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 ملخص الدراسة
  -:تھدف ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالین التالیین

 ما مھارات التفكیر الریاضي لطالبات الریاضیات بالصف األول المتوسط؟   - ١
ما درجة األھمیة لكل مھارة من مھارات التفكی ر الریاض ي ال الزم امتالكھ ا لطالب ات الص ف األول          - ٢

 متوسط في الریاضیات من وجھة نظر معلمات الریاضیات؟ 
 : لمسحي من خالل اإلجراءات التالیةتم استخدام المنھج الوصفي ا ولتحقیق ھدف الدراسة،

مح اور، ت م تحكیمھ ا م ن قب ل       ٥مھ ارة موزع ة عل ى     ٣٧بناء استبانة لجمع المعلومات، تشتمل على   -) ١
عض  وًا م   ن أعض   اء ھیئ   ة الت   دریس ف   ي ع  دد م   ن جامع   ات وكلی   ات المملك   ة لتحقی   ق الص   دق     ٢٦

  %).٩٤(الظاھري، فیما بلغ ثباتھا وفق معادلة الفاكر ونباخ 
 ٢٠٠ھـ على عین ة قوامھ ا   ١٤٢٨-١٤٢٧تطبیق االستبانة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  -) ٢

 . معلمة من معلمات الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بمدینة مكة المكرمة
" وبع د معالج ة البیان  ات إحص ائیًا باس  تخدام المتوس طات الحس ابیة واالنح  راف المعی اري، وبواس  طة        

 " spss" حصائیةالرزمة اإل
 : توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

، )٣(من ) ٢.٧٠٩( التعبیر بالموز/المحور األولبلغ متوسط استجابة معلمات الریاضیات لمھارات   -) ١
، ویدل على أن مھارة التعبی ر ب الرموز مھم ة بدرج ة عالی ة والزم ة       )عالي(ویندرج ھذا في المقیاس 

 . ول متوسط من وجھة نظر عینة الدراسةلطالبات ریاضیات الصف األ
، )٣(م ن  ) ٢.٤٨١( االس تنباط / المح ور الث اني  بلغ متوسط اس تجابة معلم ات الریاض یات لمھ ارات       -) ٢

، وی  دل عل  ى أن مھ  ارة االس  تنباط مھم  ة بدرج  ة عالی  ة لطالب  ات      )ع  الي(وین  درج ھ  ذا ف  ي المقی  اس   
 . اسةریاضیات الصف األول متوسط من وجھة نظر عینة الدر

، )٣(م ن  ) ٢.٤٣٥( االس تقراء / المح ور الثال ث  بلغ متوسط استجابة معلم ات الریاض یات لمھ ارات       -) ٣
، وی  دل عل  ى أن مھ  ارة االس  تقراء مھم  ة بدرج  ة عالی  ة لطالب  ات      )ع  الي(وین  درج ھ  ذا ف  ي المقی  اس   

 . ریاضیات الصف األول متوسط من وجھة نظر عینة الدراسة
 التص   ور البص   ري المك   اني/ المح   ور الراب   عمعلم   ات الریاض   یات لمھ   ارات بل   غ متوس   ط اس   تجابة   -) ٤

، وی  دل عل  ى أن مھ  ارة التص  ور البص  ري     )ع  الي(، وین  درج ھ  ذا ف  ي المقی  اس    )٣(م  ن ) ٢.٢٧٨(
 . المكاني مھمة بدرجة عالیة لطالبات ریاضیات الصف األول متوسط من وجھة نظر عینة الدراسة

البرھ  ان /لمھ  ارات المح  ور الخ  امس  ) عین  ة الدراس  ة ( الریاض  یات  بل  غ متوس  ط اس  تجابة معلم  ات      -) ٥
، وی  دل عل  ى أن مھ  ارة البرھ  ان    )ع  الي(، وین  درج ھ  ذا ف  ي المقی  اس    )٣(م  ن ) ٢.٤٦٤( الریاض  ي

 . الریاضي مھمة بدرجة عالیة لطالبات ریاضیات الصف األول متوسط من وجھة نظر عینة الدراسة
 : لدراسة بما یليوبناءًا على النتائج السابقة أوصت ا

 ". التدریب على مھارات التفكیر الریاضي"تضمین برامج إعداد المعلمین    -) ١
توثی ق الص لة ب ین كلی ات التربی ة بالجامع ات ومراك ز التط ویر الترب وي ف ي وزارة التربی ة والتعل یم                -) ٢

 . لالھتمام بمھارات المعلمات والخاصة بمھارات التفكیر الریاضي
 . رة تطویر أسالیب تقویم أداء المعلمات الحالیة؛ لتمتد إلى مجال تنمیة التفكیر الریاضيضرو   -) ٣
ضرورة تدریب الطالبات المعلمات عل ى ط رق االكتش اف، المناقش ة، ح ل المش كالت، كونھ ا تح ت            -) ٤

 . طالبات المدارس على التفكیر
ة للطالب  ات ألن یفك  روا ف  ي اإلجاب  ة وأن أن تعط  ي معلم  ات الریاض  یات القائم  ات بالت  دریس الفرص      -) ٥

 . یحترموا إجابات الطالبات وأن یقدموا التغذیة الرجعیة الفوریة
 : كما وقدمت المقترحات التالیة

دراس   ة تقویمی   ة لتنمی   ة معلم   ات الریاض   یات لمھ   ارات التفكی   ر الریاض   ي ل   دى طالب   ات الم   دارس      -) ١
 . اإلعدادیة

التربی  ة، (رات اإلع  داد الترب  وي، وط  رق ت دریس الریاض  یات بكلی  ات  دراس ة ح  ول م  دى إس  ھام مق ر   -) ٢
 . في إكساب معلمات الریاضیات مھارات التفكیر الریاضي) وإعداد المعلمات

 . إعداد برنامج تدریبي لمعلمات الریاضیات قائم على استراتیجیات تنمي مھارات التفكیر الریاضي   -) ٣
 . الحالیة في صفوف دراسیة أخرى بالمرحلة اإلعدادیة والثانویة إعداد دراسة مماثلة للدراسة   -) ٤
 . دراسة مقترحة لتصمیم وبناء اختبارات التفكیر الریاضي وقیاس مھاراتھ   -) ٥

 أ



Study Abstract  
 

This study aimed to answer  the following questions:  
١ -  What are the  principal mathematical thinking skills required to be possessed by 

math Students in  the first intermediate grade from the point of view of math 
teachers?  

٢ -   What is the specific degree of significance for each of the mathematical thinking 
skills required to be possessed by math students in the first intermediate grade 
from the point of  view of math teachers?  

 To fulfill the previous goal, the researcher used the descriptive  survey 
approach, and conducted the following.  

- Constructed a questionnaire consist of ٣٧ skills, verified its validity by ٢٦ of faculty 
members of some universities and colleges in KSA, and its stability through 
Cronbach Alpha that reach (٠.٩٤).  

- Applied the instrument to the research  sample that consist of (٢٢٠) female math 
teachers  of the intermediate schools in Makkah Al-Mukaramah.  
After analyzing data using Arithmetical mean, standard deviations, and with  
(SPSS)  program, the study generated the Following results:  

١ -   The overall average responses of math teachers reaches (٢.٧٠٩) out of (٣) for  
the (symbolic  expression skills.  This result ranks (high) on the scale, and 
indicates the significance of (symbolic expression)  skills for math students in the 
first intermediate grade from the point of view of the sample.  

٢ -  The overall  average responses of math teachers  reaches (٢.٤٨) out of (٣)  for the 
(symbolic  expression) skills.  This result ranks (high) on the scale, and indicates 
the significance of (deduction) skills  for math students in the first intermediate 
grade from the point of view of the sample.  

٣ -  The overall average responses of math teachers reaches (٢.٤٣٥) out of (٣) for 
(induction) skills.  This result ranks (high) on  the scale, and indicates the 
significance the induction skills  for math students in the first intermediate grade 
from the point of view of the sample.  

٤ -   The overall average responses of math teachers reaches (٢.٢٧٨) out of (٣) for the 
(visual imagination)  skills.  This result ranks (high) on the scale,  and indicates the 
significance of  visual imagination for math students in the  first intermediate grade 
from the point of view of the sample.  

٥ -  The overall average responses of math teachers reaches (٢.٤٦٤) out of (٣) for the 
(mathematical proof) skills.  This result ranks (high) on the scale, and indicates the 
importance of mathematical proof  for math students in the first intermediate grade 
from the point of view of the sample.  

According to the previous results, the Study Recommended the following:  
١ -   Teacher training programs should in involve mathematical thinking  skills.  
٢ -   A Connection should be established between teacher training collages and 

educational  development  center in the Ministry of Education to enhance 
mathematical thinking skills of math teachers.  

٣ -   Developing the current teacher evaluation techniques to include mathematical 
thinking  skills.  

٤ -   Teachers should use varied methods of teaching including discovery  learning, 
discussion, problem solving etc., as these methods encourage students thinking.  

٥ -   Evaluation questions made by math teachers should be designed to measure 
different and variant levels of mathematical thinking.  

And suggests the following:  
١ -   To conduct an evaluation study that shows to what extent mathematics teachers 

develop mathematical thinking skills in students of intermediate schools.  
٢ -   To conduct a study that assesses the contribution of teacher education syllabuses 

and  method of teaching math In helping the teachers of mathematics acquiring 
mathematical thinking skills.  

٣ -   To prepare a teacher training program that aims to promote mathematical thinking  
strategies.  

٤ -   Educational and teacher training supervisors may benefit by the questionnaire 
used in this study to construct a comprehensive evaluation sheet that assesses 
teachers performance inside .  

٥ -   To  prepare a study similar to this current research that involves students in other 
grades at the secondary and the preparatory level.   

 ب



 

 إهداء
v  وعرفاناً.. إلى من أمر اهللا ببرهما والدعاء لهما .... إلى أمي وأبي وفاء ...

 .وتقديراً لعنايتهما أدامهما اهللا لي والبسهما ثوب الصحة والعافية

v  وأفراد أسرتي .... وإخوتي ... إلى أخواتي... 

v وابنـي فهـد حفظهمـا اهللا    ... إلى أجمل هديتين وهبهما اهللا لي ابنتي غدير

 .وجعلهما من األبناء البارين

v  م لي العون واإلرشاد في إعداد هذه الرسالة... إلى كل األصدقاءوكل من قد. 

v في حقل التربية والتعليم. إلى كل باحث. 

 .أهدي لهم هذا العمل المتواضع راجيةً من اهللا العلي القدير التوفيق والسداد

 الباحثة        

 ج



 )شكر وتقدير(
والصـالة والسـالم    ١٤آية، لقم ان  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ      چائل في محكم كتابه الحمد هللا الق 

رواه الترمذي وعمالً بهذا ) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: (على عبده ورسوله محمد الذي قال
معـالي مـدير    الحديث فإني أتقدم بالشكر والثناء للقائمين على قلعة العلم والمعرفة، في مقدمتهم

 .امعة حفظه اهللالج
وال يسعني في هذا المقام إال أن أزجي عبارات الشكر والثناء وفـاء وتقـديراً لسـعادة     

يوسف عبد اهللا سند الغامدي األستاذ المساعد بقسم المنـاهج  / أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور
ألديـن لـه    وطرق التدريس الذي وجدت فيه أستاذاً عالماً معطياً سخياً في علمه وخلقه، وإننـي 

بالفضل بعد اهللا تعالى، وال أملك له إال الدعاء بظهر الغيب، فوفقه اهللا لما يحب ويرضى، وأجـزل  
 .له المثوبة في الدنيا واآلخرة

/ كما أتقدم بالشكر والتقدير لقسم المناهج وطرق التدريس، ممثالً فـي رئيسـه الـدكتور    
الذي أتاح لي فرصة مواصلتي للدراسات العليا، سـائلة اهللا عـز وجـل أن    . صالح محمد السيف

 .يتولى مثوبته، ويجزيه عني خير الجزاء
ن فلمبـان لتفضـله   سمير نور الدي/ شكري وتقديري للدكتور الفاضلويسعدني أن أسجل  

 .بمناقشة خطة الدراسة وإقرارها
عوض صالح المالكي على نصحه حفظه اهللا وتوجيهـه  / والشكر موصول لسعادة الدكتور 

 .وجعل الجنة مأواه
كما أتقدم بالشكر إلى الكوكبة من الزميالت الالتي قدمن لي العون وذللن الصعاب أمامي،  

ربية والتعليم بمكة المكرمة، وأخص بالشكر زميالتي معلمات خالل فترة تطبيق األداة في إدارة الت
 .الرياضيات بمدارس مكة المكرمة رعاهن المولى عز وجل

أيضاً أشكر المسئوالت بمكتبة جامعة أم القرى جزاهن اهللا وسدد خطاهن إلـى مـا فيـه     
 .الخير

ـ     واتي وإلى أسرتي التي عانت بنفس راضية وطيب خاطر، وأخص والـدتي الغاليـة وأخ
الذين ضحوا جميعاً من أجلي فلهم مني كل الشكر والتقدير وأدعـو اهللا أن  ) غدير، وفهد(وأبنائي

 .يوفقني في خدمتهم جميعاً
 .وإلى كل من ساعد بالدعاء أو حتى بكلمة طيبة لهم مني كل الشكر والتقدير 
كنت قد أخطأت وأخيراً وبعد أن أنجزت هذا العمل فإن كنت قد أصبت فبتوفيق من اهللا وإن  

 .فحسبي أنني بشر يصيب ويخطئ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت
 )٤( ، آیة الممتحنة چ                            چ 

 الباحثة          

 د



 قائمة احملتويات
 الصفحة الموضوع

 أ الملخص باللغة العربية
 ب الملخص باللغة اإلنجليزية

 ج اإلهداء
 د الشكر والتقدير

 هـ فهرس المحتويات
 ح فهرس الجداول
 ط فهرس المالحق

  مشكلة البحث: الفصل األول
 ٢ المقدمة

 ٦ مشكلة الدراسة
 ٦ أهداف الدراسة
 ٧ أهمية الدراسة 
 ٧ حدود الدراسة 

 ٨  مصطلحات الدراسة
  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 ١١  سطةرياضيات المرحلة المتو: أوالً
 ١٢ أهمية الرياضيات 
 ١٢ مفهوم الرياضيات 

 ١٤ أهداف تدريس الرياضيات 
 ١٥ المرحلة المتوسطة : ثانياً

 ١٦ أهمية المرحلة المتوسطة 
األهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة في 

 المملكة العربية السعودية 
١٨ 

 ١٨ ة خصائص نمو طالب المرحلة المتوسط
 ٢٤ المهارات: ثالثاً

 ھـ



 
 

 الصفحة الموضوع
 ٢٤ تعريف المهارة
 ٢٤ أنواع المهارة

 ٢٥ التفكير: رابعاً
 ٢٥ التفكير في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة

 ٢٨ مكانة التفكير في حياة اإلنسان
 ٢٩ مكونات مخ اإلنسان

 ٣٠ أثر نمط الدماغ المسيطر في تطور التفكير
 ٣١ التفكيرمفهوم 

 ٣١ التفكير من وجهة نظر سيكولوجية
 ٣٣ التفكير من وجهة نظر منهجية

 ٣٤ أهمية التفكير
 ٣٦  خصائص التفكير

 ٣٧  أنواع التفكير
 ٣٩  أدوات التفكير وطرق تنميته

 ٤٣ العوامل المؤثرة على تطور التفكير لدى الفرد
 ٤٤ يذ دور المعلم في تنمية أساليب التفكير لدى التالم

