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 ملخص البحث 

يهدف البحث احلايل إىل معرفة أثر        
تداخلة يف 

ُ
استخدام اسرتاتيجية األمواج امل

التفكري اجلانيب لدى طالب الصف الرابع 
العلمي يف مادة الرياضيات , ولتحقيق 
هدف البحث صاغ الباحث الفرضية 

اآلتية : ال يوجد فرق ذا داللة  الصفرية
( بني 0.05إحصائية عند ُمستوى داللة )

ُمتوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية 
الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية األمواج 

واجملموعة الضابطة الذين درسوا  املتداخلة
باستخدام الطريقة املعتادة يف التدريس يف 

من ذلك  اختبار التفكري اجلانيب . وللتحقق
أجرى الباحث التجربة واستغرقت فصاًل 
دراسيًا كاماًل , إذ اقتصرت على طالب 

الصف الرابع العلمي وأعتمد التصميم 
التجرييب ذا الضبط اجلزئي العشوائي 
ِلمجموعتني جتريبية وضابطة ذي االختبار 
البعدي وأختاَر الباحث مدرسة إعدادية 

بة , اهلامشية للبنني قصديًا لتطبيق التجر 
( طالباً 76وُحددت العينة اليت بلغت )

موزعة على جمموعتني اختريتا عشوائيًا بواقع 
( طالبًا لكل جمموعة , وكوفئت 38)

ات اختبار الذكاء ,  اجملموعتان يف ُمتغرير
التحصيل السابق واختبار املعرفة السابقة , 
ُعدرت ُمستلزمات البحث اليت متثلت يف 

حتوى الدراسي و 
ُ
حتليله وصياغة حتديد امل

األهداف واخلطط التدريسية لِكلتا 
اجملموعتني التجريبية والضابطة , وبناء 
اختبار للتفكري اجلانيب بلغت عدد فقراته 
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فقرة , وحتقق من الصدق والثبات  30))
وإجراء التحليالت اإلحصائية لفقراته. طَبق 
الباحث اختبار التفكري اجلانيب البعدي على 

بحث وُعوجلت البيانات طالب جمموعيتر ال
للعلوم    spssباستعمال احلزمة اإلحصائية

االجتماعية , وأظهرت النتائج بعد حتليلها 
( لِعينتني ُمستقلتني t-testباستعمال)

متساوييتر العدد تفوق طالب اجملموعة 
التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة يف 
ُمتغرير التفكري اجلانيب ويف ضوء ذلك توصال 

استنتاجات وتوصيات كان أبرزها اىل 
ضرورة استخدام اسرتاتيجية األمواج 
املتداخلة يف تدريس الرياضيات ملا هلا من 
أثراجيايب يف توطيد العالقات االجتماعية بني 
الطالب كما وأقرتَح الباحث أجراء دراسة 
ُُماثلة على مراحل تعليمية ومبُتغريات أخرى 

ختلفة . 
ُ
 ألنواع التفكري امل

اسرتاتيجية األمواج  الكلمات املفتاحية :
 املتداخلة , التفكري اجلانيب .

 

 

 

Abstract    

         The research aim to 

identify  the effect of using 

overlapping waves strategy an 

lateral thinking of fourth grad 

students scientific branch in 

mathematics, the following 

zero hypothesis were formula 

to achieve the objective : 

There is no statistically 

significant differences at the 

level of (0.05) between the 

average scores of 

experimentalism group taught 

in using overlapping waves 

strategy and the average 

scores of the control group 

taught according to the 

normal method  in the lateral 

thinking test.                                                                                        

In order to verify the validity 

of the two hypothesis , the 

researcher conducted an 

experiment lasted for a whole 

semester. The experiment 

confined to the students of the 
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fourth grad students scientific 

branch level. He depended on 

the partial design 

experimentalism group and 

control group with posttest. 

The school chosen for the 

experiment is Al-Hashmiya 

prep school for boys. The 

sample included (76) students 

who were subdivided into two 

subgroups contains (38) 

students per group. The two 

groups were matched in 

variables like intelligence 

raven , student achievement in 

the mathematics subject and 

test of previous information.  

The researcher requirements 

were determine the study 

content and analyzing them 

and formulate the behavioral 

objectives for both groups and 

building a test for innovative 

thinking including (30) items 

built in the light of the lateral 

thinking which included three 

sub-fields  fluency, flexibility 

and originality. Then, the 

validity. The researcher taught 

the two research groups. After 

the termination of teaching 

the items according to the 

plan prepared for the two 

groups(experimentalism 

group and control group) the 

post test was applied and the 

post test of acquisition test on 

the sample of the two 

experimentalism and control 

groups. The data were 

analyzed using the (spss) 

program of social sciences 

.The results after analysis 

using (t-test) for two samples 

showed that the experimental 

group outperformed the 

control group in the variable 

of the lateral thinking . Thus, 

the zero hypothesis of the 

studying acquisition were 

rejected .The researcher 

recommended the necessity of 

using overlapping waves 

strategy in reaching 

mathematics and also 

suggested making a similar 

study on different levels of 

education .  

