيب.

 المادة التعميمية: 
تـ إعداد دروس وحدة )النسب المثمثية( مف كتاب الرياضيات الصؼ العاشر االساسي، 

حدة لتطويرها واعتمد إعداد الدروس عمى النتاجات التعممية مف دراسة لموحدة، وتـ اختيار هذ  الو 
مفاهيـ هذ  الوحدة مف  دعمف المفاهيـ، وتُ  عديدسكامبر واستراتيجياته الشتمالها عمى  ُأنموذجوفؽ 
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المفاهيـ التي يجد الطالب صعوبة في تعممها ويعاني مف دراستها معظـ الطالب والتي اتضحت 
موب تدريسها لتقريب أثناء الخبرة التدريسية لمباحثيف، إذ تحتاج هذ  الوحدة إلى تييير أسفي 

 وفؽ الخطوات اآلتية:مفاهيمها بصورة أفضؿ وبمرونة ومتعة، وقد تـ إعداد الدروس 
 .تحميؿ محتويات الوحدة ورصد المفاهيـ الرياضية فيها 
  تحديد األهداؼ مف تدريس وحدة )النسب المثمثية( ونتاجات التعمـ التي يتوقع مف الطالب

 تحقيقها بعد دراسة الوحدة.
 الدراسة. ُأنموذجع عمى األدب النظري المتعمؽ باالطال 
  أثناء تطبيؽ الدراسة عمى المجموعة  في لالسترشاد به في عممية التدريسإعداد دليؿ معمـ

واستراتيجياته، ودور المعمـ سكامبر  ُأنموذجالتجريبية، ويحتوي الدليؿ عمى مقدمة نظرية حوؿ 
عمى أساليب التقويـ المستخدمة في تدريس وحدة  أثناء التعمـ، كما يحتوي الدليؿفي والطالب 

 .نموذجاألُ النسب المثمثية كما تضمف الدليؿ دروس وحدة النسب المثمثية وفؽ 
 .تـ إعداد الدروس في ضوء النتاجات التعممية مف دراسة وحدة النسب المثمثية 

يف التربػوييف وبعد االنتهاء مف إعداد الوحدة التعميمية، تـ عرضها عمػى مجموعػة مػف المحكمػ
إلبػداء آرائهػـ ومالحظػاتهـ  مف أساتذة مناهج الرياضػيات وأسػاليب تدريسػها فػي الجامعػات األردنيػة،

العمميػػػة والتربويػػػة حػػػوؿ محتػػػوى المػػػادة التعميميػػػة، وسػػػالمة صػػػيا ة النتاجػػػات التعمميػػػة مػػػف الناحيػػػة 
تيجيات سػكامبر مػف حيػث التربوية ومالءمتها الكتساب مفاهيـ وحدة النسب المثمثية في ضوء اسػترا

واسػتراتيجياته وقػد تػـ األخػذ  سػكامبر ُأنمػوذجصػص الدراسػية، تصػميـ الػدروس وفػؽ توزيع وقت الح
 بآرائهـ ومالحظاتهـ.

 اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية: 
( مسػائؿ رياضػية، مػف 10إعداد اختبار اكتساب المفػاهيـ الرياضػية بصػورته األوليػة مػف ) تـ

 وات اآلتية:خالؿ اتباع الخط
  تحديد الهدؼ مف االختبار وهو الكشؼ عف اكتسػاب طػالب الصػؼ العاشػر االساسػي لممفػاهيـ

 الرياضية في ضوء دراستهـ لوحدة النسب المثمثية.
  ،ف الوحػدة الخامسػة و اختػار البػاحث إذتحديد المادة الدراسػية الختبػار اكتسػاب المفػاهيـ الرياضػية

يات لمصػؼ العاشػر الفصػؿ الدراسػي الثػاني المقػرر مػف قبػؿ )النسب المثمثية( مف كتاب الرياض
 وزارة التربية والتعميـ في األردف.
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  .تحميؿ المحتوى لوحدة النسب المثمثية، وتحديد المفاهيـ التي شممتها موضوعات الوحدة 
 ( اعتماد مستويات ديفيزDavis والمسػتوى )(، المستوى األوؿ )تمييز أمثمة المفهـو مف الأمثمتػه

