
 اثر التدريس وفق نظرية فيجوتسكي في اكتساب طلبة المتوسطة للمفاهيم الرياضية          رافد بحر احمد المعيوف. د. م. أ
 
 

 
  
 

٢٣٧)٨( )٢(٢٠٠٩ 

  اثر التدريس وفق نظرية فيجوتسكي يف اكتساب
  طلبة املرحلة املتوسطة للمفاهيم الرياضية وتفكريهم اإلبداعي

  رافد حبر امحد املعيوف. د. م. أ
  كلية ابن اهليثم/ جامعة بغداد

  :اخلالصة
ب  طـال  ثر التدريس وفقا لنظرية فيكوتسكي البنائية االجتماعية فـي اكتـساب          أاستهدفت الدراسة معرفة    

 ة ولالجابة عن التساؤل اعاله فقد صـيغت عـد        ،وتفكيرهم االبداعي  الرياضية   المرحلة المتوسطة للمفاهيم  
 قصديا لتكون ىمون للبنين من المديرية العامة لتربية الكرخ االول       أ واختيرت متوسطة الم   ،فرضيات صفرية 

) ا( توسط عشوائيا لتمثل شـعبة     ومنها اختيرت شعبتان من شعب الصف الثالث الم        ، الجراء التجربة  ميداناً
 باسـتخدام نظريـة     )االعداد الحقيقية ( ودرست المادة المقررة     ″طالبا) ٣٠ (حجمهاالمجموعة التجريبية و  

 ودرسـت المـادة     ″طالبا )٢٨ (حجمها المجموعة الضابطة و    لتمثل )د(  شعبة اختيرتفيكوتسكي في حين    
عتان في عدد من المتغيرات التي يعتقد بانها قد تؤثر           وكوفئت المجمو  ،نفسها باستخدام الطريقة االعتيادية   

 )اكتـساب المفـاهيم الرياضـية     (اس المتغير التابع االول   يقتم   ،في المتغيرات التابعة مع المتغير المستقل     
 تم  ،يار من متعدد  ت من نوع االخ    اختبارية  فقرة )٣٣( بلغ عدد فقراته      للغرض المذكور  عده الباحث أباختبار  

  وتم التاكد من وضوح تعليماته وفهم        ،مالءمته للغرض المذكور  عة من الخبراء لتقدير     عرضه على مجمو  
 اختيروا عشوائيا مـن بـين       ″طالبا) ٦٠(فقراته بعد ان تم تطبيقه على عينة استطالعية اولى مؤلفة من            

ة  التحلـيالت االحـصائي     لـه   واجريـت  ، من نفس المديرية العامة للتربية اعاله      طالب متوسطة المنصور  
 للتحقـق مـن صـدقه        من غير العينة االستطالعية االولى     المناسبة بعد تطبيقه على عينة عشوائية ثانية      

 )خيـر اهللا  (باختبار التفكير االبداعي الذي اعده      ) التفكير االبداعي (اس المتغير التابع الثاني     يقتم   و ،وثباته
   .٢٠٠٢وسبق للباحث ان كيفه على البيئة العراقية عام 

اكثر من سنتين على تطبيقـه فقـد اعيـد    ولمرور  
تكييفه على طالب الصف الثالث المتوسط بعـد ان         
تم عرضه على الخبراء للتحقق من وضوح فقراته        

) ٥٠(وتطبيقه على عينة اسطالعية مؤلفـة مـن         
 اختيرو عشوائيا من بقية شـعب مدرسـة         ″طالبا

لتاكد من صـدقه    لالتجربة من غير عينة الدراسة      
لتطبيق الفعلي للتجربة باسبوع واحد      وقبل ا  ،وثباته

اختبرت المجموعتان قبليا باختبار التفكيراالبداعي     
 المفـاهيم   كتـساب ومن ثم تم تطبيـق اختبـار ا       

 عليهما بعـديا     واختبار التفكير االبداعي   الرياضيه

 وحسبت الدرجات علـى     ،بعد االنتهاء من التجربة   
االختبارين وعولجت احصائيا باستخدام الوسـائل      

حصائية المناسبة مثل االختبارات التائية لعينتين      اال
وكشفت النتائج  مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون     

  :عن
 احصائيا عند مستوى الداللة     ة وجود فروق دال   -١
في متوسط درجـات اكتـساب المفـاهيم        ) ٠,٠٥(

الرياضية بـين طـالب المجمـوعتين التجريبيـة         
   .والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 احـصائيا عنـد مـستوى       ة وجود فروق دال    -٢
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فـي متوسـط درجـات التفكيـر        ) ٠,٠٥(الداللة  
االبداعي بين طالب المجموعتين لصالح المجموعة      

  .التجريبية
 وجود عالقة ارتباطية موجبة ومقبولـة بـين         -٣

اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير االبداعي لـدى   
  .طالب المجموعة التجريبية

تباطية ضعيفة جدا بين نفـس       وجود عالقة ار   -٤
  .المتغيرين لدى طالب المجموعة الضابطة

وفي ضوء ذلك استنتج الباحث ان تدريس طـالب         
الصف الثالث المتوسط مادة الرياضيات المقـررة       

اعطـى نتـائج    عليهم باستخدام نظرية فيكوتسكي     
 التـدريس وفقـا للطريقـة االعتياديـة         افضل من 

هيم الرياضـية    اكتساب المفـا    كل من  بالنسبة الى 
  الباحث  وقد اوصى  ،والقدرة على التفكير االبداعي   

باستخدام هذه النظرية في التدريس كونها تتماشى       
ان تاخذ معاهـد    و  مع النظريات التربوية الحديثة     

اعداد المعلمين وكليات المعلمين والتربية دورهمـا    
 في اثناء االعداد علـى التـدريس        الطالببتدريب  

 واقترح اجراء بعض الدراسـات     وفقا لهذه النظرية  
على مواد دراسية اخرى ولصفوف اخرى وصـوال        

  لتكامل الصورة امام المعنين بالعملية التعليمية 
  الفصل االول

                      البحثمشكلة : اوال ً
ب المرحلة المتوسطة    تحصيل الكثير من طال    ما زال 

 وهذا ما  ، ً  في مادة الرياضيات    منخفضاً في العراق 
تؤكده النتائج االمتحانية الوزاريـة التـي تمكـن         

 ،(*)*الباحث من االطالع عليها للعديد من السنوات      
                                                

تم الحصول على نتائج االمتحانات الوزارية من المديرية       (*)
 النجـاح   ةالعامة لالمتحانات في وزارة التربية وكانت نسب      

االول والثـاني  للسنوات الخمس االخيـرة فـي الـدورين         
٦٠،١٤ %  

فالتحصيل الدراسي بوصفه مفهوم يرتبط بـالتعلم       
المدرسي ويكاد ان يقترن بتقويم كفـاءة المـتعلم         

  تعد  المفاهيم الرياضية  وحيث ان  وحصيلته العلمية 
 فانـه مـن   ،تاللبنات االساسية لبنـاء الرياضـيا     

 هـا  ان يـتم تعلم     ان لم يكن من المستحيل     الصعب
 مـن  ،بشكل جيد من دون ان يتم اكتساب مفاهيمها       

هنا تبرز اهمية المفاهيم الرياضية وكيفية تدريسها       
والبحث عن افضل السبل والطرق واالساليب التـي   
يستخدمها المدرسون في تكوينها واكتـسابها مـن    

لم القواعد والتعميمات   قبل المتعلمين وصوالً الى تع    
  ولما كـان   ،والمهارات الرياضية التي تبنى عليها    

اكتساب المفاهيم الرياضية يتحقق في جزء كبيـر        
منه بفضل المدرسين انفسهم من خالل استخدامهم       
لالساليب واالنشطة والطرائـق والوسـائل التـي        

يمكن ان يكـون مـن   لذا   ،ب على ذلك  تساعد الطال 
تـدني مـستوى     يعزى اليها    بين اهم االسباب التي   

  الى المدرسين انفسهم   االكتساب وضعف التحصيل  
الستمرارهم في استخدام الطرائق التقليديـة فـي        

وعليه فأن الباحث يـرى بـأن هنالـك         . التدريس
ضرورة السـتخدام طرائـق واسـاليب تدريـسية         

ددة من شأنها ان تعمل على التخفيف       جمتطورة ومت 
 على الطـالب  سهل  من صعوبة تعلم هذه المادة وت     

 النهـوض   فـضال عـن     مفاهيمها عملية اكتساب 
بمستويات التفكير لديهم وخاصة مستويات التفكير      

 وقد يكون اسـتخدام     ،العليا ومنها التفكير االبداعي   
نظرية فيكوتسكي المعروفـة بالنظريـة البنائيـة        

 لمـا   ،االجتماعية من بين هذه الطرائق واالساليب     
لعملية التعليميـة قـد     لها من تطبيقات مهمة في ا     

 تزيـل تسهم في تحقيق تـدريس اكثـر فاعليـة و         
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صعوبات تعلم المفـاهيم الرياضـية واكتـسابها،        
وبالتالي تحسين تدريـسها واالرتقـاء بمـستوى        

ولهـذا  .تحصيل الطالب ومستوى تفكيرهم االبداعي    
فأن مشكلة البحث يمكن ان تتحدد من خالل االجابة         

ـ    : " عن السؤال اآلتي     تخدام نظريـة   هـل ان اس
فيكوتسكي في تدريس الرياضيات لطـالب الـصف     
الثالث المتوسط تؤدي الـى اكتـسابهم المفـاهيم         

االبـداعي   عن اثرها في التفكيـر      فضالً ،الرياضية
لديهم مقارنة بالطريقة االعتيادية المستخدمة حاليا      

  " في التدريس
    البحثاهمية :ثانيا ً

تبني بالتعليم  اوصت النظريات الحديثة في التربية و     
التدريس بـشكل عـام     وسائل واساليب حديثة في     

 تساعد الطـالب    وتدريس الرياضيات بشكل خاص   
 اكسابهم اساليب   فضال عن على اكتساب مفاهيمها    

 اذ لم يعـد هـدف تعلـم وتعلـيم           ،التفكير السليم 
على تحصيل انـواع المعـارف       الرياضيات قاصراً 

ــات  ــادئ والنظري ــاهيم والمب ــائق والمف  والحق
 بل يتعدى ذلك الـى تنميـة        ،والمهارات الرياضية 