 ٤٦ الرياضيات والتفكير 
 ٤٨ طرق التدريس وتنمية التفكير 

 ٥٦ العالقة بين دراسة الرياضيات وتنمية التفكير 
 ٥٧ التفكير الرياضي : خامساً

 ٥٧ مفهوم التفكير الرياضي 
 ٥٩ طبيعة التفكير الرياضي 
 ٦١ مهارات التفكير الرياضي

 ٧٤ تنمية التفكير الرياضي ومهاراته
 ٧٧ سمات المفكر الجيد

 

 و



 

 
 الصفحة الموضوع

 ٧٩ الدراسات السابقة

 ٧٩ اسات العربية التي تناولت مهارات التفكير الرياضيالدر: أوالً
 ٨٦ الدراسات األجنبية التي تناولت التفكير الرياضي ومهاراته: ثانياً

 ٩٠ تعليق عام على الدراسات السابقة

  ت الدراسةتصميم إجراءا: الفصل الثالث

 ٩٣ منهج الدراسة
 ٩٣ مجتمع الدراسة

 ٩٣ خصائص عينة الدراسة
 ٩٤ بناء أداة الدراسة ومكوناتها –أداة الدراسة 

 ٩٥ صدق أداة الدراسة
 ١٠٣  ثبات أداة الدراسة

 ١٠٤  إجراء تطبيق أداة الدراسة
 ١٠٥  أساليب المعالجة اإلحصائية

  شتهاعرض النتائج ومناق: الفصل الرابع

 ١٠٧  نتائج الدراسة ومناقشتها

  ملخص النتائج واملقرتحات: الفصل اخلامس

 ١٢٧  ملخص نتائج الدراسة
 ١٢٨  التوصيات
 ١٢٩  المقترحات
 ١٣١  المراجع
 ١٥١  المالحق

 
 ز



 قائمة اجلداول 
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 ٩٣ يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة ١
 ٩٦ يوضح معامالت االرتباط للمهارات الفرعية لمهارة التعبير بالرموز ٢
 ٩٧ يوضح معامالت االرتباط للمهارات الفرعية لمهارة االستنباط ٣
 ٩٨ يوضح معامالت االرتباط للمهارات الفرعية لمهارة االستقراء ٤
يوضح معامالت االرتباط للمهـارات الفرعيـة لمهـارة التصـور      ٥

 انيالبصري المك
٩٩ 

يوضح معامالت االرتباط للمهـارات الفرعيـة لمهـارة البرهـان      ٦
 الرياضي

١٠٠ 

 ١٠١ يوضح معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكلية لمحاورها ٧
 ١٠٢ يوضح معامالت ثبات االستبانة ٨
 ١٠٣ يوضح التقديرات لدرجة األهمية لمهارات التفكير الرياضي ٩
ط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل يوضح المتوس ١٠

 مهارة فرعية من مهارات بالرموز
١٠٨ 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل  ١١
 مهارة فرعية من مهارات االستنباط

١١١ 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل  ١٢
 مهارات االستقراءمهارة فرعية من 

١١٤ 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل  ١٣
 مهارة فرعية من مهارات التصور البصري المكاني 

١١٦ 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل  ١٤
 مهارة فرعية من مهارات البرهان الرياضي

١١٩ 

سابي واالنحراف المعياري لدرجة األهمية لكل يوضح المتوسط الح ١٥
 بعد من أبعاد قائمة مهارات التفكير الرياضي

١٢٢ 

 
 

 ح



 قائمة املالحق
 

 الصفحة اسم الملحق الرقم

١ 
استطالع آراء معلمات الرياضيات في مهـارات التفكيـر   

 الرياضي الالزمة لطالبات الصف األول متوسط
١٤٨ 

 ١٥١ رياضي في صورتها األولىإستبانة مهارات التفكير ال ٢
 ١٥٧ إستبانة مهارات التفكير الرياضي في صورتها النهائية ٣
 ١٦٥ قائمة بأسماء السادة المحكمين للصورة األولية لالستبانة ٤
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 .أھمیة الدراســــة -
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 .مصطلحات الدراسة -

 
 



 

 :مقدمة الدراسة 
املستقبل ولو مل جيد الغرس العنايـة   ونبات اليوم ومثرات ،هم غرس األمس  ةالناشئإن 

املؤشر احلقيقي لوعي  االهتمام م يعد ىولذا فان مد ،خري فيها  فان الثمار ستكون مريضة ال
 .األمة مبستقبلها 

وتعد املرحلة املتوسطة حلقة وصل يف غاية األمهية يف العملية التربويـة بـني التعلـيم    
ولذا فان هذه املرحلـة هلـا ميزـا يف    . االبتدائي الذي يسبقها والتعليم الثانوي الذي يليها 

 .ية ووسائل تنفيذها وتقوميها أهدافها وتنظيم مناهجها الدراس حيثوضعها التعليمي من 

دث فيها تغريات جوهرية للفرد من مجيع حتواملالحظ أن هذه املرحلة هي مرحلة انتقالية 
النواحي اجلسدية والنفسية واالنفعالية والفكرية واالجتماعية وذلك تبعا للـتغريات السـريعة   

يساعدوه على التكيف مـع   أنالتغيري الذي يتطلب من املهتمني بالتربية . واليت تظهر يف جمتمعة
على حل املشاكل اليت تواجهه بنفسه ،  إتاحة الفرصة أمامه وتدريبهبهذا اتمع السريع التغري 

وميكن حتقيق ذلك إذا احترمنا طرق تفكريه وكشفنا عن طاقاته الكامنة ؛ من خالل توجيههـا  
 .مع بيئته اليت يعيش فيهـا  للمشاكل ، ومتكيفا إىل الطريق اليت جتعل هذا الطالب يصبح حالال

وهو ما نرجوه ألبنائنا الطالب والطالبات يف التعليم اجلامعي والتعليم العام حيث قـد حثنـا   
القرآن الكرمي على استخدام حواسنا وعقولنا للتفكري والتأمل فيما حولنـا ملعرفـة احلقيقـة    

و ). ، سورة فصـلت ٥٣آلية ا" (سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق"
يشري التوجيري يف مقدمته لترمجة كتاب التدريس من أجل تنمية التفكري إىل أن عـدد اآليـات   

التفكري أو األمر بالتفكري أو اإلشادة باملفكرين أو خماطبتهم بضعا وثالثـني  " فعل"احلاوية على 
ن أوائل مـن  وكان جون ديوي م).  ٩، ص ١٩٩٥، جيمس كييف وهريبرت ويلربج (آية 



 

إىل االهتمام بالتفكري وتنشئة الفرد " ١٩١٠كيف نفكر، " أهتم بالتفكري حيث أشار يف كتابه 
 .وتعليمه كيف يفكر

عملية التعلـيم  يف  أن التفكري حيتل دوراً مهماًب )٣٦٢ص،م ٢٠٠٣(موايف كما ذكر 
ـ  ز املـتعلم علـى   والتعلم ، ومن واجب املؤسسات التربوية أن توفر الفرص املناسبة الىت حتف

ضوء املتغريات املتسـارعة واإلنفجـار    ففياملواقف الصفية والالصفية ، يف  التفكري وممارسته
والتكنولوجى مل يعد اهلدف من العملية التعليمية قاصراً على إكساب املتعلم املعـارف   املعريف

املتعلمني علـى  واحلقائق واملهارات األساسية بل جيب أن يتعدى هذا اهلدف إىل تنمية قدرات 
 .التفكري بأنواعه املختلفة

إىل أن التفكري كضرورة املاء واهلواء لإلنسـان  )  ٣٦٢ص،  م٢٠٠٢ ( ويشري فخرو
وعليه أن ينميه من خالل التعرف عليه بشكل أكثر دقة ، ومن خالل  تطبيق برامج حتقق هذا 

 .اهلدف املهم من أجل رقى اإلنسان وتطوره

أصبح من الضروريات اآلن ملواجهـة   بأن التفكري)  ٩٠ص،  م١٩٩٢ ( ويذكر املفيت
واملعلومات املتزايدة واملتالحقة من حولنا ، لذا فإن علينا تعلم القـدرة علـى    االنفجار املعريف
 الوصول إىل البدائل حلل املشـكالت الـيت  يف  واختاذ القرارات وبذل اجلهد يالتحليل املنطق

العديد من دول العامل ، فعلى سبيل املثال يف  م بتعليم التفكريتواجهنا يومياً ، وقد تزايد االهتما
العديد من مدارس أمريكا ومدارس كندا واململكـة  يف  فإن إتقان التفكري من أولويات التعليم

املتحدة واستراليا وكذلك فرتويال تقوم بتعليم طالا التفكري كمقرر ، وبطريقـة مباشـرة ،   
تقـدم احلضـارة   يف  توجيه احلياة ، وعنصراً جوهرياًيف   أساسياًعامالً ويعترب التفكري اإلنساين
 .التعامل مع املستجدات احمللية والعامليةيف  البشرية، ووسيلة فعالة

علمـاء   إىل احلقيقة اليت توصل إليهـا  ) ٣٧٠ص،  م١٩٩٥ (ويلربج  فكيي ويشري
لتعلم يؤدى إىل إحداث تعلم النفس إىل حقيقة مهمة ، وهى أن عمق تفكري املتعلم أثناء عملية ا



 

حتديـد  يف  فعال ، وأن املتعلمني ينتفعون من التدريس القائم على خطوات فكرية واضحة هلم
سلوب تنعكس على حتسـني  يكتسبها املتعلمني ذا األ أهدافهم ، كما أن املعرفة واألفكار اليت

 . عملية التذكر وحل املشكالتيف  مستويام

مسـة   باعتبارهموضع اهتمام املربني  أصبح نمية التفكري الرياضيت لذلك ترى الباحثة أن
مواقف احلياة املختلفة ومتكنه من حل املشكالت الـيت   التفاعل مع يف  تساعد اإلنسان أساسية

كذلك مساعدة األفراد علي االسـتمرار يف   ،التعليمية واحلياتية املختلفة  األوضاعيواجهها يف 
تسـعى   الـيت أحد األهداف التربوية  ذا هواضر واملستقبل وهجبانب إعدادهم للح دراستهم

 .التربية إىل حتقيقها

التفكري الرياضي كأحد أساليب بأن  )٢٥٢ص ،م٢٠٠٣ (وعبد احلميد  دسع ويذكر 
باهتمام واسع يف معظم الكتابات التربوية وتطبيقاا يف تعليم وتعلم الرياضيات   يحظ التفكري

فقد ظهـر علـى سـاحة تربويـات     . اور التنوير يف الرياضيات ، فالتفكري الرياضي أحد حم
الرياضيات قوائم جديدة للمهارات األساسية إىل جانب املهارات التقليدية اليت نعرفهـا مـن   
مهارات العد وإجراء العمليات احلسابية األربعة ، ومن بني هذه املهارات اجلديدة اليت ظهرت 

 Mathematicalمهارة التواصل الرياضي ( س الرياضيات حديثاً على الساحة التربوية يف تدري

Communication ( الرياضـية   االرتباطاتومهارة إدراكMathematical connection – 
ومهـارة احلـس الرياضـي     -Mathematical thinking  ومهـارة الـتفكري الرياضـي    

Mathematical Sense  . 

مبختلف أمناطـه   يتفكري الرياضهتمام بالاالإىل أن  )١٥٩ص، م١٩٩١(وتشري خضر 
على كتابات أساتذة املناهج وطرق التـدريس،   قد انعكس وأنسب الطرق واألساليب لتنميته

حيث وجدت نداءات كثرية من الرياضيني التربويني بضرورة تنمية الفكر الرياضي واإلبداعي  
 .اً كبرياًملالحقة حتديات العصر التكنولوجي واآليل الذي تلعب الرياضيات فيه دور



 

إىل وجهـيت النظـر   ) p٦٢, ١٩٨٥ , Le Blanc(أما خبصوص طبيعة التفكري الرياضي فيشـري  
 :التاليتني

بوجه عام حيث يشتمل علـى   ىأن التفكري الرياضي خيتلف عن أنواع التفكري األخر   -١
مصطلحات حمددة حتديداً دقيقاً من حيث العالقات بني األعداد والرموز واملفاهيم اليت 

 .ميكن متثيلها إما بالرسم أو األشكال األخرى

يؤكد التفكري الرياضي على النشاط العقلي أو األسـاليب املسـتخدمة يف تـدريس       -٢
 .الرياضيات

أن الرياضيات نظام للتفكري يتميز بدرجة عالية من )  ٤٠، ص ١٩٨٩،دي بونو(ويري
تدريب علي أساليب التفكري السليمة ، الفاعلية ، فطبيعة الرياضيات جتعل منها ميداناً خصباً لل

ألن الرياضيات بناء استداليل يبدأ من مقدمات مسلم بصدقها وتشتق منها النتائج باسـتخدام  
 .قواعد منطقية ،  وهذا يعترب أساس التفكـري املنطقي السليم 

وملا كان التفكري الرياضي احد األهداف األساسية لتدريس الرياضيات املدرسية وقـد  
ت أهداف تعليم الرياضيات باململكة العربية السعودية ويف دول اخلليج العـريب تنميـة   تضمن

عامي ) NcTm(التفكري الرياضي لدي املتعلمني كما تبنت رابطة معلمي الرياضيات األمريكية 
موضوع تنمية التفكري الرياضي كأحد املعايري الرئيسة لتدريس الرياضـيات   ١٩٩٩-١٩٨٩

ن املؤمترات االهتمام جبانب التفكري الرياضي ونتيجة لـذلك أجريـت   كما تضمنت العديد م
العديد من الدراسات واألحباث يف الفترة احلالية يف موضوع تنمية التفكري الرياضي منها دراسة 

عـاطف  ، ) م٢٠٠٠ (، بسام دياب ) م١٩٩٩ ( خالد الليثي، )م ١٩٩٨(عبد ايد منصور
 ) .م٢٠٠٢ ( سامية هالل ،  )م٢٠٠٠ ( الكرش

مثل ،من املؤمترات والندوات  دواستجابة لتوصيات العدي،  واستكماالً للجهود السابقة
املؤمتر العلمي الثالـث  ، مناهج التعليم وتنمية التفكري:  ٢٠٠٠املؤمتر العلمي الثاين العشر  : 



 

ريات التغ:  ٢٠٠٥املؤمتر العلمي اخلامس  ، تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلبداع:  ٢٠٠٣
منـاهج التعلـيم   :  ٢٠٠٥املؤمتر العلمي السادس عشر  ،العاملية والتربوية وتعليم الرياضيات
إجراء دراسات حول التفكري بأنواعه املختلفـة وخاصـة    إىلواملستويات املعيارية واليت دعت 

ظهر للباحثة ضرورة إجراء دراسة إلعداد قائمة مقترحة مبهارات الـتفكري  ،  التفكري الرياضي
 .تساعد هذه القائمة يف إعداد مقاييس للتفكري الرياضي مستقبال  أنالرياضي ميكن 

 :مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة يف معرفة مهارات التفكري الرياضي الالزمة لطالبـات الصـف األول   

 .متوسط من وجهة نظر معلمات الرياضيات وحتديد درجة أمهيتها

 :أسئلة الدراسة
 :  السؤالني التاليني عليراسة يف اإلجابة تتحدد مشكلة الد

 الرياضي الالزمة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط؟ ما مهارات التفكري .١

ما درجة األمهية لكل مهارة من مهارات التفكري الرياضي الالزم امتالكهـا لطالبـات    .٢
 الرياضيات؟ تالصف األول متوسط يف الرياضيات من وجهة نظر معلما

 :سةأهداف الدرا
 :دف الدراسة احلالية إىل 

   حتديد مهارات التفكري الرياضي الرئيسية الالزم امتالكها لطالبات الرياضيات بالصـف
 . ط من وجهة نظر معلمات الرياضيات األول متوس

  حتديد املهارات الفرعية املكونة لكل مهارة رئيسية . 