(؛ لقياس اكتساب المفاهيـ لدى الطالب. الث  اني )تمييز خصائص المفهـو
  مسػتويات ديفيػز لػدروس الوحػدة والػذي يتضػمف المسػتوى والنسػب المئويػة لكػؿ  الجدوؿتـ إعداد

درس مػػف الػػدروس التػػي شػػممتها الوحػػدة التعميميػػة مػػف كتػػاب الرياضػػيات وهػػي مسػػتوياف: تمييػػز 
.أمثمة المفهـو مف الأمثمته، وتميي  ز خصائص المفهـو

 مراعػػػاة الدقػػػة العمميػػػة والميويػػػة، ووضػػػوح  :صػػػيا ة أسػػػئمة اختبػػػار اكتسػػػاب المفػػػاهيـ الرياضػػػية
 الفقرات، وكذلؾ مناسبة األسئمة لمستوى الطالب وهي مف نوع األسئمة الميمقة النهاية.

 .وضع تعميمات اختبار اكتساب المفاهيـ الرياضية في الصفحة األولى مف االختبار 
 يد قواعد التصحيي الروبرؾ لتصحيي االختبار في ضوء مستويات ديفيز.تحد 

التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاهري الختبػػار اكتسػػاب المفػػاهيـ، تػػـ عرضػػه عمػػى مجموعػػة  وبهػػدؼ
مػػػف المحكمػػػيف مػػػف ذوي الخبػػػرة واالختصػػػاص مػػػف أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس فػػػي منػػػاهج الرياضػػػيات 

األردنيػػػة، وتػػػـ األخػػػذ بالمالحظػػػات التػػػي أجمػػػع  وأسػػػاليب تدريسػػػها فػػػي جامعػػػة اليرمػػػوؾ والجامعػػػات
مػػػف المحكمػػػيف. وليايػػػات التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي الختبػػػار اكتسػػػاب %( 80عميهػػػا )
اسػػتخرجت معػػامالت ارتبػػاط كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار مػػع مسػػتوى ديفيػػز الػػذي ينتمػػي المفػػاهيـ 

لكمية الختبار اكتساب المفاهيـ، كمػا هػو إليه، كما استخرجت معامالت ارتباط كؿ فقرة مع الدرجة ا
 ( اآلتي:1) الجدوؿموضي في 

 (: معامالت ارتباط فقرات اختبار اكتساب المفاهيم.1) الجدول
 ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية ارتباط الفقرة مع المستوى الثاني ارتباط الفقرة مع المستوى األول رقم الفقرة

1 0.44 - 0.66 
2 - 0.49 0.71 
3 - 0.51 0.67 
4 0.43 - 0.50 
5 - 0.60 0.59 
6 - 0.55 0.33 
7 0.65 - 0.38 
8 0.66 - 0.44 
9 0.54 - 0.40 
10 - 0.44 0.45 
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ولمتحقػػػػؽ مػػػػف ثبػػػػات اختبػػػػار اكتسػػػػاب المفػػػػاهيـ الرياضػػػػية تػػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار عمػػػػى عينػػػػة 
( طالًبػا، وتػـ اسػتخراج قيمػة 15استطالعية مف خارج عينة الدراسة، ومػف مجتمػع الدراسػة، قوامهػا )

معامػػؿ الثبػػػات لالختبػػار مػػػف خػػػالؿ اسػػتخداـ معادلػػػة كرونبػػاخ ألفػػػا، وبمػػػأ معامػػؿ الثبػػػات لالختبػػػار 
 (، وهي قيمة مقبولة أل راض هذ  الدراسة.0.81)

تػػـ اعتمػػاد قواعػػد التصػػحيي الكميػػة فػػي تصػػحيي اختبػػار اكتسػػاب المفػػاهيـ الرياضػػية، بهػػدؼ و 
اب المفػػاهيـ الرياضػػية فػػي ضػػوء مسػػتويات ديفيػػز لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر تحديػػد مسػػتويات اكتسػػ

 ( اآلتي.2) الجدوؿاالساسي، وفؽ القواعد الموضحة في 
اكتساب  في تصحيح اختبار( Rubric(: مستوى أداء الطمبة وفق قواعد التصحيح الكمية )2) الجدول

 المفاهيم الرياضية لممسألة الواحدة.
 ديرالتق وصف مستوى األداء

 المستوى األول
 0 لـ يقـ الطالب بأي إجراء لمحؿ.
 1 يميز أمثمة المفهـو مف الالأمثمة.