القدرات العقلية ومستويات التفكيرالمختلفة لـديهم      
 ومنها التفكير االبداعي الذي     )٦٠ ،١٩٩٩ ،امين(

يعد من اهم انماط التفكير الـذي اكـدت التربيـة           
الحديثة والمعاصرة  ضرورة تنميته لدى المتعلمين       

واعداده لمواجهـة  لما له من اثر في تهيئة المتعلم    
 قطـامي واخـرون،   (تحديات الحاضر والمـستقبل     

ولما كانت االسـاليب التقليديـة فـي        )  ١٩٩٥،١
التدريس ال تفي بهـذا الغـرض اقتـرح بعـض            

 تعلميـة   –المنظرين والباحثين نمـاذج تعليميـة       
وستراتيجيات تدريسية ونظريات لتسهيل متطلبات     

ي ب  ومنهـا نظريـة فيكوتـسك       التعليم لدى الطال  
البنائية االجتماعية التي يتم التركيـز فيهـا علـى       

الكيفية التي يتعلم بها المتعلم من خالل دمج الثقافة         
االجتماعية في التعليم المدرسي وتنميـة المنطقـة       

 فالتعلم وفقاً لهذه النظرية يحـدث عـن         ،المركزية
طريق التفاعل االجتماعي بين المدرس والمتعلمين      

انفسهم من جهـة ثانيـة      من جهة وبين المتعلمين     
 اذ ،* في المنطقة المركزيـة للنمـو  الطالبويتقدم  

يحدث التعلم الجديد حين تتوافر لهم تحديات مالئمة        
 واالتـراب االكثـر قـدرة       مدرسيهمومساعدة من   

 لذا اهتم الباحثون في العالم       )١٩٩٩،١٤٤ ،جابر(
 بتحـصيل  اثرهـا بدراسة هذه النظريـة ال سـيما      

 المختلفـة باعتبارهـا     فكيرهمتالطالب و مهارات    
مدخال جديدا يركز على الكيفية التـي يـتعلم بهـا           
المتعلم عن طريق دمج الثقافـة االجتماعيـة فـي         

 من  ،)٢٠٦ ،٢٠٠٠ ،عبد الكريم (التعليم المدرسي   
هنا جاءت هذه الدراسة  ترمي الى تجريب دراسة         
اثر التدريس وفقا لنظرية فيكوتسكي في متغيـري        

م الرياضية والتفكير االبداعي لـدى  اكتساب المفاهي 
ــادة   ــي م ــث المتوســط ف ــصف الثال طــالب ال

وعليه يمكن ان تنبثـق اهميـة هـذه         .الرياضيات
الدراسة فضال عما تقدم من قلة الدراسـات التـي          

 وخاصة في مـادة     تناولت هذه النظرية في العراق    
اضافة الى ان   ) على قدر اطالع الباحث   (الرياضيات

لى عادة بقدر ما تضيفه الـى       اهمية أية دراسة تتج   
 ،المعرفة العلمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية     

 يمكن ان تنبثق من     لهاوعليه فأن االهمية النظرية     
نظرية تتخذ مسارا في التدريس      هذه ال  ان استخدام 

بعيدا عن الطرائق التقليدية السائدة فـي مـدارس         
   وان تنمية التفكير ،العراق

هي الفـرق بـين مـا       :للنمو  المنطقة المركزية   *
يستطيع الطالب القيام به او انجازه لوحـدهم مـن      
دون مساعدة االخرين وما يمكنهم انجازه بمساعدة       
االخرين االكثر خبرة وكفاءة ليكتسبوا مستوى من       
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 االداء والمعرفة اليستطيعون الوصول اليه بمفردهم     
االبداعي يعد من اهم اهداف تدريس الرياضيات في        

اما االهميـة التطبيقيـة لهـا       .  المتوسطة المرحلة
فيمكن ان تنبثق من ان هذه الدراسة قـد تـساعد           
المعنيين بتطوير المناهج الدراسية على االهتمـام       
بتطبيقاتها التربوية وتضمينها مناهج الرياضـيات      

 اضافة الى ابـراز اهميـة المـدخل      ،عند تطويرها 
ي االنساني في التعليم الذي يركزعلى النمو الشخص      

للمتعلم  والى الكيفية التي يتعلم بها عـن طريـق           
 ممـا   ،دمج الثقافة االجتماعية في التعليم المدرسي     

قد ينعكس ذلك علـى نمـو شخـصيته و تنميـة            
  .التفكيراالبداعي لديه

   البحثهدف : ثالثا ً
تهدف الدراسة تعرف اثر التدريس وفقا  لنظريـة          
فيكوتسكي في اكتـساب طـالب الـصف الثالـث          

وسط المفاهيم الرياضية وتفكيرهم االبداعي من      المت
ما اثر تـدريس    :" خالل االجابة عن السؤال اآلتي      

طالب الصف الثالث المتوسـط مـادة الرياضـيات     
المقررة عليهم وفقـا لنظريـة فيكوتـسكي فـي          

  ".اكتسابهم للمفاهيم الرياضية وتفكيرهم االبداعي 
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مـستوى         -١
فـي متوسـط درجـات اكتـساب        ) ٠,٠٥(لداللة  ا

المفاهيم الرياضية بين  طالب المجموعة التجريبية       
ب الذين يدرسون مادة الرياضيات المقـررة لطـال       

الصف الثالث المتوسط على وفق نظرية فيكوتسكي       
وطالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المـادة       

  ؟نفسهاعلى وفق الطريقة االعتيادية 
فرق ذو داللة احصائية عند مـستوى       ال يوجد   - ٢

  فـي متوسـط درجـات التفكيـر       )٠,٠٥(الداللة  
االبداعي بين طالب المجموعة التجريبيـة الـذين        

ب الـصف   يدرسون مادة الرياضيات المقررة لطال    
الثالث المتوسط على وفـق نظريـة فيكوتـسكي         

وطالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المـادة       
  ؟ االعتياديةنفسها على وفق الطريقة

 درجـات    متوسطي توجد عالقة ارتباطية بين   ال-٣
 ودرجـات التفكيـر     اكتساب المفـاهيم الرياضـية    

 لدى طالب المجموعة التجريبيـة التـي         االبداعي
درست مادة الرياضيات المقـررة وفقـا لنظريـة         

  ؟ )٠,٠٥(عند مستوى الداللة فيكوتسكي 
 درجات   متوسطي  توجد عالقة ارتباطية بين    ال- ٤
 ودرجـات التفكيـر     كتساب المفـاهيم الرياضـية    ا

 لدى طالب المجموعـة الـضابطة التـي         االبداعي
درست مادة الرياضيات المقـررة وفقـا للطريقـة         

  ؟ )٠,٠٥(عند مستوى الداللة االعتيادية 
  حدود البحث: ًخامسا 

 طالب الصف الثالث متوسـط فـي متوسـطة          -١
 لتربيـة   المامون للبنين التابعة الى المديرية العامة     

  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ الكرخ االولى في العام الدراسي
مـن كتـاب    ) االعداد الحقيقية ( الفصل الثاني    -٢

ب الـصف الثالـث    الرياضيات المقرر علـى طـال     
لمؤلفـه   ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨المتوسط للعام الدراسي  

  . م٢٠٠٨ ،١٤ محي الحسيني واخرون ط
  تحديد المصطلحات  : سادساً 

) Shepardson,1999(عرفها  : نظرية فيكوتسكي 
استخدام انموذج التعليم التوليدي لتـدريس      " بانها  

الطالب في مجموعات صغيرة من خـالل الحـوار         
  المدرس او مـع بعـضهم الـبعض     والتفاوض مع   

باستخدام اللغة والكتابة والرموز لتوضيح المفاهيم      
 وتعلمها والتفكير تجاهها من خالل اربع اطـوارهي   

ــ،التركيز،التمهيدي( ــق،ديالتحــ )"  التطبيــ
)Shepardson,1999,624 (  وعرفتها) يـونس، 

مجموعة االجراءات التـي    "  اجرائياً بانها    )٢٠٠٧
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تقوم بها المعلمة في الصف لمـساعدة الطالبـات         
لتحديد المفاهيم والمبادئ المـراد تعلمهـا وبنـاء         
المهمة التعليمية كنشاط تعاوني بيـنهن وتطبيـق        

 اثرها من خالل    الخطة التعليمية الموضوعة وقياس   
الدرجة التي يحصلن عليها فـي االختبـار المعـد          

ويعرفهـا  ) 2008،٨يـونس،   ("للغرض المـذكور    
 اسلوب للتـدريس الكـساب      الباحث اجرائيا بأنها  
 المفاهيم الرياضية المتـضمنة     طالب عينة الدراسة  
قدراتهم على التفكير   النهوض ب في المادة المقررة و   

 او مـع    المدرس مع   االبداعي بتفاعلهم االجتماعي  
اقرانهم في الـصف باسـتخدام اللغـة والحـوار          

 فـي مجـاميع      والتفكير بصوت عـال    والتفاوض
صغيرة يقوم المـدرس فيهـا بتحديـد المفـاهيم          
الرياضية التي يخطط الكـسابها للطـالب وبنـاء         
المهمة التعليمية كنشاط تعاوني بينه وبينهم او بين        

  المفـاهيم  لهـذه الطالب انفسهم وتقويم اكتسابهم     
التفكير االبداعي باستخدام االختبارات    والقدرة على   
  .الخاصة بذلك

  :  المفهوم الرياضي-٢
الـصفة المجـردة    "انه  ) ١٩٧٠هندرسون،(يعرفه  

الشارف، (المشتركة بين جميع امثلة ذلك المفهوم       
ــه ) ١٩٩٦،٢٦ ــل،(وعرف ــه )١٩٧٩ميري  بان

مجموعة مـن االشـياء المدركـة بـالحواس او          "
 التي يمكن تصنيفها رياضـياًمع بعـضها        االحداث

البعض على اساس مـن الخـصائص المـشتركة         
والمميزة ويمكن ان يشار اليها باسم او رمز خاص         

 "Merril,1979,12)(   ويعرفه )،١٩٩٦الشارف( 
صورة ذهنية مجردة تتكون لدى الفرد نتيجة       " بانه  