 لطالبـات   توافرهاضي الالزم حتديد درجة األمهية لكل مهارة من مهارات التفكري الريا
 ٠الرياضيات  تالرياضيات بالصف األول متوسط من وجهة نظر معلما



 

 :أهمية الدراسة

 ساعد حتديد مهارات التفكري الرياضي يف بناء اختبارات للتفكري الرياضـي لطالبـات   ي
 .املرحلة املتوسطة

 الرياضياتساعد حتديد مهارات التفكري الرياضي يف التعرف علي دورها بتدريس ي. 

   ا أثناء بناء املناهج تفيد نتائج هذه الدراسة خمططي املناهج يف االسترشاد. 

 بتوجيـه  ،  الرياضـيات  علمـات ميف كليات التربية  تفيد نتائج هذه الدراسة املسئولني
 . أنظارهم إلعادة النظر يف بعض جوانب برامج إعداد وتدريب املعلمات

 مي أداء املعلمة يف جمال تنمية التفكري الرياضيتفيد نتائج هذه الدراسة يف تقو. 

      تعد هذه الدراسة استجابة لتوصيات بعض املؤمترات واملتضـمنة ضـرورة االهتمـام
 .بالبحث يف جمال التفكري الرياضي

 :حدود الدراسة
 :احلدود التالية  إطارالدراسة يف  إجراءمت 

v  ل متوسط بالعاصمة املقدسةصف األومعلمات الرياضيات لل تقتصر هذه الدراسة علي. 

v هـ١٤٢٨/ هـ ١٤٢٧الثاين للعام الدراسي  تطبق هذه الدراسة بإذن اهللا يف الفصل . 

v  االسـتنباط ،  االستقراء: (تقتصر هذه الدراسة علي مهارات التفكري الرياضي التالية  ،
طالبـات  يف الرياضيات ل)  التصوير البصري املكاين،  التعبري بالرموز،  الربهان الرياضي

 . الصف األول متوسط 

 
 



 

 :مصطلحات الدراسة
 .الواردة يف هذه الدراسة األساسية فيما يلي التعريف اإلجرائي للمصطلحات

 :التفكير الرياضي -١

التفكري املستخدمة  أساليبإيل أن التفكري الرياضي يقصد به ) " م١٩٨٤(تعرف خضر
، التفكري االستداليل:  األساليبذه يف الربهنة وحل املشكالت ويف االكتشاف الرياضي ومن ه

 .٣٩-٣٨ص" التفكري اخلالق،  التفكري احلدسي

أن التفكري الرياضي يتمثل يف العمليات والطـرق الـيت   ) " م ١٩٩٥(يعرف هاريت  
 .١٧٩ص" يتبعها الفرد أثناء حل املشكالت

منظم يتسم باملرونة يهـدف اىل حـل   نشاط عقلي ) " م ٢٠٠٠(  الكرشكما عرفها  
املنطق ،  االستنباط،  االستقراء: ( التالية ملشكالت الرياضية باستخدام بعض اوكل املهارات ا

،  ادراك العالقـات ،  التصوير البصري املكاين،  التعبري بالرموز،  الربهان الرياضي،  الشكلي
 . ٥ص" حسب طبيعة كل مشكلة ) التفكري االحتمايل 

 

مرن ومنظم قوامه عمليات عقلية خاصة  هو نشاط عقلي) " م ٢٠٠٥(ويعرف محادة 
والتعمـيم وإدراك العالقـات   ) االسـتنباط   –االستقراء (بالرياضيات تتمثل يف االستدالل 

 .٢٤١ص" والربهان الرياضي واملنطق الشكلي والترمجة الرياضية والتأمل
 

هي وتعرفه الباحثة بأنه نشاط عقلي خاص بالرياضيات يعتمد علي جمموعة من املهارات  
 .االستقراء واالستنباط والتعبري بالرموز والتصور البصري املكاين والربهان الرياضي : 

 

 
 



 

 :مهارات التفكري الرياضي 
 

،  االسـتقراء ،  بـالتعميم "  مهارات الـتفكري الرياضـي   )م ١٩٨٦(زينة  أبوحيدد  
 .١٥٠ص " الربهان الرياضي ،  املنطق الشكلي،  التعبري بالرموز،  االستدالل

 إتقـان قدرة املتعلم علـي  بأا "  يمهارات التفكري الرياض)م ٢٠٠٢( وتعرف هالل 
االستقراء ( التفكري الرياضي  أساليبمن  أسلوبتنفيذ العمليات العقلية املعرفية اخلاصة بكل 

الـتفكري   –الربهان الرياضي  –استخدام الرموز  –املنطق الرياضي  –التعميم  –االستنباط  –
 .٤٩ص ) " التصور البصري املكاين  –التفكري العالقي  –االحتمايل 

 الـتفكري   مهـارات القدرة علي إتقان : اوتعرف الباحثة مهارات التفكري الرياضي بأ
 .الرياضي اخلمس بأقل وقت وجهد ممكن 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 

 

 



 

 توسطةرياضيات املرحلة امل

 .أهمية الرياضيات 
لقد حث ديننا احلنيف علي طلب العلم من املهد إيل اللحد ودعـا إيل السـعي وراءه   

اقرأ باسم ربك الذي خلق : ( مهما كان بعيدا أو صعب املنال فلقد قال تعايل يف كتابة الكرمي 
سـورة  ... ) علماء إمنا خيشى اهللا من عباده ال: ( ...  ، قال تعاىل) ١(سورة العلق آية ) ... 

 ) .٣٨(فاطر آية 

ولـو  . والواجب علينا جتاهه والسعي وراءه،  من اآليات السابقة تظهر لنا أمهية العلم
وهلا أمهية بالغة سواء كانـت   ،  أمعنا النظر قليال لوجدنا أن الرياضيات هي احد هذه العلوم

زكاة وغريمها من األمور لذا حيث إا تدخل يف توزيع اإلرث وحساب ال. أو اقتصادية،  دينية
 . فهي حتتل مكانا متميزا بني العلوم وتعترب الرائدة هلم 

أن الرياضيات تعد لغة العلم يف ذاـا فكمـال   )  ٤١ص،  م١٩٩٧( ويبني إبراهيم 
من أطلق عليها اسم ملكة العلوم وقـد   أالنظرية يكون يف التعبري عنها بصيغة رياضية لذا مل خيط

جة األويل إيل أا تكون الشكل املثايل الذي جيب أن تتجه إليه كـل املعرفـة   يعود ذلك بالدر
 .العلمية 

وقد اهتم املسلمون بالرياضيات اهتماما بالغا وكان السبب يف ذلك يف بادئ األمر هو 
حتديد املواقيت فمن خالل استخدام اهلندسة استطاع املسلمون حتديد القبلة هذا من الناحيـة  

 .الدينية 

انـه  )  ١٠١ص،  م١٩٩١( ية الرياضيات كبرية قبل اإلسالم فقد ذكر الدفاع وأمه
كان لنشوء احلساب واجلرب واهلندسة عند األمم القدمية دوافع كثرية منها ماهو رغبة خالصة يف 
الوقوف علي أسرار العلوم ومنها ماهو متصل باحلياة فقد أوجدته الضرورة وأحدثته احلاجـة  



 

ف العدد والشكل واملكان والزمان وان جيد العالقة بينها فنتج عن ذلك حاول اإلنسان أن يعر
 .تقدم العلوم الرياضية والتوسع يف بعض نواحيها 

أن تطبيقات الرياضيات يف كافة العلوم الطبيعية " إيل ) ص ٢٠،  ١٩٨٩( ويشري مينا 
 "  تطورها واحليوية قد تزايدت إيل درجة كبرية أصبحت متثل ركيزة أساسية يف منوها و

وقتنا احلاضر فبفضلها استطاع اإلنسان أن يصل إيل قاع  أمهية الرياضيات حىت وتتأكد
البحار وان يستبطن الذرة وحيرر طاقاا وان يصل إيل األجرام السماوية وعن طريقها توصـل  

 .إيل الكثري من املكتشفات واملخترعات يف خمتلف جماالت احلياة 

تقوم به الرياضيات مـن اجـل    لالفعال الذي قامت وما تزاومما سبق يتضح لنا األثر 
حتقيق الرفاهية والرخاء للبشرية إذ تعد الوسيلة املباشرة اليت مهدت الطريق لتطـور الفكـر   

 .البشري 

  .مفهوم الرياضيات 

ـ  علمـا  تتوفر يف األدبيات تعريفات عدة ملفهوم الرياضيات فالرياضيات تعـين   اخمتلف
يتطور مع مرور الزمن بشكل جيعلنا بدأ  لفني ومع ذلك فالرياضيات علمبالنسبة ألشخاص خمت

جند فرقا بني الرياضيات القدمية والرياضيات املعاصرة ومع ذلك فقد اجتهد كثري من الرياضيني 
  -: يف وضع تعاريف شاملة هلذا العلم ومنها 

 ١٥ص." علم جتريدي من خلق وإبداع البشر " بأا ) م١٩٨٧( عرفها أبو زينة 

العلم املبين علي االستنتاج املنطقي والذي ميكن التعبري " بأا ) م١٩٨٩( عرفها القهيدان 
 ٥٢ص. " به عن ظواهر التفكري اإلنساين 

 



 

أن للرياضيات دورا ملحوظا يف التقـدم العلمـي   )  ٤٩ص،  م١٩٨٩( ويذكر إبراهيم 
مشلت كثريا  فة هلا حىتامات املختلوالتكنولوجي الذي يعيشه العامل اليوم فقد امتدت االستخد

من ااالت التطبيقية يف العلوم االجتماعية واإلنسـانية ولعبـت دورا أساسـيا يف التنميـة     
االقتصادية حيث أصبحت أداة ضرورية للتعامل بني األفراد يف احلياة اليومية حيث أا تساعد 

 وضـع احللـول هلـذه    يف التعرف علي مشكالت األفراد ومشكالت جمتمعام وتسـهم يف 
 . املشكالت ومن مث أصبح الفكر الرياضي من مستلزمات العصر احلاضر 

 

 -: عدد من التعاريف للرياضيات منها ) م١٩٨٩( وأورد املغرية 

الرياضيات معرفة منظمة تتوايل فيها القضايا املستنتجة منطقيا من فرضـيات أو مـن   " )١
 .قضايا مربهنة يف السابق

 .البين والتراكيب والعالقات بني هذه البين والتراكيبالرياضيات دراسة  )٢

الرياضيات دراسة األمناط فعن طريق الرياضيات نستطيع أن نري بوضـوح االنتظـام    )٣
 .والتناسق والتشابه يف الطبيعة

 .الرياضيات طريقة للتفكري أي طريقة لتنظيم وحتليل وتركيب جمموعة من املعلومات )٤

 .ل املشكالت بوجه عامالرياضيات موضوع يساعدنا يف ح )٥

الرياضيات لغة العلوم فهي متثل املعلومات بتعابري ورموز معرفة بدقة ممـا يسـاعد يف    )٦
 .اكتساب وتبادل هذه املعلومات

الرياضيات فن فيه االنتظام والتأليف الذايت واملتعة العقلية كما يف الفنون االخري مـن   )٧
 ٢١ص".العلوم

 



 

الـذي يتعامـل مـع    " ضيات هي ذلك العلم إيل أن الريا) م١٩٩٥( ويشري سالمة 
الكميات اردة مثل العدد والشكل والرموز والعمليات باإلضافة إيل انه يري أن الرياضيات 

يشمل التعريف موضـوعات أكثـر    ية للشكل والتنظيم والكم وذلك حىتهي الدراسة املنطق
 ٧٥ص". وعمقاً جتريداً

يات تليب متطلبات العصر وحاجات األفـراد  لذلك فقد اهتم املربون بوضع مناهج للرياض
عاتق القائمني بالتعليم حيث حددت أهدافا لكل مرحلـة   ىألا مسؤولية تربوية كبرية تقع عل

 . تعليمية من املراحل املختلفة 

 .أهداف تدريس الرياضيات 
ـ  ىإن أي عمل علمي جاد البد أن يبدأ بتحديد أهدافه ويسع تنفيـذه   ىالقائمون عل

الوسائل واإلجراءات املناسبة اليت ميكن بواسطتها حتقيق األهداف وذلك يف ضوء كافة  باختبار
ذلك فان عدم حتديد األهداف بدقة تامة ووضـوح   ىاإلمكانات املادية والبشرية املتاحة وعل

عدم جناح أي عمل وقد تناول عدد من الباحثني يف جمال الرياضيات تقسيم  يؤدي يف النهاية إىل
 :سأتناول بعضا من هذه التقسيمات ،  التربوية للرياضياتاألهداف  

 :داف تدريس الرياضيات إيل ما يلي أه) ٢٧-١٨ص،م١٩٨٥(قسمت شعراوي 
 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها أداة وهي .١
 .ن أن يصبح عضوا صاحلا يف اتمعاكتساب املفاهيم والتعميمات اليت متكن الطالب م -أ
 .خرين يف احلياة اليوميةارات الرياضية اليت متكن التلميذ من التعامل مع اآلاكتساب امله -ب
 :اكتساب أساليب سليمة للتفكري واليت من أمهها  -ج

 .أسلوب التفكري االستداليل •
 .أسلوب التفكري االستقرائي •
 .أسلوب حل املشكالت •



 

ـ  ىالقدرة عل ىحيث يقوم هذا التفكري عل عر الفـرد  حتليل املشكلة وينشا عندما يش
 .بإحساس من االرتباك إزاء موقف معني وينشط للوصول إيل حل للموقف 

 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها علم . ٢

 .إدراك أمهية النماذج الرياضية يف إيضاح أو تفسري بعض الظواهر الطبيعية  - أ

 .الرياضيات من مفاهيم ومسلمات ونظريات  هما تتضمن إدراك معىن - ب

 :ق بالرياضيات باعتبارها لغة أهداف تتعل. ٣

 .التمتع بالتجريب يف املواقف الرياضية  ىتنمية قدرة الطالب عل - أ

 .الصحيح للرموز الرياضية  إدراك املعىن - ب

 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها فن . ٤

 .التمتع بالتجريب يف املواقف الرياضية  ىتنمية قدرة الطالب عل - أ

 .ذلك عن طريق اخلربة واملمارسة الصحيحة تنمية تزوق التالميذ للجمال و - ب

 :أهداف تشترك فيها الرياضيات مع املواد االخري . ٥

ـ   الـنفس   ىومن هذه األهداف تكوين االجتاهات حنو احترام العلم والعلماء واالعتمـاد عل
 .والتعاون والتسامح 

 .املرحلة املتوسطة
حلة املتوسطة تتخـذ مكاـا يف   إن تطور التعليم يف اململكة العربية السعودية جعل املر

السلم التعليمي كمرحلة وسطي بني املرحلتني االبتدائية والثانوية وسواء أطلق عليها املرحلـة  
املتوسطة أو املرحلة اإلعدادية فإا متثل بصورة عامة مرحلة متميزة يف السلم التعليمي متناسبة 

 تنمية اتمع حيث تقدم تعليما ارقي من مع املسئولية اليت تقوم ا وحجم الدور الذي تلعبه يف



 

التعليم االبتدائي وتضيف إيل أسس التعبري والفهم الذي يقدمه التعليم االبتدائي توسيع أفـق  
التالميذ ودراسة مظاهر الفكر واحلياة وتنمي لدي التالميذ القدرة علي اكتسـاب املفـاهيم   