Keywords : overlapping 

waves strategy , lateral 

thinking. 
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 املبحث األول : التعريف بالَبحث     

 ( مشكلة البحث 1
مازالت مادة الرياضيات أسرية الطرائق      

املعتادة ُمرا ولرد ضعفًا يف تذكر املعلومات 
واألفكار املهمة هلا مع وجود صعوبة يف 
تعلمها واكتساب مفاهيمها , فضال عن إن 
عقل الطالب حتول اىل إناء ميلئ باملعلومات 
وهذا ما جعل كثري منهم حيفظون احلقائق 

هلم عن ظهر قلب وال واملفاهيم اليت تقدم 
يستطيعون تطبيقها يف مواقف احلياة 
اجلديدة , كما إن تقيد الطالب باملعلومات 
املوجودة يف الكتاب أو اليت يقدمها املدرس 
مارسة التفكري 

ُ
أدى اىل عدم إتاحة الفرصة مل

والقدرة على تعلم مهاراته املتنوعة , وقد 
شعر الباحث هبذه املشكلة من خالل عمله 

ريسي وعن طريق االتصال املباشر مع التد
عدد من الزمالء ُمدرسي وُمدرسات املادة 
وأخذ آراءهم حول بعض األسئلة اليت 
قدمت هلم عن طريق استبانة ِلمعرفة أسباب 
اخنفاض وتدين املستوى العلمي للطالب يف 
مادة الرياضيات ومدى ُُمارستهم للمهارات 

املعرفية وهل لديهم معلومات عن كيفية 
استخدام اسرتاتيجية األمواج املتداخلة , 

 وكانت اجاباهتم كالتايل :
%( منهم بوجود 100أجاب )  ●

اخنفاض وتدين يف املستوى العلمي 
للطالب يف مادة الرياضيات بسبب  
كثرة املفاهيم العلمية ُمرا يولد 

 صعوبة يف فهمهم واستيعاهبم .
(%( منهم إن الطالب 90أجاب   ●

يعتمدون على احلفظ واالسرتجاع 
ُمرا يؤدي اىل عدم ُُمارستهم 
لعمليات التفكري العقلي بالشكل 

 املطلوب . 
(%( منهم بأن ليس 100أجاب   ●

لديهم أي معلومات عن كيفية 
استخدام اسرتاتيجية األمواج 

 املتداخلة يف مادة الرياضيات .
ث مشكلة ويف ضوء ذلك يوضح الباح

البحث من خالل اإلجابة عن التساؤل 
اآليت : ما أثر اسرتاتيجية األمواج املتداخلة 
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يف التفكري اجلانيب لدى طالب الصف 
 الرابع العلمي ؟

 ( أمهية البحث  2
حيتل تدريس الرياضيات مكانة مهمة      

يف النظام التعليمي كونه يهدف اىل 
ة أنواع اكتساب املتعلم املادة العلمية وتنمي

التفكري املتنوعة لديه ومنها التفكري اجلانيب 
وتكوين املهارات العلمية املناسبة لديه من 
خالل اتاحة الفرصة له للقيام باألنشطة 
والتجارب املختربية ويعد التفكري اجلانيب 
رؤية جديدة لألبداع وبدون أي تقيد لطرح 
األفكار , وهو أمنوذج موحد ومتكامل 

على توليد طرائق جديدة من يساعد املتعلم 
التفكري تنعكس على ادائه للمهام اليومية 
ويتحرك بطالقة يف كل أجتاه ويبحث عن 
طرائق جديدة للفكر والعقل , ال خيتار 
املسار الواحد بل يعمل على فتح اجملال 

 2010ملسارات أخرى متنوعة )النعواشي ,
( وقد حددت اجلمعية 119, ص 

هج بالواليات املتحدة األمريكية لتطوير املنا
قائمة تتضمن جمموعة كبرية من مهارات 

التفكري واليت ميكن تنميتها وتعزيزها داخل 
الصفوف الدراسية من خالل استخدام 
االسرتاتيجيات احلديثة ومنها اسرتاتيجية 
األمواج املتداخلة القائمة على التعلم ضمن 
اجملموعات املتعاونة من خالل تنظيم الصف 

على صورة جمموعات .)عبد اهلل ,  الدراسي 
 ( .196, ص 2014

ويرى الباحث إن استخدام املدرس       
السرتاتيجيات حديثة من املمكن أن يرفع 
من دافعية الطالب للتعلم وبالتايل يرفع من 
املستوى العلمي بشكل عام وخيرج به من 
االساليب الروتينية اليت باتت ُملة لكل من 

تلك االسرتاتيجيات املدرس والطالب ومن 
احلديثة اسرتاتيجية األمواج املتداخلة اليت 
تستند اىل االجتاه املعريف يف التعلم والتفكري 
, أذ تعد أكثر ارتباطًا بالنمو املعريف 
وعمليات التعديل املعريف للمفاهيم الدائمة 
يف مراحل التوازن املعريف بني ما يعرف وما 

أن يعاجل  يريد أن يعرف وما يعاجل وما يريد
ليصل إىل حالة املعاجلة الذهنية املرغوبة , 
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وُمرا سبق ميكن أن تربز أمهية البحث احلايل 
 يف كونه قد يسهم يف :   

االستفادة من استخدام اسرتاتيجية  ●
األمواج املتداخلة من قبل مدرسو 
االعدادية كوهنا حتاكي العمليات 
العقلية للطالب وتنمي مهارات 

 تفكريه . 
لبحث احلايل إضافة جديدة ميثل ا ●

يف امليدان الرتبوي على حد علم 
الباحث واالستجابة بضرورة إعادة 
النظر يف طرائق تدريس مادة 
الرياضيات واستخدام 

 االسرتاتيجيات املعرفية احلديثة .
التعرف على أثر استخدام  ●

اسرتاتيجية األمواج املتداخلة يف 
التفكري اجلانيب لدى طالب الصف 

 لعلمي .  الرابع ا

 ( هدف البحث 3
يهدف البحث احلايل اىل التعرف على      

أثر استخدام اسرتاتيجية األمواج املتداخلة 

يف التفكري اجلانيب لدى طالب الصف 
 الرابع العلمي يف مادة الرياضيات . 