لتعميم خواص وصفات مشتركة بين مجموعة مـن     

 ويعرفه الباحـث    )١٩٩٦،٢٦،  الشارف(" العناصر
اي كلمة او مصطلح او رمز متفق عليـه         "اجرائياً  

يحمل معنى او داللة رياضـية يـرد فـي كتـاب            
 ط ،الرياضيات المقرر لطلبة الصف الثالث المتوسط  

  ."٢٠٠٩-٢٠٠٨ في العام الدراسي ١٤،٢٠٠٨
  : اكتساب المفهوم-٣

قدرة الطالب على   "  بانه   )(Davis,1978يعرفه  
يز بين امثلة المفهوم من ال امثلته، وتحديـد         التمي

الخصائص والشروط الكافية ليكون اي مثال هـو         
 ،)(Davis,1978,13"  مثال على ذلك المفهـوم      

وسـيلة لحفـظ    "  بانه   )١٩٩٧ابو زينه،   (ويعرفه  
التعلم من الضياع واستبقائه وثباته لفترة اطول من       

ابـو  " (خالل توفير قدر معين من التدريب للمتعلم        
ــه ــه)٥٢ ،١٩٩٧ ،زينـــ  " وعرفـــ

(Reigeluth,1997) العملية التي تـتم مـن    بانه
خاللها مساعدة المتعلم على جمع االمثلـة الدالـة         

 بطريقة تمكنه من التوصل     اعلى المفهوم وتصنيفه  
 (Reigeluth,1997,3)  "الى المفهوم المنـشود 

قدرة الطالـب علـى     " ويعرفه الباحث اجرائياً بانه     
ـ   ز وتطبيــق المفـاهيم الرياضــية  تعريـف وتميي

المتضمنة في كتاب الرياضيات المقررعلى طلبـة        
 -٢٠٠٨الصف الثالث المتوسط في العام الدراسي       

 واستخدامها في مواقف لم تمر بخبراتـه        ،٢٠٠٩
السابقة مقاسة بادائه على االختبارالخاص باكتساب     

  ."المفاهيم الرياضية الذي اعده الباحث
 :ي التفكير االبداع-٤ 

"  بانـه  )Guilford, 1959("جلفـورد" يعرفه 
تفكير في نسق مفتوح يتميزاالنتاج فيـه بخاصـية   
فريدة هـي تنــوع االجابـات المنتجـة التـي          
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 Guilford" (التحـددهما المعلومـات المعطـاة    

 ٧Torrance("  تورانس" وعرفه ) 1959,127,

عمليــــة ذهنيــــة تتــضمن "بـــأنه ) 196,
ــشكــال  ــساس بالم ــراتاالح ــي  ت والتغي ف

المعلومـات المفقودة والقيام بالتخمينات او فرض      
الفــروض واختبارهــذه التخمينــات اوالفــروض 
وتعديلهــا واعـادة اختبارهـا حتــى تـصل         
ـــن  ــى االخريـــ ـــج الـــ  "النتائــــ

),90٧Torrance,196 (ويعرفــه )خيــــراهللا، 
قدرة الفرد علـى االنتـاج انتاجـاً        " بانه  ) ١٩٧٥

ـ  در من الطالقة الفكرية والمرونـة  يتميـز بأكبر ق
التلقائية واالصالة وبالتـداعيات البعيـدة وذلـك        

 ،خيــراهللا" (استجابــة لمشكلة او موقف مثير    
 ولما كان الباحث اعتمــد اختبـار        ،)٥،  ١٩٧٥

اداةً لقياس التفكيـراالبداعــي    ) ١٩٧٥،خير اهللا (
فــي الدراسة الحالية فـسيعرفه اجرائيـاً بأنـه         

ذهنية اوطريقة تفكير تقاس بالدرجــة      عمليـات  "
الكليـة التي يحصل عليهـا الطـالب مـن خـالل      
اجابتهم عن اختبار التفكير االبداعـي المعتمــد       

  ".في هذه الدراسة
   :االعتيادي التدريس ٥ -

ان طبيعة هذا المفهوم ذات طبيعة اجرائية تتحدد        
باجراءات الباحث في توظيفـه واسـتخدامه فـي         

 الدراسات تتفق على ان     معظمه تكاد    وعلي ،دراسته
التدريس وفقا للطريقة االعتيادية هو تدريس المادة       
باستخدام الـشرح والتفـسير باسـتخدام طريقـة         
المحاضرة وفي بعض االحيان مشاركة الطالب عن       

 واجبـات  ئهم واعطـا  الـيهم  طريق توجيه االسئلة  
 وعليه فان هذه الدراسة تحدد التدريس وفقا        ،بيتية

كل ما يقـوم بـه   " ة االعتيادية اجرائيا بانه  للطريق
المدرس من عرض وتقديم وشرح وتفسيرللمفاهيم      
الرياضية المتضمنة في المـادة المقـررة بقـصد         

ب مستعينا بالسبورة والطباشير يكون     لطالاكسابها ل 
 متلقياً ومستمعاً واحيانا المشاركة     الطالبفيها دور 

 حـل   عن طريق توجيه االسئلة اليه اوعن طريـق       
  ."الواجبات البيتية 

  الفصل الثاني
   االطار النظري– اوالً
  :نظرية فيكوتسكي لتنمية المنطقة المركزية  -١

ان االساس الذي تعتمده نظرية فيكوتـسكي هـي         
تنمية الوظائف العقلية العليا للمتعلم عـن طريـق         
التفاعالت والعالقات بين المدرس وطالبه او بـين        

الجتماعية داخـل الـصف   الطالب انفسهم والحياة ا  
 والحوار والتفكيـر بـصوت      الدراسي واتقان اللغة  

 التـي   ثقافته فهي تقدم رؤية لدور المجتمع و      ،عال
 ١٩٩٧ ،١١١(تؤثر في التنمية المعرفية للمتعلم        

،Baker & Pibun  (  ويرجح فيكوتسكي لطبيعـة
 بين المدرس وطالبه في الصف      اتالحوار والمناقش 

دي دور  ؤي فالمـدرس    ، لديهم االهمية لبناء المعنى  
الوسيط ويصل بالمتعلم من المعرفة العامة االولية       
الى المعرفة العلمية المعمقة ويوجهه تدريجياً  نحو        

 ويعد هذا مفتاحاً لتحفيز فهم      ،فهم المهمة وإتقانها  
الطالب للمعرفة العلمية وتنمية المنطقة المركزيـة       

ــدهم  ) Z.P.D ) Vygotsky,1978,67(( عن
ة الى توجيههم الى التفكير بصوت عاٍل وهذا        اضاف

ما يشجعهم للوصول الى اقصى مـا تـسمح بـه           
ــات  قــدراتهم وقابليــاتهم ويحفــزهم الــى عملي
التفكيروتنمية مستويات عليا منه لديهم عن طريق       
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،  لممارسة التفكيـر   اشراكهم في مجموعات صغيرة   
 عند  فاالساس لتقويم مدى تنمية المنطقة المركزية     

 هو الفرق بين ما يعرفه المتعلم بالفعل قبل         المتعلم
التعلم وبين ما يتعلمه فعلياً اثناء الـتعلم لمعرفـة          

 ) (Vygotsky,1978, 75مدى االفادة من التعلم 
فان الطالـب اليكـون     (Z.P.D)   وخالل تطوير

سلبياً ومستقبالً فقط لما يدرسه بـل ان كـالً مـن            
 لحـل   المدرس والطالب يشتركان في نشاط مشترك     

اسـتبدال   فالهدف االساسي للتعلم هـو     ،مشكلة ما 
مفاهيم الطالب التلقائية التي يبنونها معتمدين على       
خبراتهم الذاتية بمفاهيم علمية تتميـز بالعموميـة        

 اال  ،ومشتقة من الحقائق ومعرفة بطريقة تجريدية     
ان هذا التحول قد يستغرق عدة سنوات الن الطالب         

يم بسهولة اال انـه مـع       لن يتخلوا عن هذه المفاه    
مرور الوقت فان التمسك بالمفاهيم العلمية يـؤدي        
بالمفاهيم التلقائية الن تصبح اكثر دقة وعموميـة        

مما تقدم يالحظ   ) Vygotsky,1978,89(وتجريد  
 ان هنالك ضرورة تستدعي تدخل المدرسـين فـي        

ذ انه بدون نمذجة سلوكهم     ٳ ،طالبهم تفكيرو تعليم  
حل المشكالت عندهم ومن دون     رمزيا التي تتوسط    

اكسابهم المفاهيم الرياضية فان تفكيـرهم سـوف        
 فـالمفهوم حـسب راي      ،يبقى في مستوى متدن ٍ    

فيكوتسكي عبارة عن فئة او صنف من االشياء لها         
اسم معين يمكن تحديدها عن طريق مجموعة مـن         

ناضـجا   واعيـاً و   المعايير وان الطالب يظهرفهما   
 شرطان هما معرفة كل     ديه ل ًللمفهوم عندما يتحقق  

المعايير والخصائص المتعلقة بالمفهوم وفهـم ان       
 ويـرى بـأن     ،كلمة المفهوم هي كلمة متفق عليها     

هنالك ثالثة اتجاهات لتقريب المفاهيم العلمية مـن        
  : المفاهيم التلقائية اليومية هي

 يختار المدرس المفاهيم اليومية القريبة ممـا        -١
الن المفاهيم المستهدفة   هو مستهدف كبداية للفهم     

 .اقل درجة في االستخدام اليومي

يدرس المفهوم المستهدف بدايـة بالمفـاهيم        - ٢
 التي يكون لها تاثير كبير     )الخبرة اليومية (التلقائية  

  في اكتساب المفاهيم العلمية
 يستخدم المدرس وسائل ومـدعمات لتثبيـت        -٣

ذ انه   ا ،المفاهيم العلمية في غياب المفاهيم اليومية     
ال يوجد ارتباط بين المفاهيم المستهدفة والمفـاهيم   

   (Bliss,1995,175).اليومية
واعتمد الباحث الخطوات المشاراليها في التعريـف   
االجرائي في تدريسه المادة المقررة عند تطبيقـة        

تجربة وذلك بتحديده للمفاهيم واالهداف وبنائـه       ال
ب الطالللمهمة التعليمية كنشاط تعاوني بينه وبين       