 . يا االجتماعية واالجتاهات البيئية واملهارات العقلية واملثل العل

 

املرحلة ) "هـ١٤٠٩(حيث يعرف مركز املعلومات والتوثيق التربوي بوزارة املعارف 
املتوسطة بأا املرحلة اليت تقع بني مرحلة التعليم االبتدائي اليت تسبقه وتؤهله ومرحلة التعلـيم  

 ٤ص".الثانوي العام والفين بأنواعه املختلفة 

ا املرحلة اليت تتوسط بني املرحلتني االبتدائيـة والثانويـة   بأ: وتعرفها الباحثة إجرائيا
 ).الثالث متوسط ، الثاين متوسط، األول متوسط(ضامتا ثالث صفوف 

 .أهمية املرحلة املتوسطة 
 : يفيما يل) ١٤ص،هـ١٤١٨( تكمن أمهية املرحلة املتوسطة كما ذكرها احلقيل 

النوع فإذا كانـت   ىلدرجة وليس علا ىإن أمهية التعليم املتوسطة ووظيفة تنصب عل 
 األدىنمن التعليم والتربية للتالميذ أي ذلك احلد  األدىنوظيفة التعليم االبتدائي هي توفري احلد 

املواطنة بأقل منه فان وظيفة التعليم املتوسط هي رفع مستوي املواطنة يف حدود  حالذي ال تصل
وأعمارهم وخصائص منوهم يف هذه املرحلة من إمكانات التالميذ وتزويدهم باملعارف اليت تتفق 

أن تكون مرحلة انتقال هامة  العمر فاملرحلة املتوسطة متيل حبكم وضعها يف السلم التعليمي إىل
يف حياة التالميذ فهي بالنسبة لبعض التالميذ مرحلة ائية تعدهم لالضطالع بأعباء احلياة فور 

لوقت مرحلة مواصلة للمرحلة الثانوية بالنسبة الشهادة وهي يف نفس ا ىخترجهم وحصوهلم عل
إيل بعضهم اآلخر وهي تضع األسس اليت البد منها ملن يواصلون دراستهم باملرحلـة الثانويـة   

 .الفنية أوالعامة أو املهنية 



 

به هذه املرحلة من خصائص فقد حددت اللجنة العليا لسياسـة التعلـيم يف    زما تتمي
هـ أهداف املرحلة املتوسـطة  ١٣٩٠وثيقة التعليم الصادرة عام  اململكة العربية السعودية يف

 :مايلي ) م١٩٩٥(ارة املعارف كما جاء يف دليل سياسة التعليم لوز

متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته وتنمية حمبة  )١
 .اهللا وتقواه وخشيته يف قلبه 

األساسـية   ئئمة لسنه حىت يلم باألصول العامة واملبـاد تزويده باخلربات واملعارف املال )٢
 .للثقافة والعلوم 

 .البحث عن املعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي  تشويقه إىل )٣

 .الطالب وتعهدها بالتوجيه والتهذيب  ىتنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لد )٤

ها اإلخاء والتعاون وتقـدير التبعـة   تربيته علي احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسود )٥
 .وحتمل املسؤولية 

 .خدمة جمتمعه ووطنه وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة األمور  ى تدريبه عل )٦

حفز مهته الستعادة أجماد أمته املسلمة اليت ينتمي إليها واستئناف السري يف طريق العـزة   )٧
 .واد 

استثمار فراغه يف األعمال النافعة وتصـريف  تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة و )٨
 .نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية 

تقوية الطالب ليعرف بقدر سنه كيف يواجه اإلشاعات املضـللة واملـذاهب اهلدامـة     )٩
 .الدخيلة  ئواملباد

 ١٨ص.ملا يلي هذه املرحلة من احلياة إعداده ) ١٠



 

يات في المرحلة المتوسطة في المملكـة  األهداف العامة لتدريس مادة الرياض
 : العربية السعودية 

إن األهداف العامة لتدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية  
وضعت لتخدم سياسة التعليم يف اململكة من خالل حتقيقها غاية التعليم وأهدافه العامة من جهة 

قد جاء يف وثيقة منهج مادة الرياضيات يف التعليم ،  ة أخريوألهداف املرحلة املتوسطة من جه
توضيح األهداف العامة لتدريس الرياضـيات يف املرحلـة   ) هـ١٤٢٠-١٤١٩(العام لعام 

 -:املتوسطة كما يلي 

 .والعالقات ويستخدم لغة اموعات بالقدر املناسب  تاموعا ىعليتعرف  )١

نظم األعداد الكلية والصحيحة والنسـبية   ئمباد ىجيري بعض التطبيقات الرياضية عل )٢
 .واحلقيقية 

 .يفسر مفهوم العبارات واجلمل الرياضية ويوظفها يف حل املعادالت واملتباينات  )٣

 .يستخدم األدوات اهلندسية يف تنفيذ بعض اإلنشاءات اهلندسية  )٤

 .ت اهلندسة املستوية وهندسة التحويالت واسما ىجيري بعض التطبيقات الرياضية عل )٥

 .يناقش األفكار الرياضية ويوظف ذلك يف إجراء خطوات الربهان الرياضي  )٦

 .اهلندسة التحليلية وتطبيقاا  مبادئيتعرف املستوي االحداثي وبعض  )٧

 ٣-٢ص ص.اإلحصاء الوصفي  مبادئ ىجيري بعض التطبيقات عل )٨

 .خصائص منو طالب املرحلة املتوسطة
الب بعامة وطالب املرحلة املتوسطة خباصة وقد خلصائص النمو أمهية كبرية يف حياة الط

 ) :١٥٢ص، هـ١٤١٨(ذكر احلقيل 



 

سنة فهي بداية مرحلة املراهقة والـيت  ١٤-١٣إن املرحلة املتوسطة تبدأ عادة مع سن  
سنة لذا فقد اهتم علماء الـنفس واالجتمـاع   ٢٠-١٨سنة وتنتهي من سن١٤تبدأ من سن 

احلرمـان   مشـكالته جتماعية للمراهق وتعتـرب مـن   بأمهية النواحي النفسية واجلسمية واال
واالضطراب واالنزعاج إال أا قد ال تكون كذلك فهي بالتأكيد مرحلة منو وقد تكون مرحلة 

طفولة الفرد موقف الكبار منـه يف   ىاضطراب فإذا كانت مرحلة اضطراب فاألمر يتوقف عل
راهقة مرحلة انتقال جسـمي وعقلـي   إشباع حاجاته النفسية وتلبية طلباته وامل ىمراهقته ومد

انفعايل واجتماعي مرحلة بني الطفولة الوادعة وبني مرحلة الشباب أول مراحل النضج والرشد 
انه رجل كبري فهـو يف   ىيكون طفال وال يعامل علي انه طفل بل يعامل عل أن دال يري قفاملراه

فهو يف مرحلة انتقال من مرحلة  مفترة انقالب بل مواكبة للمرحلة املتوسطة ينطبق عليه ما تقد
 .الطفولة املتأخرة إيل مرحلة الشباب 

 . الباحثة أمهية تناول خصائص النمو لطالبات هذه املرحلة كما سترد  ىلذا تر 

 :خصائص النمو الجسمي لتالميذ المرحلة المتوسطة  .١

بان النمو اجلسمي لتالميذ املرحلة املتوسطة يتصـف  ) ١٦٠ص،م٢٠٠٠(يذكر خميمر 
بالتغري السريع ومبعدل اكرب كما يبدو يف النمو الغددي الوظيفي ومنـو األعضـاء الداخليـة    
ووظائفها املختلفة كما يالحظ منو اجلهاز العظمي والقوة العضلية وتتمثل مظاهر النمو اجلسمي 

 :يف هذه املرحلة بااليت 
 

 .يتغري شكل الوجه إيل حد كبري بظهور الشعر وتزول مالحمه الطفولية 
 

 . يزداد طول جسم التلميذ زيادة سريعة ويتسع الكتفان  -أ

 .يزداد منو عضالت التلميذ يف هذه املرحلة وتزداد القوة العضلية بصفة عامة  -ب



 

 .يزداد وزن التلميذ زيادة سريعة نظرا لنمو العضالت والعظام  -ج

 .تراخي التلميذ يف هذه املرحلة امليل حنو اخلمول والكسل وال ىيالحظ عل -د

يتميز النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بسرعة كبرية الـيت يغلـب   ")م ٢٠٠١،  زهران( -هـ
مما يقلق التلميذ خبصـوص  ...عليها نقص االنتظام أو التناظر يف أجزاء اجلسم املختلفة 

 ) ٣٤٥ص.( "ويفقده االتزان احلركي ويزيد من حرجه وتعثره وقلقه  شكله

 :املرحلة املتوسطة  خصائص النمو العقلي لتالميذ .٢

 : بان مظاهر النمو العقلي يف هذه املرحلة تتمثل يف اآليت ) ٣٨٩ص،  م١٩٩٨(يشري عقل 

 .يبلغ ذروته يف سن السادسة عشر تقريبا  يطرد منو الذكاء يف بداية هذه املرحلة حىت -أ

ـ الفهم واستنتاج العالقات مما يسه ىالتذكر القائم عل ىتنمو قدرة التلميذ عل -ب  ىل عل
ـ      ىتلميذ املرحلة املتوسطة حفظ املعلومات واحلقائق وربطهـا بغريهـا والقـدرة عل

 .استرجاعها يف وقت احلاجة إليها 

االنتباه يف هذه املرحلة حيث يستطيع التلميذ أن يركز  ىتزداد فترة انتباه التلميذ ومد -ج
 . لفترة أطول يف استيعاب مشكالت معقدة وطويلة يف سهولة ويسر

التخيل ويتجه من احملسوس إيل ارد ويظهـر   ىتزداد قدرة تلميذ املرحلة املتوسطة عل -د
 .ذلك يف ميل التلميذ حنو الرسم وأحالم اليقظة 

اهول كما  ارد ومن املعلوم إىل ينمو التفكري يف هذه املرحلة ويتجه من احملسوس إىل -هـ
ـ  التحليل والتركيب واال ىتزداد قدرة التلميذ عل  ىستنتاج واالستدالل والقـدرة عل
 .وحل أي مشكلة تواجهه بأسلوب علمي ة بتكاريتكوين التصميمات اإل

التلميذ فيزداد فهمه هلا مثل مفهـوم األلـوان    ىيف هذه املرحلة تنمو بعض املفاهيم لد -و
 .احلارة والباردة وغريها 



 

قدرة بعـض التالميـذ يف    تنمو القدرات العقلية يف هذه املرحلة وتتمايز وتتضح فتنمو -ز
جمال املواد العلمية ومنهم من تظهر قدراته يف جمال الشعر األدب أو الرسم واألشـغال  

 .اليدوية أو األلعاب الرياضية 

 :خصائص النمو االنفعايل لتالميذ املرحلة املتوسطة 

فـراد  تتعدد مظاهر النمو االنفعايل لتلميذ املرحلة املتوسطة وتتضح فيها الفروق بني األ
جوانب شخصية التلميذ ويـذكر أبـو جـادو     ىورمبا النمو االنفعايل يف هذه املرحلة يؤثر عل

 :جمموعة من خصائص النمو االنفعايل يف هذه املرحلة واملتمثلة يف اآليت ) ١٠١ص،  م٢٠٠٠(

 .تتصف انفعاالت تلميذ املرحلة املتوسطة بالعنف واالنطالق والتهور  -أ

متقلب بني سلوك األطفـال وتصـرفات    نهذه املرحلة عادة ما يكوسلوك التلميذ يف  -ب
 .الكبار 

 .تلميذ حنو احلب تارة والكرة تارةيف هذه املرحلة يظهر التناقض يف مشاعر واجتاهات ال -ج

يسعى تلميذ املرحلة املتوسطة حنو االستقالل عن الوالدين وأفراد األسـرة وحيـاول    -د
 .تكوين شخصيته املستقلة 

التلميذ يف هذه املرحلة اخلجل واالنطوائية والتمركز حول الذات بسبب  ىالحظ علي -هـ
 .التغريات اجلسمية املفاجئة 

 .يتسم التلميذ بالتردد واالرتباك نتيجة نقص الثقة يف بداية هذه املرحلة  -و

 .يكون اخليال خصبا ويستغرق التلميذ يف هذه املرحلة بأحالم اليقظة  -ز

 .يذ الفرح والسرور عندما يشعر بالقبول والتوافق االجتماعي ينتاب التلم -ح

التلميذ يف هذه املرحلة التحكم يف املظـاهر اخلارجيـة حلالتـه     عيف الغالب ال يستطي -ط
 .االنفعالية 



 

 .ينتاب تلميذ املرحلة املتوسطة بعض حاالت االكتئاب واليأس واإلحباط واالنطواء  -ي

ه املرحلة بذاته ويالحظ عليه مشاعر الغضب والتمرد حنـو  يزداد شعور التلميذ يف هذ -ك
 .مصادر السلطة من مدير املدرسة واملعلمني واملشرفني وغريهم 

 .تلميذ املرحلة املتوسطة اخلوف عند تعرضه للخطر  ىيالحظ عل -ل

التلميذ يف هذه املرحلة بعض العواطف الشخصية مثل االعتزاز بـالنفس   ىتتبلور لد -م
 .باملظهر والعناية 

يف اية هذه املرحلة مييل التلميذ للرمحة والرأفة وفهم اآلخرين واألخذ والعطاء وزيادة  -ن
 .الوالء واالنتماء 

 :خصائص النمو االجتماعي لتالميذ املرحلة املتوسطة  .٣

تتميز باالتساع  " أن العالقات االجتماعية يف املرحلة املتوسطة) م١٩٨٣(يذكر معوض 
ر عملية التطبيع والتنشئة االجتماعية وتزداد جماالت النشـاط االجتمـاعي   والشمول وتستم

  ٣١٤ص . "ويتنوع االتصال الشخصي باملعلمني ومديري املدارس والرفاق

استغالل العالقة بني التلميذ يف هـذه املرحلـة    بأن" )م٢٠٠٢(مرمي سليم  ىلذلك تر 
ية واالجتماعية من خالل فهم تصرفاته ختطي مشكالته الذات ىواملعلم حبيث يساعد التلميذ عل

 . ٣٩٠ص" وإشعار التلميذ باحلب واملودة وإظهار الرعاية والعطف علية

جمموعة من اخلصائص املتعلقة بالنمو االجتماعي ) ٣٥٠ص،م ٢٠٠١(ويضيف زهران  
 :لتلميذ املرحلة املتوسطة وهي 

خصي من خالل اختيار املالبس باملظهر الش مالتلميذ يف املرحلة املتوسطة يظهر االهتما -أ
 .واالهتمام باأللوان الزاهية الالفتة للنظر ومتابعة كل جديد 



 

حتمـل بعـض    االستقالل االجتماعي ويتطلـع إىل  يالحظ نزعة تلميذ هذه املرحلة إىل -ب
 .ذاته  ىاعتماده عل اآلخرين إىل ىاملسؤوليات االجتماعية وينتقل من اعتماده عل

املرحلة املتوسطة التوحد مع شخصيات خارج نطاق البيئة مثل بعض مييل بعض تالميذ  -ج
 .الشخصيات املرموقة 

 .يزداد وعي واهتمام التلميذ باملكانة والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها  -د

مجاعات األصـدقاء واخلضـوع هلـا     التلميذ يف هذه املرحلة االنتماء إىل ىيالحظ عل -هـ
 .جتماعي مع هذه اجلماعات واتساع دائرة التفاعل اال