  ( فرضية البحث4
لتحقيق هدف البحث صاغ الباحث      

ذا  ال يوجد فرق الفرضية الصفرية اآلتية :
( 0.05داللة إحصائية عند ُمستوى داللة )

بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 
التجريبية الذين يدرسون باستخدام 
اسرتاتيجية األمواج املتداخلة واجملموعة 
الضابطة الذين يدرسون باستخدام الطريقة 

عتادة للتدريس يف اختبار التفكري اجلانيب .   
ُ
 امل

  ( حدود البحث5
كانية : املدارس االعدادية احلدود امل ●

والثانوية احلكومية التابعة اىل 
ديرية العامة لرتبية ُُمافظة بابل 

ُ
 –امل

 قسم تربية اهلامشية .
احلدود البشرية : طالب الصف  ●

 –الرابع العلمي يف ُمافظة بابل 
 قسم تربية اهلامشية .
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احلدود الزمانية : الفصل الدراسي  ●
 -2019الثاين للعام الدراسي ) 

2020 . ) 
احلدود املوضوعية : املوضوعات  ●

)املثلثات , املتجهات , اهلندسة 
االحداثية( من كتاب الرياضيات 
للصف الرابع العلمي , الطبعة 

 .  2014اخلامسة لسنة 

 ( حتديد املصطلحات  6
عرفها كل  اسرتاتيجية األمواج املتداخلة :

 من     
( 173, ص 2010)قطامي ,  ●

ة أكثر ارتباطاً بأهنا : اسرتاتيجي
بالنمو املعريف وعمليات التعديل 
املعريف للمفاهيم الدائمة يف كل 
مرحلة مير هبا املتعلم وصواًل حلالة 
التوازن املعريف بني ما يعرف وما 
يريد أن يعرف وما يعاجل وما يريد 
أن يعاجل إىل حالة املعاجلة الذهنية 

 املرغوبة .  

( 601, ص2013)قطامي ,   ●
سرتاتيجية تستند إىل بأهنا : ا

االجتاه املعريف يف التعليم والتفكري 
وتركز على دور األداء املعريف والبيئة 
كإشارة لتفاعل هذه املكونات يف 
حزمة معرفية متثل األداء العقلي 

 للطالب .
ويعرفها الباحث أجرائيًا بأهنا :         

جمموعة اإلجراءات التعليمية اليت تستخدم 
عة التجريبية وفقا خلطوات مع طالب اجملمو 

اسرتاتيجية األمواج املتداخلة )احلوامات 
املتداخلة( يف تدريس مادة الرياضيات 
وجعلها مألوفة لديهم واليت تعمل على 

                                            توسيع مداركهم العقلية .                                                                                                   

 التفكري اجلانيب : عرفه كل من      
● (Scaddan,2009, p 66 )

بأنه : ُمفزات ذهنية هتدف للبحث 
عن طرق حل متنوعة يف اطار 

 خارج عن املألوف يف التفكري. 
( 107, ص 2013)الكبيسي , ●

بأنه : تفكري يتميز بالبحث يف 
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متعددة بداًل من اجتاهات وزوايا 
السري يف إجتاه واحد حلل مشكلة 
ما ويركز على توليد الطرائق اجلديدة 

 لرؤية األشياء . 
ويعرفه الباحث أجرائيًا بأنه : نشاط        

عقلي لطالب الصف الرابع العلمي مقاساً 
بدرجة أجابته على اختبار التفكري اجلانيب .

  املبحث الثاين : خلفية نظرية  

 النظرية املعرفية( 1
تفرتض التعلم املعريف هو ُمارسة كل         

األنشطة الذهنية والعقلية هبدف متثيل اخلربة 
واستيعاهبا وادماجها وخزهنا يف بنائه املعريف 
, لذلك فهو عملية تكيرف أو مواءمة األبنية 
املعرفية لكي تتناسب مع اخلربات املتوافرة 

م لديه ويرتتب على ذلك نضج وتقد
مستوى األبنية املعرفية وتعقد وتشابك 
الروابط والعالقات القائمة بني األبنية 

التعلم  املعرفية اجلزئية املتضمنة  ويستند
املعريف إىل افرتاض رئيس مفاده إن املتعلم 
يستطيع أن جيعل التعلم ذا معىن إذا قام 
باالنتباه للخربات اجلديدة وربطها باخلربات 

تكون ذات معىن املوجودة لديه لكي 
وختزينها يف ذاكرته وخرباته ومن مث 
اسرتجاعها من خالل استخدام مساعدات 
التذكر ونقلها ملواقف جديدة وهذا ما يقود 

 اىل املسلمات اآلتية : 
التعلم ربط معلومات جديدة  ●

 مبعارف سابقة. 
 التعلم تنظيم للمعلومات ومعاجلتها. ●
 التعلم موجه باهلدف. ●
 النسجة املعرفية.التعلم تطوير يف ا ●
التعلم يتأثر بالتقدم والتطور ويتم  ●

, 2013على مراحل . )قطامي , 
 ( 54ص

 اسرتاتيجية األمواج املتداخلة 
يعد زجييلر صاحب االسرتاتيجية          

الذي أفرتض إن املتعلم يستخدم جمموعة 
عمليات تفكري يف ضفرية واحدة للوصول 

اقصة اىل حل مشكلة تعليمية ذات معلومة ن
أو التوافق مع اهلدف واملعرفة الالزمة , وإن 
املعلومات احملددة األولية تزود باستشارة 
ذهنية مناسبة لتوسيع موجة املعرفة مث تضمر 
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مث تتوسع وهكذا تصغر وتكرب املوجة 
املعرفية يف التعلم والتفكري وهكذا يف املوقف 
الصفي , وإن فهم املوجة املعرفية يرتفع 

ملعلومة مناسبة للمرحلة حينما تكون ا
النمائية اليت مير هبا املتعلم وتنخفض حينما 
تكون حباجة اىل عدد من األشهر لينمو 
ويطور اخلربة لتناسب مستواه .)قطامي 

 ( 600, ص 2013,

 أنواع األمواج املتداخلة 
يكون تعلم التفكري اجلانيب يف موجات     

معرفية متداخلة ومتشابكة على صورة 
دوائر معرفية تصف حاالت حوامات و 

ذهنية املتعلم وتفكريه وتفاعالته ومعاجلاته 
يف مواقف حياتية أو مواضيع تعليمية 
دراسية , وقد ظهرت مرتتبات اسرتاتيجية 

 املوجه كالتايل : 
 موجة ترتفع وموجة تنخفض . ●
 موجة مد وموجة جزر . ●
 موجة قمة وموجة قاع . ●
 موجة تثري وموجة تضمحل . ●

ن االستقرار موجة بعيدة م ●
 والثبات.