 2 يميز أمثمة المفهـو مف الالأمثمة ويطبقه.
 المستوى الثاني
 0 لـ يقـ الطالب بأي إجراء لمحؿ.
 1 يحدد الشروط الكافية لممفهوـ.

.تعريفا م يلممفهوـ، ويعطيحدد الشروط الكافية   2 حدًدا لممفهـو
، ويحدد  يلممفهوـ، وُيعطيحدد الشروط الكافية  تعريًفا محدًدا لممفهـو

.  3 طريقة استخداـ المفهـو
، ويحدد  يلممفهوـ، ويعطيحدد الشروط الكافية  تعريفا محددا لممفهـو

، ويستخدمها في حؿ المفهـو في المسألة.  4 طريقة استخداـ المفهـو

 متغيرات الدراسة:
 والطريقػػػة سػػػكامبر ُأنمػػػوذجالتػػػدريس ولػػػه مسػػػتوياف: ) ُأنمػػػوذجفػػػي  تتمثػػػؿ المسرررتقل:غيرررر المت ،

 االعتيادية(.
 :متيير تابع واحد يتمثؿ في: )اكتساب المفاهيـ الرياضية(. المتغير التابع 

 تصميم الدراسة:
 يوضي تصميـ الدراسة. اآلتيالمخطط 

O2 × O1 EG 

O2 - O1 CG 

( إلػػى O1)إلػػى المجموعػػة الضػػابطة، و (CGة التجريبيػػة، و )إلػػى المجموعػػ( EGيشػػير ) إذ
، ( إلػى اختبػار اكتسػاب المفػاهيـ الرياضػية البعػديO2)القبمػي، واختبار اكتساب المفاهيـ الرياضػية 
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( تشػػير إلػػى الطريقػػة االعتياديػػة مػػع العمػػـ أف اإلختبػػار القبمػػي -)و تشػػير لممعالجػػة التجريبيػػة (×)و
 .مجموعتيفال تاي هو نفسه لكموالبعد

 إجراءات الدراسة:
 .إعداد أداة الدراسة والمادة التعميمية 
  ُالتدريسي مف خالؿ عرضه عمى مجموعة مف المحكميف. نموذجالتحقؽ مف مالءمة األ 
  التحقػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة الدراسػػػة والمػػػادة التعميميػػػة بعرضػػػها عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف

 أساتذة الجامعات األردنية، 
 دؽ الظاهري ألداة الدراسة )اختبار اكتساب المفاهيـ الرياضية(.التحقؽ مف الص 
 .التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا 
 .الحصوؿ عمى كتاب تسهيؿ مهمة مف جامعة اليرموؾ، ووزارة التربية والتعميـ 
 عاصمة.تحديد العينة، وهي عينة عشوائية مف طمبة المرحمة األساسية في محافظة ال 
 ( حصػػص أسػػبوعًيا بمػػا 5( أسػػابيع بمعػػدؿ )3تطبيػػؽ أداة الدراسػػة قبمًيػػا، وتطبيػػؽ الدراسػػة لمػػدة )

 يتالءـ مع ظروؼ المدرسة والباحث األوؿ وعينة الدراسة، ثـ تطبيؽ أداة الدراسة بعدًيا.
 .تحميؿ البيانات إحصائًيا، ومناقشة نتائج الدراسة وتقديـ التوصيات 

 : المعالجة اإلحصائية
 ( تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعيةSPSS). 
  حسػػػبت المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة، والمتوسػػػطات المعدلػػػة، وتحميػػػؿ التبػػػايف

 (.η2استخراج حجـ األثر ) فضاًل عف(، MANCOVAالمصاحب متعدد المتييرات )
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ألداء المتوسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة اسػػػػػػػة حسػػػػػػػبت فرضػػػػػػػية الدر الختبػػػػػػػار 
 الجػدوؿو ، المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار اكتساب المفػاهيـ الرياضػية القبمػي والبعػدي