 فهم وجهة نظر الكبار ويضيق صدره عنـدما توجـه إليـه    ىضعف قدرة التلميذ عل -و
 .نصيحة

من هم  أوويتصف التلميذ باملنافسة والغرية أثناء تفاعله وتعامله مع مجاعات األصدقاء  -ز
 .يف مرحلته العمرية 

اة واملوافقة واالنسجام مع احمليط االجتماعي تتميز هذه املرحلة بأا فترة املسايرة واار -ح
 . وقبول العادات والتقاليد واملعايري االجتماعية السائدة يف جمتمعه 

 : خصائص النمو الديني لتالميذ املرحلة املتوسطة  .٤

تالميذ املرحلة املتوسطة يستيقظ ويظهر بوضوح يف هذه املرحلة  ىإن الشعور الديين لد
الديين يف عملية الضبط والتحكم يف نزوات ونزاعات التلميـذ وإمنـا   دور اجلانب  روال يقتص

 ).٤٢٧ص،م  ١٩٩٨،عقل ( يشبع حاجات نفسية أكثر عمقا يف نفسه 

 :ويذكر أيضا جمموعة من اخلصائص املتعلقة بالنمو الديين لتلميذ املرحلة املتوسطة وهي

 .ن اإلسالمييشعر التلميذ بالضيق نتيجة ابتعاد كثري من الناس عن الدي -أ

 .معرفة الكثري من األمور الدينية تزداد رغبة التلميذ وحاجته إىل -ب



 

 .اهللا تعايل اينتاب التلميذ يف هذه املرحلة الضيق والتوتر بسبب قيامه بأعمال ال يرضاه -ج

 .تزداد خشية التلميذ من اهللا عز وجل ويدرك عقابه -د

  .املهارات 
مهارات التفكري الرياضـي الالزمـة لطالبـات     ىالتعرف عل ىيقوم البحث احلايل عل

عرب السطور التالية عن املهارة تعريفها  الباحثة تطرقترياضيات الصف األول متوسط ولذلك س
 .وأنواعها

 :تعريف املهارة 

ـ   ىالقدرة عل" التعريف التايل للمهارة ) م١٩٨٩(وقد تبين إبراهيم   ىأداء عمـل عل
 .١٤٧ص"فهم وبأقل جمهود ويف اقل وقت ممكن عال من اإلتقان عن طريق ال ىمستو

أداء فعل معقد يف  ىقدرة عالية عل" املهارة بصفة عامة بأا ) م١٩٩٠( ثوتعرف باحا ر
 .١٠ص"جمال معني بسهولة ودقة 

الطلبة تعلمها يف أي جمال مـن   ىأن املهارات اليت جيب عل) م١٩٩٠( ثوأكدت باحا ر
سية األكادميية كالقراءة والكتابة واحلسـاب واملـدارس   املهارات األسا"جماالت الدراسة هي 

 . ١٠ص"خاصة يف املرحلة االبتدائية تويل املهارة األكادميية االهتمام األكرب

األداء بدرجة كبرية من الكفاية والدقـة   ىالقدرة عل" بأا ) م١٩٩١(كما عرفها السيد 
 . ٤٥ص"والسرعة 

 : أنواع املهارة 

حسية وعقلية واجتماعيـة  ": املهارات إيل مخسة أقسام ) م١٩٩٠( ثباحا رقسمت 
وقد أكدت انه إذا تكونت املهارات احلسية والعقلية بدرجـة  . ومزيج من اثنني أو ثالث منها 

 .١١ص" كبرية فان اكتساا يدوم أكثر من دوام املعلومات واملعارف



 

الطالبـات   ىة لداملعلمة أن تكون يقظة لتنمية املهارات النافع ىلذلك هذا يوجب عل
 .كلما سنحت الفرصة

 .التفكري 
ا اإلنسان عن سائر خملوقاته ولدت معـه منـذ أن    ميز اهللا سبحانه وتعاىل ةالتفكري صف      

شريك لـه ومل   هذه البسيطة وسخر له ما فيها من اجل سعادته وعبادة اهللا وحده ال ىخلقه عل
 .حلديثة بل انه قدمي قدم اإلنسان نفسه يكن االهتمام به وبتوثيقه من مميزات التربية ا

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم مـن الطيبـات   (  : قال تعايل
 .) ٧٠آية ،اإلسراء  . ()كثري ممن خلقنا تفضيال  ىوفضلناهم عل

احلـديث عـن    إن االنتقال من احلديث عن الـتعلم إىل ) " م  ١٩٧٠( يذكر راجح 
ل منطقي ذلك أن اإلنسان يفكر مبا سبق له أن تعلمه وعن طريق التفكري مبا تعلمه التفكري انتقا

" شيء جديد يثري إمكانية تعلمه ويزيد من غزارة علمه  من معلومات ومعارف قد يتوصل إىل
 . ٣١٧ص 

 -:التفكري يف القرآن الكريم ويف السنة املطهرة 

 :التفكري يف القرآن الكريم  –أ 
التفكري مبا حوله وإمعـان النظـر يف الظـواهر     ىاإلنسان عل وتعاىل حث اهللا سبحانه 

الكونية املختلفة وتأمل بديع صنعه ودقة و إحكام نظامه وأن كل شيء خملـوق بقـدر وقـد    
التفكري يف السماوات واألرض ويف مجيع خلق اهللا ومـن تلـك    ىوردت آيات كثرية حتث عل

 : اآليات 

أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينـهما إال  أومل يتفكروا يف (  : قال تعاىل
إن يف خلق : ( ويقول اهللا عز وجل يف كتابة املرتل . ) ٨آية  ، الروم . () ىباحلق واجل مسم



 

السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس ومـا  
ألرض بعد موا وبث فيها من كل دابـة وتصـريف   انزل اهللا من السماء من ماء فأحىي به ا

 .  )١٦٤آية  ، البقرة . ()الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون 

 دعوة اإلنسان إىل ىنه من دالئل حرص القرآن الكرمي علأ" ) م ١٩٩٣( جنايت  ولقد ذكر    
لقوم ( :يات اليت تتضمن العبارات التالية أعمال العقل واستخدام التفكري ورود االستشهاد باآل

،  )لقوم يتفكرون ( ،  )لعلكم تعقلون ( ،  )أفال تعقلون ( ،  )إن كنتم تعقلون ( ،  )يعقلون 
 . ١٤٠ص" )لعلكم تتفكرون ( ،  )أفال تتفكرون ( ،  )إن كنتم تعقلون ( 

 رآن تسـعاً قد وردت مشتقات العقل يف الق" انه ) م ١٩٨٤( كما أشار القرضاوي 
الـزعبالوي   أمـا .  ٣١ص" وأربعني مرة كما وردت مشتقات الفكر فيه مثاين عشرة مـرة  

املضـعفة ماضـيه   ) فكـر  ( فقد أكد انه تكرر ورود مـادة  ) ٧٨ – ٧٥ص ،  م ١٩٩٠(
يف حنو ثالث مرات كما يف قوله ) تتفكرون ( وجاءت صيغة .ومضارعة يف حنو تسع عشرة آية

( أما صـيغة  )  ٢٦٦ ،البقرة آية () اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون  كذلك يبني( ...  تعاىل
أو مل يتفكـروا يف أنفسـهم مـا خلـق اهللا     ( فقد وردت مرتني كما يف قوله تعايل ) يتفكروا 

 . ) ٨آية ، الروم (... ) السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق واجل مسمي 

بات التفكري  م اليت يدعو إليها القرآن الكرمي حىتويعترب مفهوم التفكري من أهم املفاهي    
توسيعه ليشمل مجيع مناحي  إىل ىتكليفا وعبادة حيض عليه القرآن الكرمي ويلح عليه إحلاحا أد

( ولذلك ذكـر النحـوي   . احلياة ومجيع ما حييط باإلنسان من كون أو ظواهر كونية خمتلفة 
مشلت نفس اإلنسـان وبيئتـه    التفكري حىتمع هذا اإلحلاح فقد وسع دائرة " انه ) م٢٠٠٠

مشلت السماوات واألرض وما بينهما ومشلت الـدنيا واآلخـرة    وجمتمعه والناس كافة وحىت
" التـدبر والتفكـر    ويكاد يشعر املؤمن وهو يتلو كتاب اهللا أن كل آية فيـه تـدعو إيل  ...
 . ١٣٣ص



 

ت الـتفكري  جمـاال ) م ١٩٨٤( نقال عن ميمين ) م ١٩٩٧( ندونوسي ألوحددت ا
ن التفكري يكون يف خلق اهللا ويف القرآن الكرمي وإعجازه ويف قصـص األولـني ويف   أ: " بقوهلا

دعوة الرسول صلي اهللا عليه وسلم وشخصيته ويف نفس اإلنسان ويف أحكام اهللا وآياته وكل 
 . ٥٥ص" ما يف الكون دون التفكري يف ذات اهللا 

اإلنسان التفكري يف آيات اهللا وعجائب صنعه  إليه ىويؤكد العلماء أن من أعظم ما دع
فيما أورده نقال ) م  ١٩٩٧( اإلميان وإخالص العبادة هللا وذلك ما أكده القوز  الن سبيله إىل
إن أحسن ما أنفقت فيه األنفـس التفكـر يف آيـات اهللا    : " قوله ) ت . ل ( عن ابن القيم 

 .   ١٨١ص" ة به دون شيء من خملوقاته تعلق القلب واهلم وعجائب صنعه واالنتقال منها إىل

 : التفكري يف السنة النبوية  –ب 
السنة أتت مفسرة للقرآن الكرمي ورسولنا احلبيب عليه الصالة والتسـليم كـان خلقـه         

الـنجم  ) وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحي ( القرآن وفيه يقول املويل يف حمكم كتابه 
 .   ٤-٣آية 

أصحابه الن التفكري اإلمياين  ىتنمية التفكري لد ى علية وسلم حيرص علفكان صلي اهللا
اهللا عليـه وسـلم يف    ىهو منطلق املسلم يف موقفه ورأيه وسعيه يف احلياة ويف ذلك يقول صل

 اال تكونـو : ( احلديث الذي رواه الترمذي عن حذيفة عن الرسول صلي اهللا عليه وسلم قال 
أحسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس  إمعة تقولون إن أحسن الناس

  .)أن حتسنوا وان أساءوا فال تظلموا 

التفكري واالستدالل العقلي والقياس حيـث   ىكما كان علية الصالة والسالم حيثهم عل
. اقضي مبا يف كتاب اهللا : فقال ))  كيف تقضي؟ : (( اليمن  قال ملعاذ بن جبل عندما بعثه إىل

قال فـان مل  . فبسنة رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم : قال )) فان مل يكن يف كتاب اهللا : ال ق



 

احلمـد هللا  : (( قـال  . اجتهد برأيي : قال )) يكن يف سنة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ؟ 
 .  أخرجه الترمذي وأبو داود)) الذي وفق رسول اهللا 

لم يعطي أصحابه فرصة للـتفكري قبـل أن   وكثريا ما كان الرسول صلي اهللا عليه وس
يزودهم باملعلومات ففي احلديث الذي أورده البخاري يف صحيحة عن ابن عباس رضـي اهللا  

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب وال ( عنهما قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
نة بغـري حسـاب وال   عذاب مث ض فدخل مرتله فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجل

عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول اهللا وقال بعضهم فلعلهم الـذين ولـدوا يف   
هم الـذين  : اإلسالم فلم يشركوا باهللا شيئا فخرج عليهم الرسول صلي اهللا عليه وسلم فقال 

 – ١٦٣ص . ص ... ) اليرقون وال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلي رم يتوكلون 
 .البخاري  ١٦٤

يف ) يتفكـر  ( إن التفكري ورد بلفظ )  ٥٦ص،  م١٩٩٧( ولقد ذكرت االندونوسي 
 – ٢٢٧٩ص ،  م ١٩٧٢( احدمها ذكره اإلمام مسـلم   ة صحيححديثني اثنني فقط بدرجة 

والباحثـة  )  ٥٢٦ -٥٢٧ص ،  م ١٩٧٥( يف صحيحة واألخر أورده الغـزايل  )  ٢٢٨٠
إن أعظم وسيلتني لتعليم اإلنسان التفكري مها )  ٤٤ص ،  م ٢٠٠٠( تؤكد ما أكده النحوي 

القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ملا فيهما من القصص واحلكمة واآليات واألحاديث احلاثة 
عمار لألرض وأيضا فيهما توضـيح  االتفكري وأعمال العقل ملا فيه حتقيق للعبودية احلقة و ىعل

 . ضبط تفكريه وفق احلدود الشرعية اليت أوضحها اإلسالم وتنبيه للعقل البشري القاصر ل

 :مكانة التفكري يف حياة اإلنسان 
عمليات العقل ميكن تنميته وتشكيله  ىللتفكري مكانته املميزة يف حياة اإلنسان فهو ارق

وتطويره وقد أصبحت تنمية التفكري مبختلف أنواعه مطلبا وهدفا تسعي املؤسسات واهليئـات  
لتحقيقه من اجل تطوير قدرات اإلنسان املختلفة وتوظيفهـا يف اإلنتـاج واإلبـداع    املختلفة 



 

اموعـات املهنيـة    ىإحـد وحتسني حياته يف احلاضر واملستقبل لذلك كانت جمموعة هوملز 
 ئوالتربوية احلديثة يف الواليات املتحدة األمريكية من أوائل من جعلت الـتفكري مـن املبـاد   

أن مكانة التفكري يف ) " م  ١٩٩٦( رسها حيث يذكر اخلاليلة وآخرون األساسية يف بناء مدا
اموعات املهنية التربوية واحلديثـة يف الواليـات املتحـدة     ىإحدحياة اإلنسان قد دفعت 

موعة هوملز واليت جعله احد مبادئها يف تطوير مدارس الغد وهذه اموعة هي جم األمريكية إىل
 ئلني من مئة جامعة أمريكية جعلت املبدأ اخلامس من مبـاد م وتضم ممث١٩٨٦تشكلت عام 

ن يكون التفكري صفة أساسية من صفات هذه املـدارس  أمدارس التنمية املهنية اليت تبنتها هو 
 .١٧٠ص "وان يصبح التفكري والبحث من األمور امللموسة علي صعيد املنطقة التعليمة 

يكفي أن نعرف عـدد اآليـات   ): " م  ١٩٩٩( ولتأكيد أمهية التفكري يقول جروان 
نتيجة  القرآنية اليت وردت فيها مشتقات العقل ووظائفه والدعوة الستخدامه حىت نتوصل إىل

 . ١٣ص " حتمية حول أمهية التفكري يف حياة اإلنسان 

 :مكونات مخ اإلنسان 
واملخ األوسـط   behind brainاملخ اخللفي : يتكون مخ اإلنسان من ثالث مناطق هي

middle brain  واملخ األماميspore brain  إما بقيـة  . لكل منهما تكوينه اخلاص ووظائفه
يفصل بينهما شـق  ،  األمين واأليسر: املخ وهو اجلزء األكرب منه فيتكون من نصفي كرة املخ

ولكنهما يتصالن عن طريق حزمة كبرية من األلياف العصبية اليت تعرف باسم اجلسـم  ،  طويل
ويغطي السطح اخلـارجي للمـخ طبقـة    .  corpus callasumو املقرن األعظم أ)) الثفيت ((

مسطحة من أجسام اخلاليا العصبية تعرف باللحاء أو القشرة املخية ويشـتمل ثالثـة أربـاع    
اليت تـؤدي دورا   association areas)) مناطق الترابط ((  ىاإلنسان عل ىالقشرة املخية لد