موجة تقدم معاجلة جديدة وتكون  ●
 هناية املعاجلة السابقة.

موجة يف مهب الريح . )قطامي  ●
 (                                                                           172, ص 2005والروسان , 

 خطوات تنفيذ اسرتاتيجية األمواج املتداخلة
املادة الدراسية حتديد أهداف  ●

 حتديدا سلوكيا .
حتديد العمليات واملعاجلات الذهنية  ●

 اليت يراد تنميتها .
حتديد مهارات التفكري اليت يراد  ●

 تنميتها .
تطبيق أسلوب الكشف عن  ●

االستعداد القبلي ملفاهيم ومهارات 
 وعمليات التفكري . 

تنظيم طالب الصف الدراسي على  ●
 صورة جمموعات متعاونة.

أوراق عمل مناسبة للموضوع إعداد  ●
ينفذه الطالب ويتضمن موجات 
متداخلة وإحدى املوجات تضم 
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معلومات كاملة وتناقش مع 
 اجملموعات الصفية املتعاونة .

تعطي كل جمموعة حوامه متداخلة  ●
حيدد املطلوب من اجملموعة القيام 

 به .
مناقشة كل جمموعة أمام الزمالء  ●

 واالستماع آلراء اآلخرين.
األخطاء والسرعة .)قطامي قياس  ●

 ( 203, ص2005والروسان , 

 ( التفكري اجلانيب 2
تعددت مسمياته بتعدد وجهات نظر      

املفكرين الرتبويني وقد ُُسيَّ بـ)االحاطي , 
املتجدد , اجلانيب( والتفكري اجلانيب هو من 
أجل تغيري املفاهيم بدال من احملاوالت 

التفريق بني اجلهيدة مع نفس املفاهيم ويعد 
هذا النوع من االبداع الفين وبني التفكري 
املستخدم يف خلق مفاهيم جديدة هو أحد 
أسباب ابتداع واستخدام اصطالح التفكري 
اجلانيب وصاحبه شخص متفائل وإجيايب 
ومستعد للتجريب ويركز على احتماالت 
النجاح ويقلل احتماالت الفشل ويهتم 

مارها بالفرص املتاحة وحيرص على استث
 (                                         333, ص2011.)أبو جادو , 

 مهارات التفكري اجلانيب 
( مهارات توليد ادراكات جديدة : يقصد 1

باإلدراك الوعي أو الفهم مبعىن أن يصبح 
املتعلم مدركًا لألشياء من خالل التفكري 
فيها , واإلدراك نوع من الرؤية الداخلية 

تعلم وحو الفكرة هبدف فهمها توجه امل
ويؤكد إن التفكري واالدراك أمر واحد يكون 
الغرض منه حتقيق الفهم أو أختاذ القرار أو 

 حل املشكالت .               
تعرف  توليد أفكار جديدة : مهارات (2

الفكرة بأهنا شيء يفهم من خالل العقل 
واألفكار هي طرائق مادية لتطبيق املفاهيم 

توليدها جيب عدم الرفض السريع  ومن أجل
والفوري لألفكار وإن الرفض السريع هلا يأيت 
من القيود اليت فرضت على العقل فاذا  
كانت الفكرة ال تتوافق مع هذه القيود فأهنا 

 تتجه وحو الرفض . 
( مهارات توليد مفاهيم جديدة : إن 3

املفاهيم هي أساليب أو طرائق عامة لعمل 
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ا بطرائق غري واضحة , االشياء ويعرب عنه
وحىت يعرب عن مفهوم ما ال بد من بذل 
جمهود الستخالص هذا املفهوم ومثة أنواع 

 من املفاهيم منها : 
مفاهيم غرضية , تتعلق مبا حياول  ●

 املتعلم أن حيققه .
مفاهيم آلية , تصف مقدار االمر  ●

 الذي يستنتج من عمل ما .
مفاهيم القيمة , تشري اىل الكيفية  ●

يكسب العمل قيمته من اليت 
 خالهلا .  

( مهارات توليد بدائل جديدة : من 4
مبادئ التفكري اجلانيب أنه طريقة خاصة 
لتأمل احللول من بني جمموعة ُُمكنة ومتاحة 
اذ يهتم باكتشاف أو توليد طرائق اخرى 
إلعادة وتنظيم املعلومات املتاحة وتوليد 
حلول جديدة بدال من السري يف خط 

لذي يقود عندئذ اىل تطوير النمط مستقيم ا
الواحد وال يبحث عن أفضل البدائل بل 
عن البدائل املتعددة وقد يعمل أحد البدائل 

على حل بعض املشكالت دون عناء .)أبو 
 (468, ص 2011جادو , 

 اسرتاتيجيات التفكري اجلانيب 
( اسرتاتيجية التحدي : تعد االساس 1

حتِد  املهم يف كل عمليات اإلبداع ودون
نكون راضني عن االشياء كما هي وبالتايل 
ال وحاول القيام بتحسني االشياء أو تغريها 
, وإن هناك عددا من االفرتاضات االساسية 
تقودنا لالعتقاد بأن الطريقة احلالية جيب أن 

 تكون االفضل وهذه االفرتاضات منها :
إن عددا من الطرائق املختلفة قد  ●

تشرتك يف احلل والطريقة الفائزة 
 نستعملها. 