عن طريق المناقـشة والحواروالتفاعـل وقيامـه        
بتطبيق الخطة الموضوعة فـضالًعن تقـويم اداء        
الطالب باسـتخدام االختبـار الخـاص باكتـساب         
المفاهيم الذي أعده والذي يأتي ذكره تفصيالً فـي         

 من هذا المنطلـق     .الفصل الثالث من هذه الدراسة    
ـ         ى الذي جاءت به نظرية فيكوتسكي بتركيزهـا عل

تنمية الوظائف العقلية العليا عند المتعلمـين عـن         
طريق التفاعالت والحياة االجتماعية داخل الـصف       

 واللغة التي   ثقافتهالدراسي ورؤيته لدورالمجتمع و   
تؤثر في التنمية المعرفية للطالب اعتمـد الباحـث         
هذه النظرية في تدريس مادة الرياضيات المقـررة        

 لمعرفة اثرهـذه  ب الصف الثالث المتوسط   على طال 
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النظرية في اكتسابهم للمفاهيم الرياضية وتفكيرهم      
  .االبداعي

  : اكتساب المفاهيم الرياضية –٢
يحدد برونرانموذجه الكتساب المفاهيم في عمليتين      

 تكـوين   يتمالعملية االولى   في   ف ،ترتبطان بالمفهوم 
 ان عملية تكوين    ،ه اكتساب يتمالثانية  في  المفهوم و 

ا يمكن  مساس لعملية اكتسابه وفيه   المفهوم هي اال  
مساعدة الطالب على تكوين مفاهيم جديـدة عـن         
طريق تصنيف عدد من االمثلة التي تنتمـي الـى          

 ثم اعطاء   ،المفهوم الى فئات بحسب معايير معينة     
تسمية خاصة لهذه الفئات وهذا يؤدي الى تكـوين         

 اما عمليـة    ،اسم المفهوم الجديد في ذهن الطالب     
تحقق بمساعدتهم على جمع المزيد من      االكتساب فت 

االمثلة التي تدل على المفهوم وتصنيفها واعـادة        
صياغة تعريف المفهوم فـي ضـوء الخـصائص         

 مما يؤدي بهم للتوصـل الـى المفهـوم          ،المميزة
 وعليه  ،)٩٠ ،١٩٩٥ ،ابو صالح (الجديد واكتسابه   

سيعتمد الباحث هذا االنموذج في دراسـته كونـه         
خطوات االجرائيـة التـي يمكـن       يتحدد بعدد من ال   

  .قياسها على نحو واضح
  :التفكيـر االبداعـي  - ٣

 ،لتفكيـر ل  العليا مستوياتاليعد التفكيراالبداعي من    
و يبدو ان هناك شبه اجماع على انه يتضمن ثالث          
قدرات رئيسة هي الطالقة التي تمثل الجانب الكمي        
فيه اي تعدد االفكار او استدعاء اكبر عدد ممكـن          
من االستجابات المناسبة تجاه مشكلة معينـة فـي         

ــددة  ــة مح ــرة زمني ــر اهللا(فت ) ٥ ،١٩٧٥ ،خي
والمرونة التي تمثل الجانب النوعي اي تنـوع او         

 ،زيتـون (اختالف االفكار التي يـاتي بهـا الفـرد        

 واالصالة اي التجديـد او االنفـراد        )٢٢ ،١٩٨٧
ـ         ه باالفكار التي ياتي بها الفرد قياساً بافكار زمالئ

 وعليه فقد تبنى الباحث في      )٢٥ ،٢٠٠١ ،عبادة(
دراسته هذه القدرات الثالث سيما انهـا اعتمـدت         

في قياس التفكير االبداعي    ) ١٩٧٥ ،خيراهللا(اختبار
الذي يشمل هذه القدرات بوصفها مكونات اساسية       

  .للتفكير االبداعي تقاس بدرجة كلية واحدة
 :دراسات السابقة :  ثانياً  

اسـتخدمت نظريـة    راسات سـابقة    سيتم عرض د  
فيكوتسكي في التعليم او التـدريس علـى وفـق          

 تمت اإلفادة منهـا ألغـراض        اذ ،تسلسلها الزمني 
هذه الدراسة من حيث تحديد نوعية العينة وحجمها        

نوعية التصميم التجريبـي واإلجـراءات       اختيار و
المتّبعة والنتائج التي تم التوصل إليها والوسـائل        

  .لمعتمدةاإلحصائية ا
  Alexopoulou & Driver,1996 دراسة - ١

اجريت في اليونان على طلبة التعليم الثانوي فـي         
 واسـتهدفت معرفـة اثـر نظريـة         ،مادة الفيزياء 

فيكوتسكي كمتغير مستقل في تحصيلهم الدراسـي       
طالباً وطالبة تم اختيـارهم     ) ٤٨(وبلغ حجم العينة    

 اثنـان   ، وتم تقسيمهم الى ثالث مجاميع     ،عشوائياً
 استخدمت مع االولى مجاميع تدريس      ،منه تجريبية 

ثنائية ومع الثانية المجاميع الرباعيـة فـي حـين       
استخدمت طريقـة المحاضـرة مـع المجموعـة         

 واشارت النتائج الى تفوق المجمـوعتين   ،الضابطة
 التجريبية االولى والثانية على المجموعة الضابطة     

  .في التحصيل الدراسي
    Richmond & Striley,1996 دراسة – ٢
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اجريت في امريكا وتناولت اثر نظرية فيكوتـسكي        
كمتغير مستقل في التنمية المعرفيـة واالسـتدالل        
وحل المسائل لدى طلبة التعليم الثانوي في مـادة         

طالباً وطالبة تـم    ) ٢٤( وبلغ حجم العينة     ،الفيزياء
اختيارهم عشوائياً و تقـسيمهم الـى مجمـوعتين       

 واشـارت   بشكل عشوائي ايـضاً   ةتجريبية وضابط 
النتائج الى تفـوق المجموعـة التجريبيـة التـي          
استخدمت االدوات المختبرية في تنميـة المعرفـة        
 واالستدالل وحل المسائل على المجوعة الـضابطة      

  .التي استخدمت االسلوب االعتيادي
   Jones,et al,1998دراسة – ٣

اجريت في امريكا على طلبـة المرحلـة الثانويـة          
تناولت اثر نظرية فيكوتسكي كمتغير مستقل فـي        و

النمو المفاهيمي لبعض المفاهيم الفيزيائية وبلـغ       
طالبـاً وطالبـة تـم اختيـارهم       ) ٢٨(حجم العينة   

وتوزيعهم عـشوائياً الـى مجمـوعتين تجريبيـة         
وضابطة واشارت النتائج الى تفـوق المجموعـة        
التجريبية التي استخدمت التعلم التعـاوني ضـمن        

رية في نمو المفاهيم الفيزيائية على المجموعة       النظ
  .الضابطة التي درست المادة بدون مجموعات

  ٢٠٠٠ ، محمدر سح، دراسة عبد الكريم–٤
اجريت في مصر على طالبات الصف االول الثانوي        

طالبة تم  ) ٨٨(في مادة الفيزياء وبلغ حجم العينة       
اختيارهم وتوزيعهم عشوائياً الى ثالث مجموعـات       

تخدم التصميم العـشوائي لـثالث مجموعـات        واس
متكافئة ذوات االختبار القبلي والبعدي لمعرفة اثـر    
نظرية فيكوتسكي وبياجيه فـي تحـصيل بعـض         
المفاهيم الفيزيائية والتفكير االسـتداللي الـشكلي       
واشارت النتائج الى تفـوق مجمـوعتي البحـث         

التجريبيتان على المجموعة الضابطة في التحصيل      
  .ر االستدالليوالتفكي

  ٢٠٠٨ ، نادية حسين، دراسة يونس– ٥
اجريت في العراق على طالبـات الـصف الثـاني          

) ٣٢(المتوسط في مادة االحياء وبلغ حجم العينـة         
طالبـة واســتخدم التــصميم العــشوائ الجزئــي  
لمجموعتين متكافئتين ذات االختبار البعدي لمعرفة      
اثر برنامج تعليمي وفق نظرية فيكوتـسكي علـى         
 التحصيل الدراسي واالستبقاء واشارت النتائج الى     
تفوق المجموعـة التجريبيـة علـى المجموعـة         
الضابطة في متغيري التحصيل الدراسي واسـتبقاء     

  .المادة
  ٢٠٠٨، عادل كامل، دراسة الربيعي– ٦

اجريت في العراق علـى طـالب الـصف الثـاني           
المتوسط في مادة الفيزيـاء واسـتخدم التـصميم         

مجمـوعتين متكـافئتين ذات االختبـار       العشوائي ل 
البعدي لمعرفة اثر التدريس وفق نظرية فيكوتسكي       
في متغيري التحصيل والتفكير العلمي وبلغ حجـم        

 مـن مدرسـة     اًطالباً اختيروا عشوائي  ) ٦٢(العينة  
 واشـارت النتـائج الـى تفـوق         اًاختيرت قـصدي  

المجموعة التجريبية في متغيري التحصيل والتفكير      
 التي درست المادة    على المجموعة الضابطة  العلمي  

  .وفقاً للطريقة االعتيادية
   الفصل الثالث               

  :  التصميم التجريبي -أوالً   
اختير التصميم التجريبي لمجمـوعتين مـستقلتين       

تمثـل  لختبـار بعـدي،     با  الضبط شبه المحكم   ذات
المجموعة االولى التجريبيـة وتمثـل المجموعـة        

 ويقـاس المتغيـر التـابع االول        ،لضابطةا الثانية
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 باختبارأعده الباحـث    )اكتساب المفاهيم الرياضية  (
التفكيـر  (لهذا الغرض ويقاس المتغيرالتابع الثاني      

 باختبار التفكير االبـداعي الـذي أعـده         )االبداعي

وكيفه على البيئة العراقيـة     ) ١٩٧٥خيراهللا عام   (
:كما في المخطـط اآلتـي     ) ٢٠٠٢ف عام   المعيو(

  
  مقياس المتغير التابع  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة 
  اختبار االكتساب  نظرية فيكوتسكي  التجريبية 
  الضابطة  

  
       

  الطريقة االعتيادية   تكافؤ
 اكتساب المفاهيم
  االبداعي اختبار التفكير   التفكير االبداعي