 .يا مثل التعلم والتذكر والتفكريهاما يف العمليات العقلية العل

 



 

: نصفا املخ متطابقان تشرحيا ولكنـهما خمتلفـان وظيفيـا    ) "م١٩٩٣(يشري حممود و
فالنصف األيسر حيكم اجلانب األمين من اجلسم أما النصف األمين فيحكم اجلانب األيسر منـه  

 . ٤٥ص ص"خ واليهتقاطع احلزم العصبية املمتدة عرب اجلسم يف طريقها من امل وذلك راجع إىل

 .اثر منط الدماغ املسيطر يف تطور التفكري
إن من أوائل العلماء الذين قاموا بدراسة وظائف " )  م١٩٩٠(  احلسن وآخرونيرى 

اسـتخدام احـد    يف ذلك أن األفراد مييلون إىل ىنصفي الدماغ هو العامل بول  تورانس وير
اهتمامه يف وظائف نصفي الدماغ األمين  نصفي الدماغ يف معاجلة املعلومات وقد وجه تورانس

 .٦٩ص "واأليسر يف عملية التعلم والتفكري

وقد ظهرت أول دراسة للفصـل بـني نصـفي    ") م١٩٩٠(ويذكر احلسن وآخرون 
العالقة القائمة بني إتالف النصف  م حيث أشارا إىل١٨٦٥الدماغ للعاملان واكس وبروكا عام 

بات اللغوية وكانت هذه أول مؤشر علي أن الـدماغ  األيسر من الدماغ وبني ظهور االضطرا
 ٧٠ص ".اجلوانب منن العمليات العقلية نصفني وكل نصف متخصص ببعض  يقسم إىل

يف دراستها ) ٦٩ص،م١٩٩٠( توصلت الباحثة الفيس وآخرون بان نحلسيذكرا اكم
يسـر  واهم هذه الدالئل إن النصف األ. دالئل حول التخصص الوظيفي لنصفي الدماغ  إىل

يعاجل املعلومات بطريقة منطقية وحتليلية وتسلسلية ويعاجل املواد اللفظية والرقمية أما النصـف  
 ). متوازنة(األمين فيعين مبعاجلة املعلومات بطريقة غري خطية 

ـ نقال عن   )٧٠ص،م١٩٩٠(احلسن وآخرون ىوير التربـويني أن   ىهريمان أن عل
نشـطة تعليميـة   أالتدريس وذلك من اجل تصميم  يعيدوا النظر يف ختطيط املناهج من أساليب

وخربات لصاحل األفراد وذوي النصف األمين من الدماغ حيث إن معظم األنشـطة واملنـاهج   
 . تصمم عادة لألفراد الذين تسودهم وظائف الدماغ األيسر



 

نصفني مها النصف األمين الـذي يقـوم    أن الدماغ ينقسم إىل يتضح للباحثة قمما سب
فكري غري اللفظي واليت تتضمن إدراك األشكال والرسوم اهلندسية والعروض البيانية بوظائف الت

بينما النصف اآلخر هو األيسر الذي يقوم بوظائف التفكري اللفظي وتتضمن ألفاظا ورمـوزا  
 .يتفاعل ا مع املوضوع أو األمر احملدد

  .مفهوم التفكير
ـ  يعترب التفكري أكثر النشاطات املعرفية تقدما و  ىينجم عن قدرة الكائن البشـري عل

معاجلة الرموز واملفاهيم واستخدامها بطرق متنوعة متكنه من حل املشكالت اليت يواجههـا يف  
 . املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة 

 :التفكير من وجهة نظر سيكولوجية  -أ
قد أكد بونـو  املتعددة و هشكالأمن أوائل املهتمني بالتفكري و")م١٩٨٩(يعترب دي بونو

عدم وجود تعريف واحد مرض للتفكري الن معظم التعريفات من وجهة نظره مرضية عند  ىعل
للتفكري بأنه نشاط عقلي هو تعريف صحيح يشـمل  " بونو"احد املستويات للتفكري وتعريف 

 .٤٠ص"ورغم ذلك ليس تعريفا شافيا معظم املهارات 

املدروس للخربة من اجل غرض ما  ان التفكري يعين التقصي) "م١٩٨٩(دي بونو يرى
ـ  ،حـل املشـكالت  ،التخطيط ،اختاذ القرار،الفهم (وقد يكون الغرض منه هو  ى احلكـم عل

 . ٤٢ص" )األشياء

أن مفهـوم   إىل) ١٩٩٢,١٩٩١,mayer"(مـاير "وخيلص بعض العلماء املعاصرين أمثال 
 ):٢٠-١٥ص،م١٩٩٦(حبيب كما ذكرها: التفكري يتضمن أربع أفكار رئيسية هي



 

التفكري عملية تتضمن جمموعة من عمليات املعاجلة أو التجهيز داخل اجلهـاز املعـريف    )١
ــددة  ــوات حم ــا خط ــة هل ــذه العملي ــن .وه ــرة  وم ــذه الفك ــدين هل  املؤي

 ).٢١١ص،م١٩٩٥،الزيات(

التفكري كجانب عقلي معريف فهو حيدث داخل العقل اإلنسـاين أو النظـام املعـريف     )٢
 .بطريقة غري مباشرة  ويستدل عليه من سلوك حل املشكلة

 . التفكري موجه أي يظهر يف شكل سلوك موجه حنو حل مشكلة ما  )٣

 .التفكري نشاط حتليلي تركييب معقد للمخ  )٤

مفهوم التفكري من الناحية الفسـيولوجية بأنـه عمليـة    )"م١٩٩٩(ويعرف احلارثي 
 .١٢ص" االتصاالت اليت جتري بني اخلاليا العصبية النيورونات

، )٢٣٣ص،م١٩٩٣(عبـد القـادر   ،) ٤٥١ص،م١٩٨٣( نشـوايت ويتفق كل من 
أن التفكري هو  نشاط معريف يعكس العمليات العقلية الداخلية  ىعل) ٣١ص،م١٩٩٦(حبيب

حنو مباشر وإمنـا   ىميكن مالحظتها وقياسها عل كعمليات معاجلة املعلومات وترميزها واليت ال
 هي املعـاين واملفـاهيم واملـدركات    يستدل عليها من السلوك الظاهري للفرد فمادة التفكري

 . والرموز

 :ميكن مالحظة  قومما سب

تعريف جامع موحد للتفكري وذلك الن كل منهم ينظـر   ىعدم اتفاق علماء النفس عل
 :ليه من جانب معني إ

 . التفكري كعملية عقلية هلا خطواا فالبعض ينظر إىل .١

 .ل املشكلةالتفكري كنشاط عقلي موجه حل والبعض األخر ينظر إىل .٢



 

دور املخ واخلاليا  ىالتفكري من الناحية الفسيولوجية ويركزون عل آخرون ينظرون إىل .٣
 .العصبية يف حدوث التفكري

وكما اختلف علماء النفس يف مفهوم التفكري اختلف أيضا خـرباء املنـاهج واملربـون يف    
 :يمفهوم التفكري كما يتضح فيما يل

 : التفكري من وجهة نظر منهجية/ ب
التفكري عملية حيتاجها  إن Robert,perkins)(١٩٩٠)"( روبرت بركنس"كل من  ىير

اختاذ القـرار أو عنـد الصـراع مـع      الفرد يف مواقف حياته اليومية وذلك عندما حيتاج إىل
  p٤."مناقشة القضايا العملية أثناءالصعوبات أو إبراز األدلة واحلجج القوية يف 

عملية عقلية جتاه موقف معني " عرف التفكري بأنهحيث ت)م٢٠٠٠(وتؤكد ذلك شهاب 
فهم عناصر املوقف والتصـرف املناسـب    يكون تؤدي إىل قد يكون املوقف مشكلة أو قد ال

تفسري املوقف  احلل وإذا كان غري ذلك يصل إىل جتاهه فإذا كان املوقف مشكلة يصل الفرد إىل
يث تأيت النتـائج مناسـبة وصـحيحة    حبميكن الضبط والتحكم  والتنبؤ مبا سيترتب عليه حىت

 .٩٤ص"

عملية عقلية يوظف فيها الفرد خرباته وجتاربه " بأنه ) م٢٠٠٠(النذير،يلكثرياويعرفها 
نتائج  السابقة وقدراته الذهنية الستقصاء ما يقابله من مواقف أو مشكالت بغرض الوصول إىل

ما يتلقاه الفرد من تعليم أو تدريب  ىوقرارات مألوفة أو غري مألوفة تتطور هذه العملية بناء عل
 .١٩ص"

 :من تعاريف التفكري أا تشمل ) ٦٠ص،٢٠٠٠(وخيلص إبراهيم 

 .التفكري عملية تنفرد ا الكائنات ذات الذكاء احلدود  )١

 .التفكري يعين االستنتاج من الوقائع أو املقدمات  )٢



 

 . هدف حمدد وغامض  التفكري حيتاج يف مجيع احلاالت إىل )٣

عملية عقليـة  " الباحثة أن مفهوم التفكري من وجهة النظر املنهجية هو  ىتر ذلك ىوعل
يستخدم فيها الفرد ذكاؤه وقدراته والرموز دف تفسري املواقف وحتليلها واختاذ قـرارات أو  

 ."تعميم أو حل مشكلة أو التنبؤ بنتيجة ما 

 : ميكن مالحظة  قومما سب

كري عملية أو نشاط عقلي يستخدم فيـه الفـرد   التف أن ىاتفاق معظم خرباء املناهج عل .١
 .خرباته وذكائه وقدراته والرموز والصور الذهنية بدال من األشياء احملسوسة

 ارتباطه حبل املشكلة فالبعض ينظـر إىل  ىاختلف خرباء املناهج حول ناتج التفكري ومد .٢
وجـود   يفكـر فقـط يف   أن الفرد ال ىالتفكري كعملية حلل املشكلة والبعض األخر ير

التعميمـات   مشكلة وإمنا ميكن أن يفكر من اجل تفسري وحتليل املواقف والوصول إىل
ميكن الضبط والـتحكم   والقرارات مع إبراز األدلة واحلجج القوية والتنبؤ بالنتائج حىت

 .فيها كي تأيت مناسبة وصحيحة

علـم الـنفس يف   أن هناك اتفاقا يف وجهة النظر بني خرباء املناهج وخرباء  قيتضح مما سب
 .نظرم للتفكري

  .أهمية التفكري 
يلعب التفكري اليوم دورا بارزا ومؤثرا يف توسيع اال املعريف للفرد ولقـد اهتمـت   

أبنائها إميانا منها بأمهية الـتفكري يف مواجهـة    ىعناية كبرية لتنمية التفكري لد الدول املتقدمة
 .متغريات العصر ومشكالته 

ذلك من وجود برامج عاملية لتعليم التفكري مما  ىليس أدل عل) "م ١٩٩٦(يقول املانع 
) e.de.bono( الدوارد دي بونـو   cort) الكـورت (أمهيته ومن أشهرها برنـامج   ىيدل عل



 

لغات متعددة ويتكون هذا الربنامج من ستة أجزاء وكل جزء مكون  والذي متت مراجعته إىل
تلفة مثل التفكري االبتكاري والـتفكري الناقـد   من عشرة دروس ويتضمن مظاهر التفكري املخ

 .٣٠ص"والتفكري البنائي

ذلك التقرير الذي نشـرته وزارة العمـل    )٢٩ص،م٢٠٠٠(الكثريي والنذير ويؤيد
وقد حدد ) ؟٢٠٠٠ماذا يتطلب سوق العمل األمريكية عام (م بعنوان ١٩٩١األمريكية عام 

تطوير ى نمية التفكري والتركيز علت أمههان اليت م اجلدارةمخس جماالت يترتب عليها عددا من 
  .مهاراته

التفكري النافذة اليت يطل منها املـتعلم   يعتربوا التربويون بأن)" م١٩٩٦(يذكر عدس 
املنجزات العلمية والتكنولوجية احلديثة حملاولة فهمها من جهة واإلسهام يف دفع عجلتـها   ىعل
إلصالح التربوي بضرورة املوازنة بني التـدريس  األمام من جهة ثانية ولذا تم حركات ا إىل

 .١٣ص"احلفظ والتدريس الذي يوسع املدارك وينشط عمليات التفكري ىالقائم عل

ـ )p٣٣٣,١٩٩٢( mc gran and others"خـرون  آماك جران و"  دكما يؤك أن  ىعل
م يف ذلك يعترب من األهداف األولية للتعل ىالتفكري وتشجيعهم عل ىتنمية قدرات الطالب عل

القرن احلادي والعشرين ويضيف إن هذا اهلدف ليس جبديد ولكنه ظهر من خالل الكتابـات  
 .ام الكايف يف املناهج واملدارس والبحوث التربوية من أكثر من مائة عام ولكنه مل جيد االهتم

أن اإلنسان يف مواقف احلياة العادية حيتـاج   )p٥٦,١٩٩٠(Newman "نيومان"وأوضح 
ويصنف ويضع فرضيات ويصل إيل استنتاجات وحيل مشكالت ويصنع قرارات  يقارن أن إىل

ـ     ىويقيم اختبارات متنوعة ويتطلب ذلك اكتساب مهارات التفكري اليت تسـاعد الفـرد عل
ـ  ورة أساسـية وزيـادة تعقـد    مواجهة التغريات السريعة اليت حتدث بسبب منو املعارف بص

 . املشكالت



 

هدفا من أهداف التربية والتعليم مـن مث فـان تنميـة     وبالتايل نالحظ أن التفكري ميثل
التفكري هي وظيفة تربوية هامة جدا لكافة املؤسسات التربوية وجلميع املواد الدراسية وذلـك  

التعامل مع عصر املعلوماتية والذي يتطلب أفراد يتميزون باتساع األفـق   ىملساعدة املتعلم عل
كار واملواقف والبحث عن األسباب واألدلة كمـا أن  والتفتح الذهين والنظرة املوضوعية لألف

 .التفكري عملية ضرورية إلقامة حياة دميقراطية وحتقيق  التقدم  العلمي واالجتماعي 

 .خصائص التفكري 
يعترب التفكري عنصرا مهما يف التكوين العقلي لإلنسان فهو يـؤثر ويتـأثر بالعمليـات    

ما انه يؤثر ويتأثر جبوانـب الشخصـية العاطفيـة    ك. املعرفية كاإلدراك والتصور والذاكرة 
 .واالنفعالية واالجتماعية وغريها

 :كمايلي ) ٨٠ص،  م١٩٩٦(ويتميز التفكري خبصائص ذكرها اليوسف 

أن عملية التفكري والكالم تؤلف وحدة معقدة ولقد عرب كارل ماركس عن ذلك بقوله  )١
 ".ن اللغة هي الواقع املباشر للفكر أ "

نسان له طبيعة تعميمية فهو دوما يفكر بواسطة اللغة أي انه يفكر بشـكل  أن تفكري اإل )٢
 .معمم

يتسم التفكري باإلشكالية أي بتقصي العالقات يف كل حالة مشخصة أو يف أية ظـاهرة   )٣
 .تؤلف موضوع املعرفة وما التفكري سوي حل مسالة حمددة صيغت بقالب سؤال

 .اإلنسان يعترب التفكري حمورا لكل نشاط عقلي يقوم به )٤

حيملـه مـن    أساس ما ىأساس اخلربة اليت مجعها اإلنسان وعل ىتتم عملية التفكري عل )٥
 .تصورات ومفاهيم وقدرات وطرائق يف النشاط الذهين



 