 .وضي ذلؾي( 3)
 
 



  طارؽ جوارنةأ.د. ، عمي الزعبيأ.د. ، أكـر الديات   .....                                 فاعمية استخداـ نموذج

  244 

ة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبي3) الجدول
عمى اختبار اكتساب طالب الصف العاشر األساسي لممفاهيم الرياضية القبمي والبعدي تبًعا لطريقة 

 (.Davisالتدريس ومستويات ديفيز)

 العدد المجموعة المستوى
المتوسطات  االختبار البعدي االختبار القبمي

 المعدلة
األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.22 6.59 0.98 6.65 0.47 1.30 23 الضابطة األول
 0.21 9.26 1.02 9.20 0.48 1.33 24 التجريبية

 0.36 6.79 1.95 7.08 1.62 2.73 23 الضابطة الثاني
 0.35 18.20 1.86 17.91 1.68 1.70 24 التجريبية

 الدرجة
 الكمية

 0.39 15.00 2.01 15.39 1.85 5.78 23 الضابطة
 0.38 27.49 2.29 27.12 2.73 4.45 24 التجريبية

 ( درجة.30النهاية العظمى لالختبار )

وجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ ظاهريػػػػػػػة بػػػػػػػيف متوسػػػػػػػطات الػػػػػػػدرجات الكميػػػػػػػة لمطػػػػػػػالب ( 3) الجػػػػػػػدوؿيبػػػػػػػيف 
عمػػػػػػػػى اختبػػػػػػػػار اكتسػػػػػػػػاب المفػػػػػػػػاهيـ الرياضػػػػػػػػية فػػػػػػػػي التطبيػػػػػػػػؽ البعػػػػػػػػدي، وفقًػػػػػػػػا لمتييػػػػػػػػر طريقػػػػػػػػة 

لمكشػػػػػؼ عػػػػػف داللػػػػػة هػػػػػذ  الفػػػػػروؽ فػػػػػي المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية، تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ تحميػػػػػؿ و  ،التػػػػػدريس
.  (α=0.05)عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة (MANCOVA)المتعػػػدد المتييػػػرات  التبػػػايف المصػػػاحب

 ( نتائج تحميؿ التبايف المصاحب متعدد المتييرات.4) الجدوؿويبيف 
لمفروق بين  (MANCOVA)متغيرات (: نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب المتعدد ال4)الجدول

 (.η2درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية تبًعا لطريقة التدريس وحجم األثر مربع إيتا )
مجموع  المستويات المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

حجم األثر 
η2 

 القبمي
  0.000 260.311 262.358 1 262.358 األوؿ
  0.000 200.629 578.419 1 578.419 الثاني
  0.000 530.773 1736.942 1 1736.942 الكمية

المجموعة 
قيمة ولكس 

 0.033امبدا=

 0.636 *0.005 75.012 75.602 1 75.602 األوؿ
 0.918 *0.022 479.537 1382.516 1 1382.516 الثاني
 0.922 *0.000 506.310 1656.888 1 1656.888 الكمية

 الخطأ
 1.008 43 43.338 األوؿ

 
 

 2.883 43 123.970 الثاني
 3.272 43 140.717 الكمية

 الكمي
  46 121.915 األوؿ
  46 1541.106 الثاني
  46 1827.106 الكمية

 .(α = 0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
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تعػزى  (α = 0.05)عنػد مسػتوى الداللػة وؽ ذات داللة إحصػائية ( وجود فر 4) الجدوؿيبيف 
)المسػػتوى األوؿ والثػػاني( وجػاءت الفػػروؽ لصػػالي المجموعػػة  اكتسػاب المفػػاهيـفػػي  لطريقػة التػػدريس

عمػػػػى التػػػػوالي ( 479.53،  75.01بميػػػػت قيمػػػػة ؼ ) إذسػػػػكامبر  ُأنمػػػػوذجالتػػػي درسػػػػت باسػػػػتخداـ 
( لمدرجػة الكميػة 506.10كمػا بميػت قيمػة ؼ )وؿ والثػاني لمستويات اكتساب المفػاهيـ الرياضػية األ