                                               التصميم التجريبي للبحث                                               
  

  : مجتمع الدراسة -ثانياً  
 : مجتمع المادة الدراسية -١

طـالب الـصف    ليمثل مادة الرياضيات المقررة     
الثالث المتوسط التي يتضمنها كتـاب الرياضـيات        

 ١٤ ط   ،)واخـرون ( المقرر لمؤلفه محي الحسيني   
 .٢٠٠٨ة لسن
 : مجتمع الطالب-٢

اختيرت متوسطة المامون للبنين التابعـة الـى        
 مكانـاً   اًالمديرية العامة لتربية الكرخ االولى قصدي     

الجراء التجربة وبذلك فان مجتمع الطـالب يكـون     
جميع طالب هذه المدرسة الذين يدرسـون مـادة         
الرياضيات المقررة في الصف الثالث المتوسط في       

  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ العام الدراسي
  :ثالثاً  عينة الدراسة 

 : عينة المادة الدراسية -١
من كتـاب   ) االعداد الحقيقية ( اختيرالفصل الثاني 
يتمكن الباحث من اعداد    ل قصدياًالرياضيات المقرر   

  .االختبارات والتحكم بالتجربة ووقتها
 : عينة الطالب -٢

بعد اختيار متوسطة المامون للبنين قصدياً لتكون       
اناً الجراء التجربة اختير منها عشوائياً شعبتان       مك

 )٦(من شعب الصف الثالث المتوسط البالغ عددها        

) أ(واختيـرت شـعبة     ) د،أ(شعب فكانت شـعبتي     
 المجموعة التجريبيـة فـي حـين        مثلعشوائيا لت 

 المجموعة الضابطة وبذلك     تمثل )د(اصبحت شعبة   
 اذ ، طالبـا  )٥٨ (المجموعتينبلغ عدد الطالب في     

طالبـاًً  ) ٣٠(بلغ عدد طالب المجموعة التجريبيـة   
  .طالباًً) ٢٨(جموعة الضابطة موال

  : اجراءات الضبط  :رابعاً  
للتحقق من السالمة الداخلية للتـصميم التجريبـي        
كوفئت المجموعتان التجريبية والضابطة في عـدد       
من المتغيرات التي يعتقد بأنهـا قـد تـؤثر فـي            

يق تفاعلها مع المتغيـر     المتغيرات التابعة عن طر   
 وكانت النتائج تشير الى تكافوهمـا فـي         ،المستقل

جميع المتغيرات التي اجري فيها التكافؤ والجـدول   
 اضافة الى التحقق من الـسالمة       ،يوضح ذلك ) ١(

الخارجية للتصميم التجريبي من خالل تحديد نفس        
الفترة الزمنية لتدريس المجموعتـان واعطـائهم       

ادة الدراسية ضماناًً لمـساواتهم     القدرنفسه من الم  
 واسـتخدام   ،فيما يتعرضون لـه مـن معلومـات       

االختبارات نفسها في كال المجموعتـان وتـساوي        
عدد الحصص التدريسية بينهم على مدار االسبوع       
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وعدم السماح للطالب باالنتقـال مـن مجموعـة         
   .الخرى

اعتمدت االجراءات   / البحثمستلزمات  : خامساً    
  :االتية 

 للتجربـة   تم تحليل محتوى المادة العلميـة      -١
مـن  ) االعداد الحقيقيـة  (المتمثلة بالفصل الثاني    و

الكتاب المقرر، واعدت قائمة بالمفاهيم الرئيـسية       
 ، مفهومـاً  )١١(المتضمنة فيهـا وبلـغ عـددها        

وعرضت على عـدد مـن مدرسـي الرياضـيات          
وطرائق تدريسها للتأكد من مطابقتها لما ورد فـي         

   .لمقرر ولبيان صالحيتها وصدقهاالمنهاج ا

 صيغت االهداف السلوكية لمـادة التجربـة        - ٢
ً  سلوكياً  معرفياً توزعت بـين         )٣٥(وبلغت    هدفا

 وعرضـت هـذه     ،المستويات الستة لتصنيف بلوم   
  المختصين االهداف بصورتها األولية على عدد من     

 ، صالحية استخدامها الغراض التجربة    االذين ايدو 
ه االهداف في اعدادالخطط التدريسية     واستخدمت هذ 

 التي عرضـت    ،للمجموعتين التجريبية والضابطة  
نماذج منها على المختصين لبيان آرائهم بـشأنها        
  ومدى مالءمتهـا لطريقـة التـدريس ومحتـوى         

 وبناءعلى مالحظـاتهم    ،المادة واالهداف السلوكية  
اجريت بعض التعديالت عليها واصـبحت جـاهزة        
ــة  ــوعتي التجربـ ــى مجمـ ــق علـ                                     .للتطبيـ

  )١(                                            جدول 
يرات داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من المتغ

  الختبار تكافؤهما
  المجموعة     )٢٨(الضابطة   )٣٠(التجريبية 

       
  لمتغيراتا

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  
  )ت(قيمة 

  الجدولية

  
   الداللة

  االحصائية

١٦٢,٠٩  العمر الزمني
٣ 

   
٣,٥٩٥ 

١٦١,٧٦
٦  

  غير دال  ٢,٠٠٠      ٠,٣٨٧ ٣,٠٠٢  

 غير دال ٢,٠٠٠  ١,٧٢٣  ٩,٨٢  ٨٣,٨٢  ١١,٨٩ ٧٨,٩  التحصيل السابق 

 غير دال     ٢,٠٠٠   ١,٨٨٥    ١٢,٤٠٠   ٩٤,١٤٢   ١٣,٦٥٦   ١٠٠٦٦  التفكير االبداعي
  

تطلبـت التجربـة اجـراء      :البحثادوات  : سادساًً  
 احدهما لقياس مـدى اكتـساب عينـة         ،اختبارين

ن المجموعتين التجريبيـة والـضابطة      الدراسة م 
 دراسـية مادة ال الللمفاهيم الرياضية المتضمنة في     

لقياس قدرتهم على التفكير االبداعي وفيما       واآلخر
  : وصفاً الجراءات كل منهما يأتي

 : اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية -١
 حدد الهدف من االختبار لقيـاس مـدى         -١-١

من عينـة   (متوسط  اكتساب طالب الصف الثالث ال    
للمفاهيم الرياضية المتضمنة فـي مـادة       ) الدراسة
 .التجربة



 اثر التدريس وفق نظرية فيجوتسكي في اكتساب طلبة المتوسطة للمفاهيم الرياضية          رافد بحر احمد المعيوف. د. م. أ
 
 

 
  
 

٢٤٨)٨( )٢(٢٠٠٩ 

في ضوء تحليـل المحتـوى وتحديـد         -٢-١ 
 فقرة اختبارية مـن     )٣٣(المفاهيم الرئيسية اعدت    

نوع االختيار من متعدد على اساس ان كل مفهـوم       
تعريف (ثالث فقرات اختبارية تمثل     يقاس ب رئيسي  
  ). تطبيق المفهوم، تمييز المفهوم،المفهوم

اعدت تعليمات االجابـة عـن االختبـار     -٣-١
وتشمل معلومات تخص الطالب وطريقـة االجابـة        
عن الفقرات واعطاء فكرة عن الهدف من االختبار        

 . والوقت المخصص لالجابة
وضعت اجابات نموذجية لجميع الفقرات      -٤-١

 واعطيت لكل فقـرة درجـة   ،اعتمدت في التصحيح 
نت االجابة صحيحة وصفرا اذا كانـت       واحدة اذا كا  

 وبذلك تراوحت الدرجة    ،االجابة خاطئة او متروكة   
  .درجة) ٣٣-٠(الكلية لالختبار ما بين 

 عرضت الفقرات االختباريـة بـصيغتها       -٥-١
االولية وتعليمات االجابـة علـى مجموعـة مـن          
الخبراء وطُلب اليهم تقدير مدى امكانية استخدامها       

 المتضمنة فـي    يم الرياضية لقياس اكتساب المفاه  
 .المادة من قبل عينة الدراسة

 للتاكد مـن وضـوح التعليمـات وفهـم          -٦-١
الفقرات طُبق االختبارعلى عينة استطالعية مؤلفة      

طالبا من طالب الصف الثالث المتوسـط       ) ٦٠(من  
يمثلون شعبة من شعب الصف الثالـث المتوسـط         

  عشوائياً  من بين شعب متوسطة المنصور       تاختير
 وطلب اليهم تاشير حاالت الغمـوض فـي         ،للبنين

 وبعد االنتهاء من االجابـة  ،التعليمات وفي الفقرات 
اتضح ان التعليمات واضحة والفقرات مفهومة وتم       
في هذا االجراء حساب الـزمن المـستغرق فـي          
االجابة عن فقرات االختبار برصد زمـن االنتهـاء         

ب من االجابة عن االختبار الول وآخر خمسة طـال        
 وكـان الوقـت     ،وحساب متوسط الـزمن بيـنهم     

  .دقيقة كافياً) ٩٠(المطلوب لالجابة عن االختبار 

  اجريت التحليالت االحصائية المناسـبة       -٧-١
لفقرات االختبار بـصيغته االوليـة مـن حـساب          
لمعامالت الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل بعد ان       

) ٥٠(طبق على عينة استطالعية ثانية مكونة من        
طالباً اختيروعشوائياً من طالب متوسطة المنصور      
للبنين ومن غير العينة االستطالعية االولى وكانت       
جميع النتائج جيدة وبذلك لم تسقط اي فقـرة مـن        

  .فقرات االختبار
 : صدق االختبار -

ان عرض فقـرات االختبـار بـصيغته االوليـة          
وتعليمات االجابة فضالًعن االهداف السلوكية التي      

يسها ومستويات هذه االهداف ومحتوى المـادة       تق
الدراسية على مجموعة من الخبراء والمختـصين       
في الرياضيات وطرائق تدريسها يجعـل الباحـث        
مطمئناً  بأن هذا االختبار يتمتع بالصدق الظـاهري   

فان اما بالنسبة الى صدق البناء       ،وصدق المحتوى 
استخراج معامالت الـصعوبة وتمييـز الفقـرات        

ً لصدق البناء     وفعا مما يعني   لية البدائل يعد مؤشرا
ان هذا االختبار يتمتع بالصدق الظاهري وصـدق        