ـ  ىن يتحقق التفكري علأميكن  )٦ مسـتوي اسـتخدام    ىمستوي األفعال العلمية أو عل
تلفـة كاملقارنـة   عمليـات خم  ىالتصورات أو الكلمات وتشتمل العملية الذهنية عل

اخل وكل واحدة من هذه العمليات هي تعبري خاص عن عملـييت  ...والتجريد والتديد 
امتالك اإلنسان هلاتني القدرتني  ىالتحليل والتركيب  األساسيتني وجناح احلل يتوقف عل

 .العقليتني

 .تنفصل عن نشاط الشخصية بأكملها أن عملية التفكري ال )٧

 :يتميز مبا يليوتري الباحثة أن التفكري 

 .اخلربات والتصورات واملفاهيم اليت ميتلكها اإلنسان ىيقوم عل •

درجة امـتالك اإلنسـان لعملـييت التحليـل      ىيتوقف حل مشكلة أو موقف ما عل •
 .والتركيب

 .ذو صلة مستمرة بنشاط الشخصية للفرد •

 .ذو طبيعة تعميمية •

 .اللغة ىيعتمد عل •

 .حمور النشاط العقلي لإلنسان •

 .معقدة انه وحدة •

 .التفكري)  أمناط( أنواع 
ثقافات معينة لفترات زمنية يف  يشري مصطلح أمناط التفكري إىل أساليب التفكري الىت شاعت   

 . هذه الثقافات يف  وأصبحت منطاً لتفكـري الناس

أمناط التفكري إىل أمنـاط تفكـري صـحيحة    )  ٤٨-٤٠ص،٢٠٠٠( كفايف           
 :حه الشكل التايلصحيحة كما يوض وأخرى غري



 

            

 أمناط التفكري
  

 
                             

 من أمناط التفكري الصحيحة                      من أمناط التفكري غري الصحيحة                
 ) أاحملاولة واخلط(التفكري العشوائى   -تفكري حل املشكلة                        -             
 التفكري اخلراىف   -التفكري العلمى                            -             
 )اخلضوع للعرف والتقاليد(التفكري التقليدى  - التفكري اإلبداعى                          -             
 ) التفكري بعقول اآلخرين(ادى التفكري اإلعتم -التفكري النقدى                               -             

 

يف  سلوبه الفريـد أأن لكل منط من أمناط التفكري الصحيحة ـ مساته و ) كفاىف(ويؤكد 
 .مييزه عن غريه من أمناط التفكري األخرى  يالتعامل مع املشكلة والذ

 :أمناط التفكري على أساسني مها) ٤٧-٤٢ص،م١٩٩٦(ولقد قسم حبيب

 :ألزواج املتناظرة ومنها أمناط التفكري على أساس ا -أ
 .التقارىب/ التفكري التباعدى  )١

 .اإلستنباطى/التفكري اإلستقرائى  )٢

 . التفكري القائم على اجلانب األمين/التفكري القائم على اجلانب األيسر  )٣

 .التفكري الناقد/التفكري اإلبتكارى  )٤

 .التفكري غري الشكلى/التفكري الشكلى  )٥

 .التخيلى/ التفكري الواقعى . النظام املغلقذو /التفكري ذو النظام املفتوح  )٦

عند (املرضى ) /املبين علي خطوات منطقية وإدراك العالقات والتركيز(التفكري السليم  )٧
 ).املرض النفسي والعقلي ويتصف بعدم التركيز والوضوح



 

 .ارد/التفكري احملسوس  )٨

 .التفكري من خالل اختبار الفروض/ التفكري من خالل تكوين الفروض  )٩

 .التفكري التخيلي كما حيدث يف أحالم اليقظة والنوم/ التفكري الواقعي )  ١٠

 :أنماط التفكير على أساس الموضوعية والمنهجية والعقالنية  -ب

الـتفكري   -التفكري اخلـرايف  ( األسلوب غري العلمي ملواجهة املشكالت ومن صوره  )١
 . )اولة واخلطأ التفكري باحمل -التفكري بعقول اآلخرين  -امليتافيزيقى 

التفكري  -التفكري التأملى ( األسلوب العلمي الذي يعتمد على املوضوعية ومن صوره  )٢
 ).بتكارى التفكري اال - ستداليلالتفكري اال -احلدسي 

يعكس اجتاهات الباحثني ونواحي اهتمامـام   امما سبق يتضح تعدد أمناط التفكري وهذ
ـ    ، جبوانب التفكري وعملياته ونتائجه  يوهذا التعدد أيضاً يظهر يف مفهـوم الـتفكري الرياض

 .ومهاراته باعتباره منط من أمناط التفكري

 : أدوات التفكري وطرق تنمية 
ـ )  ٢٢٩ – ٢٢٨ص  ص،  م١٩٩٢( أورد اهلامشي  ن أدوات الـتفكري عنـد   أن م

 : اإلنسان 

ركيـة أو  وهي كل ما يبقي يف ذهن اإلنسان من مدركات ح: املاضية  ةالصور الذهني )١
فالتصور هو إحياء للصور عند غياب املنبهات احلسية وهـي  ،  حسية أو لفظية سابقة

 .أويل خطوات عملية التفكري 

 . احملادثة الباطنية مع النفس بصورة صامتة أو بصوت مرتفع  )٢



 

املعاين الكلية وهو خالصة خرباتنا عن أمور حمسوسة وتعين تصـور األفكـار العامـة     )٣
معين الطول : مثال ( ملدركة حسيا املتصلة باملفردات احلسية مباشرة الشاملة لألشياء ا

 ).والوزن وإدراك معنامها باألشياء احملسوسة من حولنا 

الرمز هو كل ما ينوب عن الشيء أو حيل حمله يف غيابه أو يدل : الرموز واإلرشادات  )٤
ويستدل مـن   وتعين الرموز واإلرشادات اليت يستخدمها اإلنسان عندما يفكر،  عليه

 .   خالهلا إيل األشياء واملعاين 

كل مـا  " أن من أدوات التفكري الرموز وعرف الرمز بأنه ) م ١٩٧٠( وذكر راجح      
 .  ٣١٧ص " ينوب عن الشيء أو يشري إليه أو يعرب عنه أو حيل حمله يف غيابه 

املفاهيم  أن من أدوات التفكري هناك)  ٤٨ – ٤٧ص . ص ،  م١٩٩٦( وأضاف حبيب     
 ) : ٤٨ص ،  م١٩٩٦( خداماا ذكر منها حبيب استاملبادئ وللمفاهيم واملبادئ و

 .تبسيط العوامل واملثريات البيئية احمليطة بالتلميذ ملزيد من الفهم واإلدراك  )١

 .حتديد أسلوب مواجهة املثريات والعوامل وذلك عند جتديدها وتنظيمها يف فئات  )٢

يف عملية التعلم واليت ينتج عن عدم إدراك التلميذ ملضموا  املبادئاستخدام املفاهيم و )٣
 . بعض صعوبات التعلم 

غالبا ما تأخذ الرموز املستخدمة يف عملية التفكري " أن ) م  ١٩٨١( كما أضاف ويتج 
 ٢٧٠ص.شكل الكلمات 

تربيـة  حتقيقه التربية القدمية وتبعتـها ال  ومبا أن تنمية التفكري أثناء التدريس هدف إىل    
احلديثة إدراكا منهما أن التفكري ينمو ويتطور كما تنمو وتتطور العضالت يف اجلسم وبقدر ما 

ـ  ىتوسيع مدارك الطالب وتعمل عل ىيقدم من معلومات ومعارف تساعد عل ى حفز مهته عل
التفكري بقدر ما ينمو لديه التفكري لذا حرص كثري من الباحثني يف طرق التدريس بشكل عـام  



 

من بشكل خاص علي اختيار انسب واجنح الطرق يف تنمية التفكري و رياضياتدريس الوطرق ت
، ص ص  م١٩٩٨(واحمليسـن  ) ١٨٤-١٨٣ص  ، ص م١٩٩٦(بينهم اخلاليلة وآخـرون  

-٣٣م ، ص ص١٩٩٦(واملانع )  ١٤٢-١٤٠ص ص،  م١٩٩٩(واحلارثي ) ١١٧-١١٢
الذين )  ٢٤٣ص،  م٢٠٠٠(ومنسي ) ١٤٩- ١٤٢ص  م ، ص١٩٩٩( وسليمان )  ٣٤

 : يرون أن من أدوات تنمية التفكري مايلي 

اجيابيات وسلبيات وحتديـد   من فيهامبا األفكار  توسعة أفق التلميذ من خالل النظر إىل )١
أهم العوامل املؤثرة يف املشكلة واالستفادة من وجهات نظر اآلخرين وتوظيفها يف حل 

 .املشكلة املطروحة 

أجزائها األساسية والثانويـة وحتديـد   ىحتليل املشكلة إلتنظيم أفكار املتعلم من خالل  )٢
 . أوجه الشبه واالختالف بني الظواهر من خالل املقارنة بينها 

 . التفاعل بني األفكار الواردة من خالل حتديد قيمة ونوعية الفكرة املطروحة  )٣

 .لتفسري إتاحة الفرصة للتالميذ يف استخدام املهارات التفكريية يف البحث واملالحظة وا )٤

 .أحاديث التالميذ ومشاركتهم فيما توصلوا إليه من نتائج  اإلنصات إىل )٥

التفكري بطرق  ىاملراجعة النقدية لألنشطة اليت قاموا ا وحثهم عل ىتشجيع التالميذ عل )٦
 .جديدة يف حل املشكلة املعروضة  ىأخر

 .استثارة التفكري  ىتوفري البيئة اليت تساعد عل )٧

 .النفس واحترام أسئلتهم وخياهلم  ىاالستقالل واالعتماد عل ىتشجيع التالميذ عل )٨

 .عدم نقد ما يقدمونه من أفكار والتقليل من قيمتها خصوصا يف مراحلها األويل  )٩

 .العمل الذي يستحق ذلك ىالقلب وعليف املدح والثناء أي يكون من صميم  الصميمة )١٠

 .للمخاطرة وإدراك املشاعر اخلاصة  عدم لوم الذات واالستعداد ىتدريب التالميذ عل )١١



 

 .توفري الوقت احلر الكايف للتالميذ للنقد واالبتكار  )١٢

اإلبداع وعـدم نقـد    ىعزل التالميذ عن كل مما يعيق انطالق خياهلم وتشجيعهم عل )١٣
 .األفكار يف مراحلها األويل 

اختيـار النشـاط    إتباع األسلوب الدميقراطي يف تدريب التالميذ ومنحهم احلريـة يف  )١٤
 .املناسب لقدرام وإمكانام

 . االجيابية يف السلوك من املعلم وإظهاره الرغبة يف التعلم وان يكون مبثابة القدوة هلم ) ١٥ 

تكمن فيما أشار إليه راجـح  أن أدوات التفكري يف جمملها  إىل قوالباحثة ختلص مما سب
ــيج ) ٣١٧م ، ص١٩٧٠( ــ)  ٢٧٨م ، ص١٩٨١( ، ويت ص  ص،  م١٩٩٢( امشي ، اهل

٢٢٩- ٢٢٨ ( 

 : وتشمل  

 .الرموز واإلشارات  )١

 . ةالصور الذهني )٢

 .احملادثة الباطنية  )٣

 .املعاين الكلية  )٤

 )املدركات الكلية ( .الكلمة بأنواعها املقروءة واملسموعة واملكتوبة  )٥

 .املبادئ املفاهيم و )٦

، احلارثي )  م١٩٩٧( وخاليلة وعفاف ) م ١٩٩٦( ما أورده اخلاليلة وآخرون وأما 
فان الباحثة متيل إيل تسميتها بطـرق  ) م ٢٠٠٠( ومنسي ) م ١٩٩٨( واحمليسن ) م١٩٩٩(

تنمية التفكري وليست أدوات للتفكري كما وصفها البعض منهم وهلا دور يأيت مكمل لألدوات 
 .السابقة اليت تتلقي األفكار اليت تلتقطها الطالبات من خمتلف جوانب حياا 



 

 .مل املؤثرة علي تطور التفكري لدي الفرد العوا 
ثر الفـرد قـد يتـأ    ىتطور التفكري لد إن) ٤١ص،م١٩٩٠(أشار احلسن وآخرون 

 : بالعوامل التالية

 :عوامل بيئية-أ
 .الظروف البيئية األسرية الثرية كاملستوي االقتصادي واالجتماعي )١

 .الظروف البيئية احلرمانية )٢

 .الثقافة وطبيعة عناصرها )٣

 :ت اليت يتعرض هلا الفرد وهي املدخال )٤

 .عوامل مرتبطة بامليالد  -أ

 .التغذية  -ب

 .املرض  -ج

و اسـتخدام  أو نقـص النتـروجني   أالتغريات الكيميائية كنقص األوكسجني   -د
 .العقاقري

 :عوامل وراثية  -ب 
 .النضج )١

 .وهو استطاعة الفرد بالقيام بسلوك او مهارة او مهمة معينة: االستعداد )٢

 .وهي تنمية وتنفيذ االستعداد يف جمال النشاط اخلارجي الظاهر: ةالقدر )٣

 

 



 

 :اللغة والعمليات العقلية العليا -جـ 

وقد بينت الدراسات اليت أجريت يف هذا اال انه كلما زاد تطور اللغة عنـد الفـرد   
النتبـاه  أدي ذلك إيل زيادة القدرة علي إجراء العمليات العقلية املختلفة كالفهم واإلدراك وا

 .والتذكر والتخيل

 .ويعترب هذا العامل مزيج من العاملني السابقني العامل البيئي والعامل الوراثي

  .دور املعلم يف تنمية أساليب التفكري لدي التالميذ
للمعلم دور كبري يف تنمية التفكري لدي التالميذ من خالل ما يـوفره  وترى الباحثة أن 

اسي وخارجه تتسم بالنشاط والدفء تشجع وتنمي التفكري رالدمن بيئة تعليمية داخل الفصل 
ينظموا تفكريهم يف اطر أو مناذج للتفكري املنتج  خالل ما يقدمه لتالميذه من مساعدة حىت نوم

و مجود باإلضافة إيل إتاحة جو من احلرية والتسامح يسمح بتبادل األفكار واآلراء أدون تقييد 
 .وبني التالميذ بعضهم البعض من جهة أخري بني املعلم والتالميذ من جهة 

ويرجع تعلم التالميذ وإجنازهم خلصائص معينـة لسـلوك   ) "م ١٩٩٨(يذكر األعسر 
ضـوح اهلـدف   وإدارة الفصل وواملعلم يف التدريس مثل التفاعل اللفظي بني املعلم والتالميذ 

ة علـي تسـاؤالت   أسلوب اإلجابواستراتيجيات التدريس وتوجيه األسئلة  و تنظيم الفصلو
 ١٠ص.عوامل أساسية يف تعلم التالميذكلها ،أسلوب التوجيه  و نظام املكافآتوالتالميذ 

وميكن تصنيف السلوك الذي يتخذه املعلم يف استجابته لتالميذه تبعا ألثر هذا السلوك 
 ، )٤٠-٢٨صص ،م١٩٩٨(آرثـر كوسـتا    :كما صـنفها كـال مـن     عليهم إيل نوعني

 )١١٤-١٠١صص ،م١٩٩٦(عدس

 :استجابات تنهي وتلغي أي فرصة للتفكري وتتمثل يف نوعني من السلوك مها : أوال

 .النقد والتجريح والالمباالة  -أ



 