إن أي طريقة جديدة هي جمازفة   ●
كبرية بينما الطريقة احلالية معروف  

كيفية العمل هبا.                                                                                                 
  (475, ص 2011و ,)أبو جاد

                                   
( اسرتاتيجية الدخول العشوائي : 2

يستعمل كمدخل اىل حل غري 
متصل باملوقف لفتح خطوط  
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جديدة من التفكري , ويعتقد إن 
الدخول العشوائي هو نوع من 
الرتكيز املبدع نلجأ اليه عندما تكون 
احلاجة اىل توليد أفكار جديدة 

ار كلمة بشكل عشوائي من وخنت
 بني األفكار املطروحة للمناقشة                 

                                                                 )
 (                    472, ص  2007أبو جادو ونوفل , 

(اسرتاتيجية الرتكيز : من النافع جدا يف 3
رتكيز يف إجياد أفكار متجددة أن وحول ال

إطار املشكلة واحللول االعتيادية اىل الرتكيز 
 98خارج أطارها لتوليد أفكار أخرى. )

2006 ,p Sloane                                                                                                                           ),    

 بقة  دراسات سا -املبحث الثالث 

ين ُمستقل    تناول البحث احلايل ُمتغرير
ُمتمثل باسرتاتيجية األمواج املتداخلة وتابع 
ُمتمثل بـالتفكري اجلانيب , وجاء عرض هذه 
الدراسات حبسب تسلسلها الزمين وجدول 

 ( يف أدناه يوضح ذلك .                                      1)

 

 

ث )دراسات متعلقة بالبح  (1جدول )
 احلايل(

 ت
أسم الباحث 
وبلده وسنة 

 االجناز
املنهج  اهلدف من الدراسة

 املستخدم
 نوع

 وحجم العينة
ادوات 
 الدراسة

الوسائل 
 نتائج الدراسة االحصائية

1 
 

 الزهريي
 العراق

(2016) 

فاعلية التعلم 
املستند اىل الدماغ 
يف حتصيل طالب 

الصف االول 
املتوسط يف مادة 

الرياضيات 
 وتفكريهم اجلانيب.

املنهج 
 التجرييب

جمموعتان 
متساويتني 
جتريبية 
 وضابطة.

(70) 
 طالب
 

اختبار 
 التحصيل

 و
اختبار 
التفكري 
 اجلانيب .

 

برنامج احلزمة 
اإلحصائية 

spss)  ) 
وحتليل 

 االستبيان .

هنالك فرقا ذا داللة 
احصائية يف اختبارير 

والتفكري التحصيل 
اجلانيب ولصاحل جمموعة 

 التجريب .
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2 
 الشمري
 العراق

(2017) 

أثر استخدام 
اسرتاتيجية التلمذة 
املعرفية يف حتصيل 
مادة الرياضيات 
لدى طالبات 
الصف االول 

املتوسط وتفكريهن 
 اجلانيب .

املنهج 
 التجرييب
 

(80) 
 طالبة
 
 

اختبار 
 التحصيل

 و
اختبار 
التفكري 
 اجلانيب .

 
 
 

 اختبار
((t-test 
 ومعادلة

K-R20)) 
 ومعادلة

 كرونباخ-ألفا
 

وجود فرق ذو داللة 
احصائية بني متوسطير 

درجات طالبات 
اجملموعتني التجريبية 

والضابطة يف اختبارير 
التحصيل والتفكري 

اجلانيب ولصاحل اجملموعة 
 التجريبية .

 
 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة          

ُيشري الباحث إىل إن عرض تلك      
الدراسات قد أسهم يف تعميق املعرفة 
النظرية واإلجرائية هلما وهبذا يتحقق اهلدف 
من عرض تلك الدراسات , إال إنه ومن 
خالل ُمراجعته للدراسات املعروضة مل جيدا 

مواج أي منها قد استخدم اسرتاتيجية األ
املتداخلة كعامل أساسي مؤثر يف التفكري 
اجلانيب لدى طالب الصف الرابع العلمي يف 

مادة الرياضيات , وهذا ما يؤكد أصالة 
البحث احلايل  وحيدد الباحث نقاط اإلفادة 

 بالتايل :
االهتداء اىل الكثري من الكتب  ●

واجملالت العلمية واملراجع اليت 
 تناولت البحث احلايل.

ة من النتائج يف إبراز ُمشكلة اإلفاد ●
 البحث احلايل وأمهيته. 

صياغة الفرضيات وحتديد  ●
صطلحات .

ُ
 امل
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اختيار التصميم التجرييب املناسب  ●
 وضبط املتغريات.

تغري التابع. ●
ُ
 حتديد حجم العينة وامل

صياغة األهداف السلوكية وإعداد  ●
 اخلطط التدريسية بوضوح ودقة .

ناسبة  ●
ُ
اختيار أداة البحث امل

 وإعدادها. 
ناسبة  ●

ُ
اختيار الوسائل اإلحصائية امل

ناقشة الهم 
ُ
للُمعاجلة والتفسري وامل

 النتائج املتحصل عليها. 

       املبحث الرابع : منهج البحث واجراءاته                                                                                       

    البحث ( منهجية1

أعتمد الباحث املنهج التجرييب لتحقيق 
الئمته إلجراءات البحث 

ُ
هدف حبثه مل

اً  احلايل وألن هذا املنهج يتضمن تغرير
وقف ضمن شروط 

ُ
مقصودًا يف امل

                                                                               (                                                                 80ص 2009ُُمددة.)عباس وآخرون, 

  ( التصميم التجرييب2
أختار الباحث التصميم العشوائي ذا 
الضبط اجلزئي لفئتني جتريبية وضابطة ذات 
االختبار البعدي ألنه مناسب لتحقيق 

( يوضح 2أهداف البحث احلايل , وجدول)
             ذلك.           

التصميم التجرييب جملموعيتر  -( 2جدول )
 البحث

 قياس املتغري التابع املتغري التابع املتغري املستقل التكافؤ اجملموعة

 التجريبية
 اختبار الذكاء . -

التحصيل السابق يف مادة -
 الرياضيات .