  .المحتوى اضافة الى صدق البناء
            ثبات االختبار   -

الفـا  (حسب ثبات االختبار باسـتخدام معادلـة        
 درجات عينة التحليل االحصائي     من خالل  )كرونباخ

عامل الثبات هذا جيداً    ويعد م ) ٠,٨٨(للفقرات فبلغ   
%) ٥٠(كون معامل االغتـراب فيـه اقـل مـن           

 وبعد ان تم التحقـق    .)١٠٠ ، ٢٠٠٦، المعيوف  (
من صدق االختبـار وثباتـه واجـراء التحلـيالت         

 جـاهزاً  للتطبيـق      اصـبح االحصائية المناسـبة    
بصورته النهائية لقياس اكتـساب طـالب عينـة         

 مـادة   الدراسة للمفاهيم الرياضية المتضمنة فـي     
   .التجربة
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لما كان التفكيـر    :   اختبار التفكير االبداعي      -٢
االبداعي احد المتغيرين التابعين في التجربة لـذلك        
يتطلب استخدام اختبار لقياس هذا المتغيـر، وقـد         
وقع االختيار على اختبار سيد خير اهللا الذي سـبق     

 ٢٠٠٢للباحث ان كيفه على البيئة العراقية عـام         
بة الصف الرابع الثانوي العام فـي       وطبقة على طل  

 ولتكييفه على طالب الـصف الثالـث        ،مدينة بغداد 
  -:المتوسط في بغداد اعتمدت االجراءات اآلتية 

 عرض االختبار على مجموعة من الخبراء       ١-٢
الذين ايدوا صالحية استخدامه في قياس التفكيـر        

 .االبداعي لدى طالب عينة الدراسة
يماتـه وفقراتـه     للتحقق من وضـوح تعل     ٢-٢

ـُبق على عينة استطالعية        وطريقة االجابة عنها ط
) ٥٠(من طالب الصف الثالث المتوسط مكونة من        

طالب اختيرواعشوائياًً من بقية شعب الصف الثالث       
نفس المدرسة التي اختيرت لتكـون       من    المتوسط

 ،دراسـة من غير عينـة ال    ميداناً الجراء التجربة و   
ة وطريقة االجابـة عنـه      وتبين ان تعليماته واضح   

  .ديهممفهومة ل
 حسب ثبات االختبـار باسـتخدام معادلـة         ٣-٢

لدرجات طالب العينـة   ) ٢٠ –كيودرريتشاردسون  (
 وبلـغ   ،االستطالعية على اختبار التفكير االبداعي    

ويعد معامل الثبات   ) ٠,٨٢٩(معامل ثبات االختبار    
و ) ٠,٦٨٧(هذا جيداً لكون التباين المشترك فيـه        

   .)٠,٣١(مل االغتراب هو معا
ان عرض االختبـارعلى مجموعـة مـن         ٤-٢

الخبراء الذين ايدوا صالحية اسـتخدامه لقيـاس         
التفكيراالبداعي لدى طالب الصف الثالث المتوسط      
يجعل هذا االختبارصادقاًً صدقاًً ظاهرياًً ومن حيـث        
المحتــوى ممــا يمكــن اســتخدامه فــي قيــاس 

  . الدراسةالتفكيراالبداعي لدى طالب عينة

  :اجراءات تطبيق التجربة : سابعاًً 
قبل التطبيق الفعلي لتجربة الدراسـة باسـبوع        
واحد تم اختبار المجموعتان التجريبية والـضابطة       

الغـراض  قبلياً باالختبار الخاص بالتفكير االبداعي     
، وبتـاريخ   اجراءات التكافؤ بينهما في هذا المتغير     

معدل ثـالث    بوشر بتطبيق التجربة وب    ٢/٣/٢٠٠٨
حصص اسبوعياً لكل مجموعة وبعد االنتهاء مـن        
تدريس المادة اختبـرت المجموعتـان باالختبـار        
الخاص باكتـساب المفـاهيم الرياضـية واعيـد         
اختبارهم باختبـار التفكيـر االبـداعي وحـسبت         
الدرجات على االختبارين وعولجت احصائياً وكانت      

  .النتائج كما في الفصل الرابع
  :ائل االحصائية الوس: ثامناً

اســتخدمت االوســاط الحــسابية واالنحرافــات 
المعيارية واالختبارات التائية لعينتـين مـستقلتين       

 ومعادلة الفـا    ٢٠ -ومعادلة كيودور ريتشاردسون  
كرونباخ ومعامل ارتباط بيرسون ومعادالت معامل      
الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل لفقـرات       

ومعادلـة االختبـار    ) ١،٠(تراعي في تـصحيحها     
التائي لقياس داللة االرتباط فـي تحليـل النتـائج          

   .وتفسيرها واالجراءات
  الفصل الرابع                

النتائج المتعلقة باكتساب المفاهيم الرياضية      -١
 :وتفسيرها 

 بلغ متوسط درجات طالب المجموعـة التجريبيـة       
) ٣,٢١(درجة بانحراف معياري مقداره     ) ٢٢,٣٦(

حين بلغ متوسط درجـات طـالب المجموعـة         في  
درجة بانحراف معياري مقداره    ) ١٩,٣٥(الضابطة  

 ولمعرفة داللة الفـرق بـين متوسـطي         ،)٢,٦٧(
درجات المجمـوعتين الختبـار صـحة الفرضـية       

 استخدم االختبار التائي لعينتـين      ،الصفرية االولى 
مستقلتين واتضح ان الفرق بينهما داالً  احـصائيا         
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 اذ كانـت القيمـة      ،)٠,٠٥( الداللـة    ًعند مستوى 
اكبر من القيمة التائية    ) ٣,٩٠٩(التائية المحسوبة   

 الجـدول   ،)٥٦(بدرجة حرية   ) ٢,٠٠٠(الجدولية  
وهذه النتيجة تؤدي الى رفـض       ،يوضح ذلك ) ٢(

 ،الفرضية الصفرية االولى وقبول الفرضية البديلة      
اي انه يوجد فرق في درجات اكتـساب المفـاهيم          

 بـين طـالب المجمـوعتين التجريبيـة         الرياضية
والضابطة وان هذا الفـرق لـصالح المجموعـة         
التجريبية التي درست المادة المقررة علـى وفـق         

 وقـد يعـود الـسبب إلـى أن          ،نظرية فيكوتسكي 
التدريس وفقاً  لهذه النظرية يتيح لكل طالب مـن          
 ،الطالب إمكانية التفاعل االيجابي مع مدرس المادة      

اقرانه من الطالب من خـالل العمـل        او بينه وبين    
على تصنيف االمثلـة التـي يطرحهـا المـدرس          
للمفهوم الجديد الى امثلة منتمية وغير منتمية في        
ضوء الخصائص والمعايير المميزة لذلك المفهـوم       
واقتراح اسم المفهوم وبالتالي الى صياغة التعريف      
في ضوء الخصائص التي تم التوصل اليهـا ممـا          

لى تكوين المفهوم الجديد فـي ذهـن    يساعد ذلك ع  

الطالب كمرحلة اولى ليتم في المرحلـة الالحقـة         
عملية االكتساب الفعلي للمفهوم الجديد من خـالل        
قيام الطالب باعطاء المزيد من االمثلـة المنتميـة         
وغير المنتمية واعادة تاكيد اسم المفهوم وتعريفه       
بشكل رياضي بمساعدة المدرس باسـتخدام اللغـة     

كتابة والتحاور وتبادل االراء والتفكير بـصوت       وال
مرتفع بمجاميع صغيرة كتعلم تعاوني الذي تتيحـه        
هذه النظرية مما يجعل للتعلم معنى وحافزاً للطالب        
لتقديم اقصى ما تسمح بـه قـدراتهم وقابليـاتهم          

 خالفاً للطرائق واألساليب التقليدية في      ،وامكانياتهم
 في الصف والتـي     التدريس التي يتبعها المدرسون   

تعتمد منحنى التوزيع الطبيعي فـي الـتعلم الـذي          
تتماشى فيه كميـة الخبـرات المقدمـة للطـالب          
ونوعيتها مع استعداداتهم التي تتـوزع اعتـداليا        

والتـي ال تـسمح     )  ١ ،٢٠٠٦،المعيوف  (ًعندهم  
لكل الطالب بالمشاركة الفاعلة والتعبير عما يجول       

والتفكيـر بـصوت    بخاطرهم من افكار ومناقشتها     
  .مرتفع من خالل التعلم التعاوني

  )٢(الجدول 
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات اكتساب المفاهيم الرياضية للمجموعتين 

  التجريبية والضابطة
عدد   المجموعة

  الطالب
متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة
  المحسوبة

) ت(قيمة
  الجدولية

  ٣,٢١  ٢٢,٣٦  ٣٠  التجريبية
  ٢,٦  ١٩,٣٥  ٢٨  الضابطة

٢,٠٠٠  ٣,٩٠٩  
  

 : النتائج المتعلقة بالتفكير االبداعي وتفسيرها -٢
بلغ متوسط درجات التفكيراالبداعي عند طـالب       

درجـة بـانحراف    ) ١٣٦,٥(المجموعة التجريبية   
فـي حـين بلـغ هـذا        ) ٢٠,٧٤(معياري مقداره   

) ١٠٧,٧( الضابطة   المتوسط عند طالب المجموعة   

ــاري مقــداره  ــانحراف معي  ،)٢٢,٦٤(درجــة ب
ولمعرفة داللة الفـرق بـين هـذين المتوسـطين          
اســتخدم االختبــار التــائي لعينتــين مــستقلتين 

اتضح أن   و ،الختبارصحة الفرضية الصفرية الثانية   
الفرق بينهما داالً إحصائياً عند مـستوى الداللـة         
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ــة ال،)٠,٠٥( ــة التائي محــسوبة  إذ كانــت القيم
 اكبر مـن القيمـة التائيـة الجدوليـة          ،)٥,٠٩٣(
 وهذه النتيجة تؤدي    ،)٥٦(بدرجة حرية   ) ٢,٠٠٠(

إلى رفض الفرضـية الـصفرية الثانيـة وقبـول          
 أي انه يوجد فرق في درجـات        ،،الفرضية البديلة 

التفكير االبداعي بين طالب المجموعة التجريبيـة       
التي درست المادة المقررة علـى وفـق نظريـة          
فيكوتسكي وطالب المجموعة الضابطة التي درست      
المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية وان هذا        