،  كمػا أظهػرت (α = 0.05) وهي قيـ دالة احصائًيا عند مسػتوى الداللػةالختبار اكتساب المفاهيـ 
وجػػػػود أثػػػػر وفػػػػؽ نتػػػػائج حجػػػػـ األثػػػػر مربػػػػع إيتػػػػا إذ بمػػػػأ حجػػػػـ التػػػػأثير ( 4) الجػػػػدوؿالنتػػػػائج  فػػػػي 

لمفػػاهيـ إذ يتضػػي أف حجػػـ األثػػر عمػػى المسػػتوى سػػكامبر فػػي مسػػتويات ا نمػػوذج( ألُ %91،64%)
الثػػاني كػػاف أعمػػى منػػه عمػػػى اكتسػػاب  المفػػاهيـ الرياضػػية فػػػي المسػػتوى األوؿ،  وبمػػأ حجػػـ األثػػػر 

، وهػػػو حجػػـ تػػػأثير كبيػػػر أي أف عمػػى الدرجػػػة الكميػػة الكتسػػػاب المفػػاهيـسػػػكامبر  نمػػوذجألُ ( %92)
سكامبر يفسػر  ُأنموذج، مما يشير إلى أف امبرسك ُأنموذجاكتساب المفاهيـ يعود لمتدريس باستخداـ 

 يعود لمتييرات أخرى.( 8%( مف التبايف وأف )92%ما نسبته )
سػػكامبر يتمتػػع بمزايػػا األلعػػاب التعميميػػة التػػي تشػػد  ُأنمػػوذجف النتيجػػة إلػػى أف و ويعػػزو البػػاحث

معينػػة مػػف تعمػػـ  انتبػػا  الطػػالب وتثيػػر حماسػػتهـ ودافعيػػتهـ لمػػتعمـ، خاصػػة وأنػػه ال يوجػػد اسػػتراتيجية
النسػػػب المثمثيػػػة إنمػػػا هنػػػاؾ سػػػبع اسػػػتراتيجيات متنوعػػػة كػػػؿ واحػػػدة تعمػػػؿ بشػػػكؿ منفصػػػؿ فػػػي تعمػػػيـ 

تتجػػاوز العوائػػؽ النفسػػية لػػدى الطػػالب خاصػػة وأف الطػػالب، فهػػي تعػػد مػػف النمػػاذج التدريسػػية التػػي 
منهػػا معظػػـ الرياضػػية التػػي تمتػػاز بػػالجمود، والتػػي يعػػاني  الموضػػوعاتوحػػدة النسػػب المثمثيػػة مػػف 

طمبتنػػا فطرحهػػا بأسػػموب المػػرح أحػػدث التيييػػر فػػي تقػػبمهـ لتعممهػػا، وبالتػػالي حػػبهـ ودافعيػػتهـ لمػػتعمـ 
طبيعة الرياضيات مف الموضوعات التي تحتاج إلى تطبيؽ وممارسة دائمػة، واكتساب المفاهيـ. إف 

سػاليب واالسػتراتيجيات وربط النماذج الذهنية بالعالـ الحقيقي، لوجود عدد مناسػب مػف المعينػات واأل
ه العقميػػػة مقدراتػػػالتػػػي تسػػػاعدهـ عمػػػى التطبيػػػؽ العممػػػي، عػػػف طريػػػؽ تفاعػػػؿ الطالػػػب معهػػػا لتنميػػػة 

إذ إف اسػتراتيجيات سػكامبر  الكتساب خبرات جديػدة، أو تطػوير فكػرة مػا وتوظيفهػا واالسػتفادة منهػا،
ا ومػػع األقػػراف بشػػكؿ تعمػػؿ عمػػى إعطػػاء الفػػرص لمطمبػػة الكتشػػاؼ البيئػػة مػػف حػػولهـ والتفاعػػؿ معهػػ
إنهػػا تتميػػز بػػدفع  إذمختمػػؼ، وهػػذا يعمػػؿ عمػػى تنميػػة اإللهػػاـ واالبتكػػار والعمميػػات العقميػػة عنػػدهـ، 