 اختبار املعرفة السابقة. -

اسرتاتيجية األمواج 
 التفكري اجلانيب املتداخلة

 

 اختبار التفكري
 اجلانيب
 
 

 الضابطة
عتادة  يف 

ُ
الطريقة امل

 التدريس

 والعينة  البحث ( جمتمع3
 جمتمع البحث   ●

يتألف جُمتمع البحث احلايل من          
املدارس طالب الصف الرابع العلمي يف 

االعدادية والثانوية احلكومية للبنني التابعة 
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قسم اهلامشية  -ملديرية تربية ُُمافظة بابل 
وألجله راجع   2020) -2019لسنة ) 

الباحث ُشعبة اإلحصاء التابعة للُمديرية 
العامة لرتبية ُُمافظة بابل ملعرفة املدارس 
االعدادية والثانوية الرُسية للبنني واليت تقع 

 مركز قضاء اهلامشية .ضمن 

 

                                                                             

  البحث عينة ●
أختار الباحث مدرسة إعدادية        

 اهلامشية للبنني قصدياً , لألسباب اآلتية : 
 لتعاون إدارة املدرسة . ●
 بيئة من املدرسة هذه طالب إن ●

 إن إذ واقتصادياً   اجتماعياً  ُمتقاربة
 . واحد حي سكنة من ُمعظمهم

إن هذه االسباب ساعدت على        
ات لغرض التكافؤ وبعد  تغرير

ُ
ضبط بعض امل

أن ُحددت مدرسة التجريب , حدد 

شعبتني باالختيار العشوائي من أصل ثالث 
شعب للصف الرابع العلمي لُتمثل إحدامها 
اجملموعة التجريبية وهي شعبة )ب( واليت 
سُيدرس طالهبا باسرتاتيجية األمواج 

واألخرى اجملموعة الضابطة وهي  املتداخلة
شعبة )ج( واليت سُيدرس طالهبا مادة 
الرياضيات بالطريقة االعتياديه يف التدريس 
ستقل , وكان 

ُ
من غري التعرض للُمتغرير امل
( 43( , )42عدد الطالب يف اجملموعتني )

طالب على التوايل , وبعد استبعاد الراسبني 
ب ( طال9منهم إحصائيا والبالغ عددهم )

اصبح العدد الكلي لطالب عينة البحث 
( طالب , أما سبب استبعاد الطالب 76)

الراسبني فهو امتالكهم خربة سابقة يف 
املوضوعات اليت سُتدرس وقد تؤثر يف دقة 

 ( يف أدناه يوضح ذلك . 3النتائج  وجدول)

عدد طالب جمموعيتر  -( 3جدول )
 البحث قبل االستبعاد وبعده

 بعد االستبعاد املستبعدين قبل االستبعاد الشعبة اجملموعة
 38 4 42 ب   التجريبية
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 38 5 43 ج   الضابطة
 76 9 85 اجملموع

 البحث  جمموعيتر  ( تكافؤ4
 السالمة الداخلية للتصميم التجرييب   ●
حرص الباحث على التكافؤ       

االحصائي لبعض املتغريات اليت يراها مهمة 

( 4لسالمة تصميم البحث , وجدول)
 يوضح ذلك . 

املتغريات اليت تناولت لغرض  -( 4جدول )
 تكافؤ جمموعيتر البحث

 اجلدولية التائية التائية احملسوبة التكافؤ               اجملموعة
 التجريبية

 و    
 الضابطة

 2 0.55 اختبار الذكاء
 2 0.94 التحصيل السابق يف مادة الرياضيات

 2 0.74 اختبار املعرفة السابقة

                                          
 السالمة اخلارجية للتصميم التجرييب  ●

 العامل يف تغيري من حدث ما إن       
ستقل العامل بسبب جاء التابع

ُ
 وليس امل

 جيب التأكد من أخر ولتحقيق ذلك لسبب
 تؤثر يف العامل اليت قد الدخيلة العوامل أن

ستقل 
ُ
 يف اثر حتدث مل حبيث التجربة يف امل

 أحدثه الذي التأثري عدا التابع العامل
ستقل , لذا حاول الباحث ضبط  العامل

ُ
امل

مل اخلارجية اليت قد تؤثر يف بعض العوا
تغرير التابع اىل جانب التجربة ُمرا يُغرير من 

ُ
امل

ات  تغرير
ُ
واقع نتائج  التجربة وعليه مت ضبط امل

 غري التجريبية اليت تؤثر يف سالمة التجربة .
 ( مستلزمات البحث 5             

 املادة العلمية    ●
حتوى الذي سيدرس لطالب        

ُ
وهو امل

جمموعات البحث أثناء التجربة يف ضوء 
حاجاهتم وخصائصهم واألغراض السلوكية 
واملتمثلة بـالفصل الرابع )املثلثات( والفصل 
اخلامس )املتجهات( وفصل )اهلندسة 
االحداثية( من كتاب الرياضيات الطبعة 

قرر تدريسه  2014اخلامسة لسنة 
ُ
, وامل

 صف الرابع العلمي . لل
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 صياغة األهداف السلوكية   ●
تُعد األهداف السلوكية أهداف        

خاصة بالدرس الواحد , وُُمددة بصورة 
جابات دقيقة تتناول سلوكيات واست

الطالب العقلية واحلركية واالنفعالية , ويُتيح 
حتديد األهداف السلوكية بدقة للباحث 
أمكانية اختيار عناصر العملية التعليمية 

 ويسمح له بأجراء تقومي إجنازاهتم .                                                                          

 إعداد اخلطط التدريسية  ●
تُعرف اخلطة التدريسية بأهنا          

جمموعة من اخلطوات واإلجراءات والتدابري 
درس قبَل تنفيذ الدرس 

ُ
اليت يترخذها امل

لغرض حتقيق تعلرم أفضل وتعليم ذي فاعلية 
 وفقاً ملعايري ُُمددة.                                          

                                                 (      238, ص 2011)اهلامشي وعطية ,     
  ( أدوات البحث6

 خالهلا يتم من البيانات جلمع وسيلة      
 اختبار أو البحث أسئلة عن اإلجابة

 القياس بوسائل عليها فرضياته ويطلق
الحظة كاالستبانة

ُ
قابلة وامل

ُ
 وامل

(                                                      54,ص2011واالختبارات)حسن,

استعمل الباحث أداة موحدة لطالب 
جمموعيتر البحث متثلت باختبار لقياس 
مهارات التفكري اجلانيب إذ بلغ عدد فقراته 

 ( فقرة .   30)

 صدق االختبار  ●
يُعد الصدق من االمور املهمة يف        

ل املقاييس واالختبارات النفسية , جما
ويكون االختبار صادقًا مادام يقيس ما 
وضع ألجله بصورة جيدة , وقد اعتمد 
الباحث على نوعني مها الصدق الظاهري 

 وصدق االتساق الداخلي.