) ٣(الفرق لصالح المجموعة التجريبيـة الجـدول        
 أي إن استخدام نظرية فيكوتسكي في       ،يوضح ذلك 

التدريس اسهمت في رفع قدرة التفكير االبـداعي         
يعـود   وقـد    ،للطالب أفضل من الطريقة االعتيادية    

السبب الى أن هذه النظرية تركزعلى تعلم الطـالب        

كيف يتعلمون المادة وكيف يكتسبونها مما قد ينتج        
عن ذلك أن يكون التعلم اكثر فاعلية مع العـرض          
بـان دورالمـدرس وفقــاً  لهـذه النظريـة هــو     
دورالمرشد والموجه وتهيئة بيئة تعليمية محفـزة       

لتفكيـر  للتفكير تساعد الطالب علـى المناقـشة وا      
بصوت عاٍل والحوار واتاحـة الفرصـة والحريـة      
لديهم للتعبيـرعن افكـارهم بطـرح العديـد مـن       
االحتماالت والتساؤالت والفروض والتحقـق مـن       
صحتها ومالءئمتها تجريبياً  لحل مـشكلة معينـة         

 يتسق مع مفهوم العصف الذهني الذي يعد         ما وهذا
فكـار  بحد ذاته موقفاً تعليمياً يـستخدم لتوليـد اال        

 على   كل ذلك  وتعددها واصالتها مما يمكن ان يعمل     
                           . التفكير االبداعي لديهمالنهوض بقدرات

  )٣(الجدول 
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على 

  اختبار التفكير االبداعي
عدد   وعةالمجم

  الطالب
متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

 ٢٠,٧٤ ١٣٦,٥ ٣٠  التجريبية

 ٢٢,٦٤ ١٠٧,٧ ٢٨  الضابطة
٥,٠٩٣ 

 
٢,٠٠٠ 

  

 العالقة االرتباطيـة بـين اكتـساب المفـاهيم        -٣
  والتفكير االبداعي لدى طالب المجموعة التجريبية  

ة العالقة االرتباطية وقوتها بين     للوقوف على نوعي  
متغيري اكتساب المفاهيم الرياضية والقدرة علـى       
 ،التفكير االبداعي لدى طالب المجموعة التجريبيـة      

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب معامـل        
االرتباط بـين متوسـطي درجـاتهم فـي هـذين           

 وتشير هذه   ،)٤(المتغيرين وكانت النتائج الجدول     
لى وجود عالقة ارتباطية موجبة ومقبولة      النتيجة إ 

 اذ بلغ التباين المشترك لمعامـل االرتبـاط         ،بينهما
 الذي يمكن الوثوق بـه لتفـسيرالنتائج        )٠,٥٦٤(

 ولقياس داللـة االرتبـاط      ،التي تم الحصول عليها   
استخدم االختبار التائي الخاص بمعامالت االرتبـاط    

قـة  ال توجـد عال   : "الختبار صحة الفرضية اآلتية   
ارتباطية بين متوسطي درجات اكتساب المفـاهيم       
الرياضية ودرجـات التفكيـر االبـداعي لطـالب         
المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة الرياضيات      
المقررة باستخدام نظرية فيكوتسكي عند مـستوى       

إذ كانت القيمة التائية المحـسوبة     )" ٠,٠٥(الداللة  
لجدوليـة  وهي اكبرمن القيمة التائيـة ا     ) ٦,٠١٨(
 لـذا تـرفض الفرضـية       ،)٥( الجدول   ،)٢,٠٤٢(

الصفرية وتعد غيـر صـحيحة وتقبـل الفرضـية          
 اي يمكن القول بأنه توجد عالقة ارتباطية        ،البديلة

بين اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير االبـداعي       
 وهذا يؤيد النتائج    لدى طالب المجموعة التجريبية   

  .التي تم التوصل اليها اعاله
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  )٤(دول الج
  معامل االرتباط بين درجات اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير االبداعي لدى طالب المجموعة التجريبية

عدد   المتغيرات
  الطالب

مجموع متوسط 
  الدرجات

∑ x ,∑ y 

مجموع مربع 
  متوسط الدرجات

∑ x2 ,∑ y2 

مجموع حاصل ضرب 
× درجة االكتساب 

  درجة التفكير االبداعي
∑ (x.y) 

  
ل معام

  االرتباط

 ١٥٣١٩ ٦٧١ ٣٠  اكتساب المفاهيم
 ٥٧١٤٤٩ ٤٠٩٥ ٣٠  التفكيراالبداعي

٠,٧٥١ ٩٣٠٧٣ 

  )٥(                                           الجدول 
نتائج االختبار التائي لقياس داللة معامل االرتباط بين متوسطي درجات اكتساب المفاهيم والتفكير 

   التجريبيةاالبداعي لطالب المجموعة
عدد   المتغيرات

  الطالب
متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

الخطأ   التباين
  المعياري

) ت(قيمة
  المحسوبة

) ت(قيمة
  الجدولية

اكتساب 
  المفاهيم

٣,٧٩١ ١٠,٣٦ ٣,٢١ ٢٢,٣٦ ٣٠ 

التفكير 
  االبداعي

٠,٥٨٦ ٤٣٠,٣٩ ٢٠,٧٤ ١٣٦,٥ ٣٠ 

  
٦,٠١٨ 

  
٢,٠٤٢ 

ـ      -٤ ساب المفـاهيم   العالقة االرتباطيـة بـين اكت
 والتفكير االبداعي لدى طالب المجموعة الضابطة

وللتعرف على نوعية العالقة االرتباطيـة وقوتهـا        
بين متغيري اكتساب المفاهيم الرياضـية والقـدرة    
على التفكير االبـداعي لـدى طـالب المجموعـة          

 استخدم معامل ارتباط بيرسون لحـساب       ،الضابطة
تهم في هـذين    معامل االرتباط بين متوسطي درجا    
 وتشير هذه   )٦ (المتغيرين وكانت النتائج الجدول     

النتيجة إلى وجود عالقة ارتباطيـة ضـعيفة جـداً      
 اذ بلغ التباين المشترك لمعامـل االرتبـاط      ،موجبة

 ،  الذي اليمكن الوثوق به لتفسيرالنتائج      )٠,٠٧٦(
ولقياس داللة االرتباط اسـتخدم االختبـار التـائي        

رتباط الختبار صحة الفرضـية  الخاص بمعامالت اال 

ال توجد عالقة ارتباطيـة بـين متوسـطي      : "اآلتية
درجات اكتساب المفاهيم الرياضية ودرجات التفكير      
االبداعي لطالب المجموعة الضابطة الذين درسـوا       
مادة الرياضـيات المقـررة باسـتخدام الطريقـة         

إذ كانـت   )" ٠,٠٥(االعتيادية عند مستوى الداللة     
وهي اصغر من   ) ١,٤٥٧(ية المحسوبة   القيمة التائ 

 ،)٧( الجـدول    ،)٢,٠٤٢(القيمة التائية الجدولية    
 اي  ،لذا تقبل الفرضية الـصفرية وتعـد صـحيحة        

يمكن القول بأنه ال توجد عالقـة ارتباطيـة بـين           
اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير االبداعي لـدى   

 وهذا يؤيد النتائج التـي      طالب المجموعة الضابطة  
                                           .لتوصل اليها اعالهتم ا
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  )٦(الجدول                                               
معامل االرتباط بين درجات اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير االبداعي لدىطالب المجموعة 

  الضابطة

عدد   المتغيرات
  الطالب

مجموع متوسط 
الدرجات     

∑ x ,∑y  

مجموع مربع 
  متوسط الدرجات

∑ x2 ,∑ y2 

مجموع حاصل ضرب 
درجة  ×درجة االكتساب 

  التفكير االبداعي
∑ (x.y)  

معامل 
  االرتباط

  ١٠٦٩٢  ٥٤٢  ٢٨  اكتساب المفاهيم
  ٣٣٢٢٢٦  ٣٠١٦  ٢٨  التفكيراالبداعي

٠,٢٧٥  ٥٨٧١٦  

  )٧(                                              الجدول 
تائج االختبار التائي لقياس داللة معامل االرتباط بين متوسطي درجات اكتساب المفاهيم والتفكير ن

  االبداعي لطالب المجموعة الضابطة
عدد   المتغيرات

  الطالب
متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

الخطأ   التباين
  المعياري

) ت(قيمة
  المحسوبة

) ت(قيمة
  الجدولية

 ٠,٥٠٤ ٧,١٥ ٢,٦٧ ١٩,٣٥ ٢٨  اكتساب المفاهيم
 ٤,٢٧٩ ٥١٢,٨٤ ٢٢,٦٤ ١٠٧,٧ ٢٨  التفكير االبداعي

٢,٠٤٢ ١,٤٥٧ 

  :االستنتاجات 
في ضوء نتائج هذه الدراسـة يمكـن للباحـث أن           

  :يستنتج اآلتي 
 إن تدريس طالب الصف الثالث المتوسط مـادة         -١

الرياضـيات المقــررة علــيهم باســتخدام نظريــة  
ريس وفقاً  للطريقـة     فيكوتسكي قد تفوقت على التد    

 اكتـساب    كل مـن متغيـري     االعتيادية بالنسبة إلى  
 ،المفاهيم الرياضية والقدرة على التفكير االبـداعي      

  .وهذا ما أكدته النتائج التي تم التوصل اليها
 بـين   مقبولة وموجبـة    وجود عالقة ارتباطية      -٢

  طـالب  درجات اكتساب المفاهيم الرياضـية لـدى      
لتي درست مادة الرياضـيات     المجموعة التجريبية ا  

المقررة وفقاً  لنظرية فيكوتسكي ودرجـاتهم علـى         

 اال ان هذه العالقـة كانـت      ،اختبار التفكير االبداعي  
  .ضعيفة جداً لدى طالب المجموعة الضابطة

 ان استخدام نظرية فيكوتسكي في التدريس كان        -٣
اثره في اكتساب المفاهيم الرياضية اقوى من تاثيره        

   .راالبداعيفي التفكي
  : التوصيات 

في ضوء نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها يوصـي        
  :الباحث باآلتي 

 استخدام نظرية فيكوتسكي في التدريس كونها       - ١
تتماشى مع النظريات التربوية الحديثة التي تؤكـد        