الطالب لمتعمـ الذاتي واالكتشاؼ والربط بيف األشكاؿ والرموز مف حوله في بيئػة تعػد حقيقيػة، حيػث 
وتمرينػه عمػى التسػاؤالت  يرالمألوفػة إف االستراتيجيات تدعو الطالػب إلػى التسػاؤالت المتعػددة لعقمػه 

والتػػي تييػػر مػػف شػػكؿ المفهػػـو بطػػرؽ متعػػددة، وتػػدعو التسػػاؤالت الػػى فهػػـ المفهػػـو بأشػػكاؿ مختمفػػة، 
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وبطػػرؽ متعػػددة بالحػػػذؼ واإلضػػافة والتكبيػػػر والتصػػيير والتعػػديؿ واالسػػػتخدامات األخػػرى، وبالتػػػالي 
وما الشكؿ المناسب له بحسػب المسػألة  كافةفي الموضوعات تطيع الطالب التعرؼ إلى المفهـو يس

الرياضػػػية. كمػػػا أف اسػػػتراتيجية إعػػػادة التسػػػمية تػػػدرب الطالػػػب عمػػػى المرونػػػة فػػػي اسػػػتخداـ المفهػػػـو 
بمواقع متعددة بحسب المعطيات والمطموب في المسػألة الرياضػية فػي النسػب المثمثيػة، وهػذا يسػاعد 

 ) ,Mohamedالتعمػيـعممػه وبالتػالي في تشكيؿ شخصيه الطالب لمحكـ عمى األشياء مف خالؿ ت
2018). 

 هواسػتراتيجيات كما إف عزو النتيجة يعود لطبيعة االفتراضات التي تقـو عميها أنشػطة سػكامبر
جػػراء معالجػػات ذهنيػػة ذاتيػػة مػػف قبػػؿ الطالػػب ذاتػػه والتػػي  التػػي تقػػـو عمػػى التفكيػػر بطريقػػة ذاتيػػة وا 

تنفيػذ األنشػطة والتػي تقػرب لػه المفهػـو وتحيطػه تساعد  األسػئمة التػي يطرحهػا عمػى نفسػه فػي أثنػاء 
حاطػة المفهػـو بكافػة النػواحي  جميػعمف  جوانبػه وأشػكاله، فػصف اطػالؽ العنػاف والخيػاؿ فػي التفكيػر وا 

يسهـ في اكتساب متقف لممفهـو وعدـ إ فاؿ أي جانب يتعمؽ به قد يمبس عمى الطالب معرفتػه مػف 
سػكامبر  ُأنموذجأف الخبرات التعممية المشوقة التي يضعها  بيف األمثمة المنتمية و ير المنتمية، كما

ة لممفهػػـو وبأشػػكاؿ متعػػددة ممػػا يعكػػس صػػورة المفهػػـو فػػي خيػػاؿ الطالػػب المػػادة الرئيسػػ ُيعػػدلمطالػػب 
أف قواعد أنشطة وألعاب سكامبر تضع الطالب وتفػرض  كمابأشكاؿ متنوعة وفي معظمها صحيي، 

شػػعبي والتباعػػدي فتصػػبج آفػػاؽ التفكيػػر واسػػعة وتطمػػؽ العنػػاف لػػه عميػػه االمتثػػاؿ لمخيػػاؿ والتفكيػػر الت
 الفهـ واالبداع.

كما ويمكف عزو تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عػف زمالئهػـ فػي المجموعػة الضػابطة إلػى 
أف أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة درسػػػت بطريقػػػة تركػػػز عمػػػى اعتمػػػاد أسػػػموب التقػػػويـ الػػػذاتي واختيػػػار 

.  االستراتيجية المالئمة  لمحؿ، مما أدى إلى توفر فرص التعمـ لمطالب واكتسابهـ لممفهـو
 التوصيات:

  سكامبر واستراتيجياته في تدريس النسب المثمثية. ُأنموذجاستخداـ 
  سكامبر واستراتيجياته. ُأنموذجإجراء مزيد مف البحوث في التحقؽ مف فاعمية 
  ُسكامبر واستراتيجياته التعميمية. وذجنمبناء مناهج الرياضيات وتصميـ الدروس فيها وفًقا أل 
  سكامبر واستراتيجياته. ُأنموذجتدريب المعمميف عمى استخداـ 
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