 ثبات االختبار  ●
يعين إن االختبار ثابت فيما يعطي        

من نتائج , مبعىن إنه يعطي نفس النتائج إذا 
ا أعيد هذا االختبار على نفس األفراد م

الذين طبق عليهم وبنفس الظروف , وهناك 
طرائق ُمتعددة لقياس ثبات االختبار وقد 

 -اعتمد الباحث على ُمعادلة كيودر
( حلساب معامل ثبات 20ريتشارد )

 كرونباخ .     –الفقرات وُمعادلة ألفا 
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التطبيق النهائي الختبار التفكري  ●
 ياضيات    اجلانيب يف الر 

عاجلات اإلحصائية      
ُ
بعد أجراء مجيع امل

من حيث استخراج معامل التمييز 
وُمعامالت الصعوبة والتأكد من اخلصائص 
السايكومرتية لالختبار أصبح جاهزاً للتطبيق 
على الطلبة , وقد طُبق االختبار بصيغته 

وافق )
ُ
/ 5/ 13النهائية يوم األربعاء امل

( صباحًا إذ 09:30( الساعة )2020
( فقرة لقياس مهارات 30تكون من )

 التفكري اجلانيب يف مادة الرياضيات .

 التجربة   ( خطوات إجراء7
 التصميم سالمة على حفاظاً         

 ولإلجابة دقيقة نتائج إىل ووصوالً  التجرييب
البحث احلايل اعتمد الباحث  أسئلة عن

  اإلجراءات التالية : 
 ُأجري ليتا حتديد مكان التجربة ✔

مركز  مدارس بني من البحث فيها
 لألسباب قضاء اهلامشية قصدياً 

شار
ُ
 . آنفاً  إليها امل

بتدريس جمموعيتر  قام الباحث ✔
 اختالف يسببه قد ملا جتنباً  البحث
درس

ُ
  .وأسلوبه يف التدريس امل

استخدمت نفس املادةالرياضية  ✔
 من نفسه القدر اجملموعتني وإعطاء

 الصفية والتدريبات الواجبات
 . التعليمية واألنشطة

وافق  التجربة بدأت ✔
ُ
يوم االربعاء امل

 أربع ( بتدريس2/2020(/ 19
 جمموعة لكل أسبوعياً  حصص
االحد  يوم إىل التدريس وأستمر
وافق 

ُ
 وقد , (2020/ 5(/10امل

البدء  وقبل التجربة بداية يف وضح
 جمموعيتر  لطالب الفعلي بالتدريس

 طريقة مع التعامل البحث كيرفية
 .جمموعة كل إىل بالنسبة التدريس

على  اجلانيب التفكري اختبار طبقَ  ✔
وافق يوم الطلبة عموم

ُ
 األربعاء امل

 ( الساعة2020/ 5/ 13)
 أي حيدث , ومل صباحاً  (09:30)

عذر  بدون أو بعذر غياب حاالت
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حيث طبق االختبار مبساعدة 
 .الكادر التدريسي

عاجلات ✔
ُ
 وحتليل اإلحصائية أجريت امل

 إلجابات طالب وتفسريها النتائج
 البحث .  جمموعيتر 

 ( الوسائل اإلحصائية8
بَعد مجع البيـانات وحتليلها           

لقياس ُمتغرير  spssاستعان الباحث بربنامج 
 البحث احلايل لدى طالب عينة البحث .

 املبحث اخلامس : نتائج البحث والتوصيات 
الباحث التجربة وفقاً بعد أن أهنى      

للخطوات اليت أشار إليها سابقًا ُحللت 
النتائج اليت توصل إليها ملعرفة أثر 

يف التفكري  اسرتاتيجية األمواج املتداخلة
اجلانيب لدى طالب الصف الرابع العلمي يف 

مادة الرياضيات  ومن مث التحقق من صحة 
فرضية البحث والكشف عما إذ كانت 

مع الفرضية أم ال ,  نتائج البحث تتفق
 وكما يأيت :

 ( عرض النتائج 1
للتحقق من صحة فرضية البحث        

احلايل مت تصحيح االوراق وحساب الدرجة 
الكلية لكل طالب يف جمموعيتر البحث , 
ُحسب الوسط احلسايب واالوحراف املعياري 

بار التفكري لدرجات كلتا اجملموعتني يف اخت
 أدناه يوضح ذلك .  يف (5اجلانيب , وجدول)

( بني t-testنتائج ) -( 5جدول )
متوسطير درجات جمموعيتر البحث يف 

 التفكري اجلانيب

 العينة اجملموعة
توسط 

ُ
امل

 احلسايب
االوحراف 

 املعياري
درجة 
 احلرية

ُمستوى    القيمة التائية     
 الداللة

(0.05) 
 اجلدولية احملسوبة

 2.60 23.55 38 التجريبية
74 2.12 2 

دال    
 2.71 22.26 38 الضابطة إحصائياً 
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( يف أعاله إن الوسط 5يتضح من جدول ) 
احلسايب لدرجات طالب جمموعة التجريب 

(( 23.55يف اختبار التفكري اجلانيب كان 
بلغ متوسط ( بينما 2.60باوحراف معياري )