 فـي عمليـة الـتعلم        الفاعلة على مشاركة الطالب  
   .والتعليم
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 في التـدريس     كون استخدام نظرية فيكوتسكي    - ٢
 فـي قيـادة الحـوار     يعتمد على كفـاءة المـدرس     

والمناقشة وتشجيع الطالب على التفكير بصوت عال       
ليصل بالمتعلم من المعرفة العامـة االوليـة الـى          

 لذا ينبغي أن تاخذ معاهـد       ،المعرفة العلمية المعمقة  
إعداد المعلمين وكليات المعلمين والتربيـة دورهـا        

ء االعداد على التدريس وفقا     بتدريب الطالب في اثنا   
ً لهذه النظرية سيماً أنهـا مناسـبة جـداً للتعلـيم            

الطـالب فـي      عـدد     المدرسي الذي يشهد زيـادة    
 . الصفوف المدرسية

 لما كان تنمية التفكيراالبداعي يتطلب بـرامج        - ٣
خاصة  لذا ينبغي أن تعمل وزارة التربية على توفير          

 .الدراسيةمثل هذه البرامج ولجميع المراحل 
 يوصي الباحث وزارتي التربية والتعليم العالي       - ٤

 الدراسـية   هماإعادة النظر بمناهج   ب والبحث العلمي 
النهـوض  الحالية وتضمينها خبرات تعمـل علـى        

التفكير االبداعي وتهيئـة مناشـط علميـة        بقدرات  
لتالميذ وطالب المراحل الدراسـية كافـة وتـدريب         

 التعامل مـع هـذه      المعلمين والمدرسين على كيفية   
  .المناهج والمناشط العلمية

  :المقترحات 
استكماالً لهذه الدراسة وتطويراً لها يقترح الباحـث        

  :إجراء دراسات مثل 
 دراسة مماثلة علـى مـواد دراسـية أخـرى           -١

  .ولصفوف دراسية أخرى في المرحلة الثانوية
 دراسة مقارنة بين نظرية فيكوتسكي والنظريات       -٢

 .خرى في التدريسالحديثة األ
 اجراء هذه الدراسة علـى عينـة تـشمل كـال        -٣

  .  الجنسين لمعرفة الفروق بينها في هذا المتغير
 دراسة اثر هذه النظرية في تنمية التفكير الناقد         -٤

لدى الطالب وصوالً لتكامل الصورة لمعرفة اثرهـا        
 .في تنمية مستويات التفكير العليا لديهم

  :المصادر 

مناهجها :  الرياضيات . فريد كامل، أبو زينة-١
 ، دار الفرقان، عمان،٤ ط،وأصول تدريسها

  . م١٩٩٧
القياس  .)وآخرون( محمد صبحي ، أبو صالح-٢

 ، وزارة التربية والتعليم،، صنعاء١ ط،والتقويم
  . م١٩٩٥

 اثـر اسـتخدام     .ت فتحي ريـاض   ڤ مر ،  أمين  -٣
ستراتيجية بلوم التعلم للتمكن على تحصيل تالميـذ        

 ،لمرحلة االبتدائية في موضوع الكـسور، اسـيوط       ا
 ،١٥ ع، يوليـو  ،مجلة كلية التربيـة    ،جامعة اسيوط 

 .م١٩٩٩ ،٢ج
ــابر-٤ ــد  ، ج ــد الحمي ــرون( جابرعب ). وآخ

 دار  ، القـاهرة  ،١ ط ،استراتيجيات التدريس والتعلم  
 .م١٩٩٩ ،الفكر العربي

الرياضيات  .)وآخرون( محي علوان ، الحسيني-٥
 ، جمهورية العراق،١٤ط ،وسطالثالث المتللصف 

  .م٢٠٠٨ ،وزارة التربية
اختبار القدرة على التفكير .  سيد، خير اهللا-٦

 ، القاهرة،١ ط، بحوث في علم النفساالبتكاري،
  .م١٩٧٥ ،مطبعة دار العالم العربي

اثر التدريس علـى    . عادل كامل شبيب   ، الربيعي -٧
وفق نظرية فيكوتسكي في التحصيل والتفكير العلمي       
 ،لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء       

 ، جمهوريـة العـراق    ،رسالة ماجستيرغير منشورة  
  م٢٠٠٨ ، كلية التربية ابن الهيثم،جامعة بغداد

تنمية اإلبداع والتفكير  .عايش محمود، زيتون-٨
 جمعية ، عمان،١ ط،اإلبداعي في تدريس العلوم

  . م١٩٨٧ ،عمال المطابع التعاونية
المدخل لتدريس .  أحمد العريفي،ارف الش-٩

 ، جامعة السابع من ابريل، طرابلس،الرياضيات
  .م١٩٩٦
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قدرات التفكير االبتكاري في  . احمد، عبادة-١٠
 ، جمهورية مصر العربية،١ ط،مراحل التعليم العام
  .م٢٠٠١ ، مطابع آمون،مركز الكتاب للنشر

 فعالية التدريس وفقا    . سحر محمد  ،عبد الكريم  -١١
ً لنظريتي بياجيه وفيكوتسكي في تحـصيل بعـض         
المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكير االسـتداللي     

 ،١ م ،الشكلي لدى طالبات الـصف االول الثـانوي       
 مركـز تطـوير     ،الجمعية المصرية للتربية العلمية   

  .م٢٠٠٠ ، جامعة عين شمس،تدريس العلوم
 ،التفكير اإلبداعي). وآخرون( نايفة ، قطامي-١٢
 منشورات جامعة القدس ، عمان،، األردن١ط

  .م١٩٩٥ ،المفتوحة
 اثـر اسـتراتيجية     . رافد بحر احمد   ،المعيوف -١٣

إتقان التعلم باستخدام الحاسوب تقنية عالجية فـي        
 ،تحصيل الطلبة لمادة الرياضيات وتفكيرهم اإلبداعي     

 ، جامعة بغـداد   ، جمهورية العراق  ،اطروحة دكتوراه 
 .م٢٠٠٢ ،الهيثمكلية التربية ابن 

 تقويم تشخيصي التقان    .-------------١٤
تعلم المحتوى المعرفي لمـادة الجبـر فـي مـنهج         

 ، بغداد ،الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث المتوسط     
مجلة ابن الهيـثم للعلـوم الـصرفة         ،جامعة بغداد 

 .م٢٠٠٦ ،٢ ج،١٩ع،والتطبيقية
 اثر برنامج تعليمي على     . نادية حسين  ، يونس -١٥
ق نظرية فيكوتسكي في التحصيل واستبقاء مادة       وف

 ، بغداد ،االحياء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط     
  .م ٢٠٠٨ ،٤٣ع، مجلة القادسية ،جامعة بغداد
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Abstract 

The aim of this study according to 
Vikotesky's societal accumulation theory has 
focused on the impact of teaching intermediate 
school students acquisition of mathematical 
concepts as well as their creative thinking. 

To answer the above question a number of 
zero hypotheses were formulated and Al-
Mamoon intermediate school for boys / Baghdad 
"was advisedly chosen, t0 be a place for carrying 
out the experiment. Two sections of the third 
grade intermediate school students were 
randomly chosen to represent section A, i.e. the 
experimental group consisting of (30) students 
that have studied the prescribed course of study, 
namely, the real numbers, by applying 
Vikotesky's theory, whereas section D was 
chosen to represent the controlled group, 
consisting of (28) students, that have studied the 
same courses by following the usual method. 

The two groups were given an equal 
number of variables which are thought to have 
influence on the variables relating to the 
independent variable ,then the first variable 
(acquisition of math. concepts) was measured 
through a multiple choice test prepared by the 
research worker for the afar – mentioned 
purpose consisting of (33) items. 

The test was given to a group of specialists 
in order to assess its suitability for the said 
purpose. Having been convinced of clarity of its 
instructions and comprehensibility of its items, 
the test was given to a preliminary sample 
consisting of (60) students randomly chosen 
from among Al-Mansoor intermediate school 
students /Baghdad  

Later on, the test was given to a second 
randomly chosen sample of students, other 

than the first one, in order to verify its 
efficiency and consistency. Then a number of 
statistical 

analyses were carried out on the outcome 
of the test.Consequently, the second variable 
creative thinking, was measured by applying the 
creative thinking test prepared by (khairullah). 

The research worker has previously 
adapted the said test and used it in the year 2002 
in a way agreeing with the Iraqi environment. 

After the elapse of two years since 
application of the test, it was re- adapted and 
checked, then given to a sample of (50) third 
grade intermediate school students randomly 
chosen from the remaining sections of the 
experimental school  
Now, before putting the experiment into actual 

application by one week, the two groups were 
examined through the creative thinking test. 
Later on, the mathematical concepts acquisition 

test and the creative thinking test were applied 
on them after conclusion of the experiment. 
Then the marks of the two tests were statistically 
calculated and treated by using appropriate 
statistical methods, such as the T-test for two 
separate samples as well as peerson's coefficient 
factor. 
The results were as follows  

1- Statistically indicative differences at the 
level of significance (0.05) of the average 
mark of mathematical concepts acquisition 
between students of the experimental and 
controlled groups were found in favor of the 
experimental group. 
2- Statistically indicative differences at the 
level of significance (0.05) of the average 
mark of creative thinking between students of 
both groups were found in favor of the 
experimental group  
3- A positive and acceptable link between 
acquisition of mathematical concepts and 
creative thinking was seen among the 
experimental group.  
4- A very weak link between the same two 
variables was noted among students of the 
controlled group. 

   In the light of the above the research worker 
has concluded that by teaching the subject of 
prescribed mathematics to third grade 
intermediate students by applying Vikotesky's 
Theory has given better results than teaching by 
the usual method in respect of acquisition of 
mathematical concepts as will as the creative 
thinking capability. 

   As such, the research worker 
recommends using this theory in teaching, due 
to the fact that it is conformity with the modern 
educational theories, on the one hand, and that 
teacher training institutes and colleges of 
education undertake their responsibility in 
training their students on how to practice  
teaching in accordance with this theory, on the 
other. Besides, the research worker has also 
suggested carrying out further studies on other 
teaching subjects to other different classes in 
order to achieve a complete picture in the eyes of 
those in charge of the educational process. 

  