درجات طالب اجملموعة الضابطة 
( , 2.71( باوحراف معياري)22.26)

-tوملعرفة دالله الفرق استخدم اختبار )
test لعينتني ُمتساويتني , أتضح أن )

هنالك فرق ذو داللة إحصائيًا عند ُمستوى 
( حيث 74( ودرجة حرية )0.05داللة )

( وهي أكرب 2.12بلغت القيمة احملسوبة )
قيمة تاء اجلدولية , وهبذا تُرفض من 

الفرضية الصفرية ُمرا يُدل على وجود فرق ذا 
(   0.05داللة إحصائية عند ُمستوى داللة)

يف اختبار التفكري اجلانيب ولصاحل اجملموعة 
التجريبية , وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
الدراسات السابقة كما يف دراسة )الزهريي 

 . ( 2017( و)الشمري ,2016,

 ( حجم االثر 2

هو الفرق بني ُمتوسط درجات      
اجملموعتني )التجريبية , الضابطة( يف ُمتغرير 
التفكري اجلانيب مقسومًا على االوحراف 
املعياري للمجموعة الضابطة , إذ بلغ 

تغرير التفكري اجلانيب )
ُ
( 0.47حجم األثر مل

وهلذا يُعد حجم األثر يف استخدام 
املتداخلة على التفكري  اسرتاتيجية األمواج

 اجلانيب عاِل    

 ( تفسري النتائج  3    

بعد ُمراجعة نتائج  البحث احلايل ,      
أتضح  إن هذه الفروق بني جمموعيتر 
البحث التجريبية والضابطة يف اختبار 
التفكري اجلانيب ولصاحل اجملموعة التجريبية 
قد تُعزى إىل أن التدريس على وفق 

 األمواج املتداخلة :اسرتاتيجية 
خياطب العمليات العقلية للطالب  ●

ويدفعهم اىل التفكري أثناء املناقشة 
 اجلماعية وطرح األسئلة.  

جيعل الطالب ُمور التعليم من  ●
خالل قيامهم بأعداد أوراق العمل 
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وهذا أدى اىل التوسع باألفكار 
واعطاء أفكار جديدة واجابات 

 موسعة . 
داء آرائهم يتيح الفرصة للطالب ألب ●

بدون قيد أو خوف ُمرا فتح آفاق 
جديدة للتفكري بعدة جوانب وهذا 

 من أساسيات التفكري اجلانيب.

وقد جاءت هذه النتيجة ُمتفقة مع          
نتائج الدراسات اليت اعتمدت التفكري 
اجلانيب كُمتغرير تابع يف التدريس كما يف 

( 2016دراسة )الزهريي,
وصلت اىل وجود ( اليت ت2017و)الشمري,

فرق ذا داللة إحصائية لصاحل اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف ُمتغرير 

 التفكري اجلانيب 

 

 ( االستنتاجات 4
يف ضوء ما توصل اليه من نتائج أستنتج 

 الباحث :  

جعلت اسرتاتيجية االمواج املتداخلة  ●
من الطالب ُمور العملية التعليمية 

حساس وهذا أدى لرفع اال
 باملسؤولية وزيادة مبدا الثقة بالنفس.

هلا أثر اجيايب يف توطيد العالقات  ●
 االجتماعية بني الطالب. 

هلا أثر يف تنمية مهارات التفكري  ●
اجلانيب لدى الطلبة قياسا بطالب 

 اجملموعة الضابطة. 

 ( التوصيات 5
 يُوصي الباحث مبا يأيت :

ضرورة اعتماد االسرتاتيجية يف  ●
خاصة يف مادة الرياضيات التدريس 

أذ مُتكن الطالب من توظيف 
مهاراته يف توجيه عمليات التفكري 
اجلانيب وحتمرل املسؤولية الشخصية 
يف التعلرم استنادًا اىل مبدأ التعلرم 

 الذايت .
تطوير طرائق تدريس فعرالة قد  ●

ُتسهم يف رفع ُمستوى تفكريهم 
 اجلانيب . 
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)القبلي , االهتمام بأنواع التقومي  ●
املستمر , البعدي( لدى الطالب 
مع التأكيد على األسئلة اليت تُراعي 

 قياس مهارات التفكري اجلانيب .

 ( املقرتحات     6
يقرتح الباحث استكماال للبحث احلايل 

 اجراء عدد من الدراسات االتية  : 
أجراء حبث ُُماثل للبحث احلايل  ●

على طالب املرحلة املتوسطة يف 
رياضيات أو مواد علمية مادة ال
 أخرى.

حبث أثر االسرتاتيجية املتبعة  ●
يف ِ ُمتغريات أخرى ألنواع التفكري 

ختلفة . 
ُ
 امل

 املصـــــــــادر  
: (2011أبو جادو, صاحل ُممد علي ) (1

, دار املسرية ,  8, طعلم النفس الرتبوي
 عمان . 

( أبو جادو , صاحل ُممد علي ونوفل , 2
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 وزارة الرتبية , مجهورية العراق .  

( : 2011( َحسن , بَركات ََحزة )4
,  1, ط سَمناهج البحث يف علم النف

 َمكتبة األجنلو املصرية , القاهرة .  
( 2016( الزهريي , حيدر عبد الكرمي )5

: فاعلية التعلم املسند اىل الدماغ يف حتصيل 
طالب الصف االول املتوسط يف مادة 

)جملة الفنون الرياضيات وتفكريهم اجلانيب 
, كلية  5العدد واالدب واالجتماع(

االمارات العربية االمارات للتطوير الرتبوي , 
 املتحدة .   

( الشمري , اخالص صباح عبد 6
( : أثر استخدام اسرتاتيجية 2017االمري)

التلمذة املعرفية يف حتصيل مادة الرياضيات 
لدى طالبات الصف االول املتوسط 

غري  )رسالة ماجستريوتفكريهن اجلانيب
اجلامعة  –, كلية الرتبية االساسية  منشورة(

 املستنصرية . 
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