 .املديح والثناء  -ب

 :التفكري وتشجعه وتنميه وتتمثل يف أنواع السلوك التالية  ىاستجابات حتافظ عل: ثانيا

 .اللجوء للصمت واالنتظار   -أ

 .عالته  ىبديه التلميذ علالتقبل ملا ي  -ب

 .التوضيح والتفسري للمفاهيم وعملية التعليم   -ج

 . العمل علي تيسري السبيل للحصول علي البيانات واملعلومات   -د 

يستطيع املعلم أن ينمي القدرة علي أساليب الـتفكري املختلفـة    قوباإلضافة إيل ما سب
واالستراتيجيات التدريسية املختلفة واليت  لدي التالميذ من خالل استخدامه للطرق واملداخل

حممد، (،  )م١٩٩١،الطويل(دلت نتائج البحوث التربوية علي فاعليتها يف تنمية التفكري أمثال 
ومـن  ) م١٩٩٩،  يامسني حسن( ،  )م ١٩٩٩،  حسن( ،  )م ١٩٩٨ ،عيد ( ،) م١٩٩٢

أسلوب التدريس ،  شكالتحل امل،  النماذج الرياضية،  دورة التعلم: هذه الطرق واملداخل 
 . التعلم باالكتشاف ،  التعلم الذايت،  اخلصوصي باستخدام الكمبيوتر

مثل الطريقة االستقصائية حيث توفر الفرصة أمـام   ىخرألباإلضافة إيل بعض الطرق ا
كل من املعلم والتالميذ لتحقيق املشاركة االجيابية يف مواقف التعلم وتنمية قدرات عقلية عليـا  

حل املشكالت كما تنقل الدافع إيل التعلم من كونه خارجيا إيل أن يصبح داخليا وذلـك  مثل 
من خالل األنشطة اليت يقوم ا التلميذ وبذلك تساعد هذه الطريقة يف االنتقال من التـدريس  
القائم علي الشرح والعرض إيل التدريس القائم علي املشـاركة االجيابيـة يف مواقـف حـل     

 ).٢٧٦ص،  م١٩٩٣،  سيد وصاحلال. ( املشكالت 



 

 .الرياضيات والتفكري 
مفهوم تدريس الرياضيات  ظهر اية القرن السابقيف ) ٢٠٩ص، م٢٠٠٣(ذكر نصر

 املعـاين يف  من أجل الفهم وهو يعىن أن يساعد املعلمون تالميذهم على أن يغوصوا بعمق أكرب
األفكار وعمليات االسـتدالل  مناقشة املشكالت ويف  تتضمنها الرياضيات ، وإشراكهم الذي

هذه احلالـة إعـداد   يف  والفهم ، أكثر من جمرد التركيز على األداء فقط ، ويصبح التدريس
 .تعلمهم يف  الطالب وحفزهم لتحصيل مستويات حمدده وواضحة

 Principles andومعـايري الرياضـيات املدرسـية     ئوىف نفس السياق أشارت مباد  

standardes for school mathematics   م للمجلس القومى األمريكى ملعلمـى   ٢٠٠٠لسنة
إىل اعتبار أن الفهم هو الغاية من تعليم الرياضيات ، وأنه القاعدة الىت ) NCTM(الرياضيات 

 . جيب أن يتأسس عليها تعلم الرياضيات مستقبالً

 عاملية حديثـة  تاجتاها لظهور)٢٥٢ص، م ٢٠٠٣(أشار كال من سعد وعبد احلميد و
يف  بداية عقد التسعينات من القرن العشرين تنادى بضرورة إعادة النظريف  تعليم الرياضيات يف

كليات التربية ، وتعديل يف  سوف يقوم املعلم بتدريسها بعد خترجه واليتالرياضيات املدرسية 
جة يصبح أفراده مثقفني رياضياً ، ونتي أنيتطلب  الذيهذه املقررات لتالئم جمتمع التكنولوجيا 

لذلك فقد ظهرت على ساحة تربويات الرياضيات قوائم جديدة للمهارات األساسية إىل جانب 
نعرفها من مهارات العد ، وإجراء العمليات احلسابية األربع ، ومن بني  اليتاملهارات التقليدية 

ة مهار( تدريس الرياضيات يف  ظهرت حديثاً على الساحة التربوية اليتهذه املهارات اجلديدة 
ـ ومهارة إدراك االرتباطات الرياضـية    Mathematical communication الرياضيالتواصل 

Mathematical connections   الرياضـي ـ ومهارات التفكري Mathematical thinking   ـ
 ) . Mathematical sense الرياضيومهارات احلس 



 

علـى أن  )  ٤٠ص،م١٩٨٩(، عبيـد )  ١٢ص،م١٩٨٢( تفق كل من هندام اكما      
الرياضيات هلا من املميزات من حيث احملتوى والطريقة ما جيعلها جماالً ممتازاً لتدريب التالميـذ  

 : خاصيتني هامتني للرياضيات مهاعلى أمناط التفكري السليم ،ويرجع ذلك إىل

 .أن الرياضيات لغة متتاز عن اللغة العادية بدقة التعبري ووضوحه وإجيازه .١

يث املوضوع تتميز باملنطقية ووضوح احلقـائق ، وخلوهـا مـن    أن الرياضيات من ح .٢
 .النتائج يف  العوامل العاطفية املؤثرة

، وأن تعليم  أن الرياضيات بناء يعتمد على اإلستدالل) ١٥ص،م١٩٩٤( مينا ويذكر
 ). اإلستداليل ـ اإلستنباطي ـ املنطقي( الرياضيات يستخدم أساليب التفكري التالية 

 أن الرياضيات طريقة للتفكري ، فـاملواقف الـيت  ) ٨٦ص،م١٩٨٢(أيضا ةوذكر خليف    
حيام اليومية ميكن إعطاؤها معىن من خالل جمموعة من األنشطة والعمليات يف  يلقاها التالميذ

 .الرياضيالعقلية املكونة للتفكري 

أن الرياضيات تقوم على العقـل والـتفكري ،   ) ٧٨ص،م١٩٩١(أيضا وذكر الطويل    
، لذلك فإن املسائل غري الروتينية  الفكريجيب أن يعتمد أساساً على العمق  الرياضيتفكري فال
العلوم املختلفة ، لذلك كان البد من اإلهتمام ـذه  يف  تستثري الفكر وتتحدى العقل اليت هي

 . األمناط من املسائل غري الروتينية

السنوات األوىل يف  ياضياتإىل أن الر) Clemson,D.&.١٩٩٤,M( كليمون وقد أشار    
يقوم ا التالميذ داخـل   اليتمن التعليم جيب أن حتتوى على جمموعة من النشاطات واألعمال 

هذه املرحلة، وممتعاً للتالميذ ، يف  مهم جداً الرياضيالفصل وتثري التفكري لديهم ، وأن التفكري 
 . مادة الرياضياتيف  باإلضافة إىل أنه حيبب التالميذ



 

تنمية عقول األفراد وتزويدهم باحملتوى يف  يتضح مما سبق أن الرياضيات هلا دوراً كبرياً    
تساعدهم على تنمية أساليب التفكري املختلفة ، والالزمـة   اليت، واملهارات الرياضية  الرياضي

 . يشهده العامل الذيالسريع  والتكنولوجي العلميملواكبة التقدم 

 :طرق التدريس وتنمية التفكري
جمال تدريس الرياضيات يف  هناك العديد من طرق التدريس اليت يستخدمها التربويون

طريقة االكتشاف ، طريقة احلوار واملناقشة ، أسلوب حل املشكالت ، األلعاب (ـ :ومن أمهها
التعليمية، التعلم الربناجمي ، طريقة احملاضرة، الطريقة االستقصائية ، دورة الـتعلم، الطريقـة   

 ).ية ، طريقة التدريس الفردىاملعمل

وال شك أن كل طريقة هلا مميزاا وال نستطيع أن نقول أن طريقة ما هى أفضل الطرق     
التدريسية وتصلح جلميع املواقف التعليمية وجلميع التالميذ واملعلمني ، فالطريقة الىت تكـون  

 اخلـربات الرياضـية ،  صاحلة لتدريس خربة تعليمية رياضية قد ال تكون صاحلة لتدريس كل 
 .والطريقة الىت قد يراها معلم أا مناسبة للتالميذ قد ال يراها معلم آخر مناسبة

البحث عن فاعليـة بعـض   يف  ونظراً ألمهية التفكري فقد اهتم عدد كبري من التربويني  
ري تنميـة الـتفك  يف  تنمية التفكري ومهاراته ،ومن الطرق الىت ثبت فاعليتهايف  طرق التدريس

 :ومهاراته 

 )م١٩٩١،شليب(،  )م١٩٩٣،كرم(وهذا ما توصلت إليه دراسات : طريقة املناقشة   -

، ) م١٩٨٩عـارف ، (صـلت إليـه دراسـات   وهذا ما تو:طريقة االكتشاف املوجه  -
 ).م٢٠٠٢،سامية حسنني( ،) م٢٠٠٠الكرش،(

 



 

 ـ:اليةالسطور التيف  وسوف تتناول الباحثة هاتني الطريقتني بشيء من التفصيل

 :طريقة املناقشة  -أ
من حيث املبـدأ  هذه الطريقة  إىل أن)  )٣٩٧-٣٩٣ص ص،  م١٩٩٩( احليلةأشار 

تعتمد على احلوار الشفوي بني املعلم وطالبه وهي من الطرق اليت تضـمن اشـتراك الطلبـة    
. تعليم موضوعات معينـة   إىلكبرية ودف  أووقد تشمل جمموعات صغرية . اشتراكا اجيابيا

بعد فترة وحفز  واإلجابة األسئلةوالتعزيز وطرح  واإلرشاديكون دور املعلم التوجيه  أنجيب و
 )٢٧٣ص، . التفكري

يف  ليست الطريقـة احلديثـة   الطريقة هذهإىل أن )٢٧٣ص، م ١٩٩٥(ذكر سالمة و
ته تعتمد على محل الطالب أن جييب على أسئلة حددها املعلم سلفاً مث قاده بأسئل فهياملناقشة ، 

ريقة املناقشة يف إىل أن يقبل النتيجة الىت توصل إليها، ويوجد على األقل منوذجني الستخدام ط
 :الوقت احلاىل

يكون فيه املدرس هو احملرك األساسى للنشاط واألسـئلة الفصـلية ،   ): ١(النموذج األول -
 :والتفاعل يتم بني كل تلميذ واملدرس على حده ، ويوضحه الشكل التاىل
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ني كافة األطراف ، فاملـدرس قـد   وتتم فيه األسئلة واملناقشات ب): ٢( النموذج الثاىن  -

يسأل والطالب جييب ، وقد يسأل الطالب وجييب عليه زميله، مبعىن آخر أن التفاعـل  
الصفى هنا ليس شرطاً أن يكون املدرس طرفاً فيه، وىف ذلك إمكانية مشاركة الطالب 

 .اقف التعلممويف  اإلجيابية



 

جانب بعض التالميذ قد ال ومن عيوب هذا النموذج أن األسئلة الىت سوف تعرض من 
يف  الفصل ملشاركة أكثر من فـرد واحـد  يف  تكون جيدة الصياغة ، كما قد حيدث سوء نظام

اإلجابة واألسئلة ،فتكثر الضوضاء واإلجابات اجلماعية واملقاطعات ، ويتشتت اإلنتباه وقـد  
 .تضيع الفائدة املرجوة 

 
  
 

 تلمیذ        تلمیذ        تلمیذ              مدرس                                
 

 تلمیذ                تلمیذ                                                                
 

 تلمیذ       تلمیذ        تلمیذ        تلمیذ                                 
 

وجود أسهم تتجه حنو وسط الفصل ،وهذا يعىن أن الشخص الشكل السابق يف  الحظ  
 .يتكلم مع كل الفصل سواء كان مدرساً أو طالباً

إىل أن طريقة املناقشة تعرف بالطريقة االستنتاجية أو ) ١٥٥ص،م ١٩٩١(شليبويشري
بالتدريس االستجواىب ، حيث أا متتاز عن طريقة احملاضرة بأا ال تتطلب عادةً أن يتحـدث  

علم طوال الوقت ، وال يقف الطالب موقفاً سلبياً من جانب عمليـة التعلـيم ، وعنـدما    امل
استنتاج بعض احلقائق املرتبطة بالدرس وهو بدوره جييب عن األسـئلة  يف  يشتركون مع املعلم

 . يوجهها إليه الطالب  اليت

علـى  جوهرها يف  تقوم اليت طريقةبأا ال )٩٩-٨٤ص ص، م ١٩٨٧( كلزةاليرى و    
احلوار، وفيها يعتمد املعلم على معارف طالبه وخربام السابقة ، فيوحد نشاطهم جتاه موضوع 
املناقشة مستخدماً األسئلة املتنوعة وإجابات الطالب لتحقيق أهداف درسـه، ففيهـا إثـارة    
للمعارف السابقة وتثبيت ملعارف جديدة والتأكد من فهم هذا وذاك ،وفيها استثارة للطالب، 

عدد من العقول حول مشكلة من املشـكالت   اجتماعأحسن صورها يف  لى ذلك فاملناقشةوع



 

هتـداء إىل  أو قضية من القضايا ودراستها دراسة منظمة بقصد الوصول إىل حل املشكلة أو اال
 .موضع قضية أو مشكلة املناقشةيف  رأى

تمد على التدريس تعيف  أن طريقة املناقشة) ٢٢٢-٢١٥ص ص،م١٩٨٨(ويرى راشد    
 :جمموعة من املسلمات منها

أن األفراد مييلون للعمل جبد حني يعملون معاً ، وقد بينت نتائج بعـض األحبـاث أن    -
حل املشكالت قد يرجع إىل نبذ احللول اخلاطئة خالل يف  تفوق اجلماعات على األفراد

 .املناقشة اجلماعية

 .ماعات املتفاعلةاجليف  أن الطالب يتعلمون بصفة عامة على حنو أسرع -

أن اخلربة اجلماعية فيما يبدو ينتقل أثرها حبيث يتعلم الطالب بكفاءة أكرب حني يعودون  -
 .بعد ذلك للعلم معتمدين على أنفسهم

أن التدريس عن طريق املناقشة أكثر أمهيـة مـن الطـرق     (١٩٩٨)Foxفوكسويرى     
 .لشعور باحتياجات الطالب واهتماماماألخرى ألا تتسم باملرونة الزائدة وقوة التأثري وا

أن املناقشة كطريقة تعليمية هلا ميزة نقل املعرفة للتالميـذ  ب قوتستخلص الباحثة مما سب    
الدافعيـة  يف  ميكن إحداثها اليتبتفهم أعمق ، فإن امليزة احلقيقية هلذه الطريقة تتصل بالتغريات 

يشعر التالميذ بامللل أثناء دراستهم بطريقـة  واإلنفعاالت واإلجتاهات لدى الطالب ، كما ال 
 .املناقشة

السري ، اإلعداد للمناقشة : حيث أن طريقة املناقشة تقوم على عدد من اخلطوات وهي 
تـرى أن  الباحثـة   وحىت تكون املناقشة فعاله جبميع خطواا فإن. تقومي املناقشة ، يف ملناقشة 

ذه الطريقة يف تنمية مهارات التفكري الرياضي ومن هنالك معايري ينبغي مراعاا حىت تساعد ه
 -:هذه املعايري مايلي 



 

 .ذات هدف حمدد املعاين وخمتصر  األسئلة  أن تكون -١

 .أن تكون أسئلة احلوار مرتبة ترتيب منطقي حىت تساعد على اإلجابة الصحيحة  -٢

 .أن تناسب أسئلة احلوار عقلية التالميذ  -٣

 .دف املراد حتقيقه أن تكون مناسبة لله -٤

 .التوقيت املناسب لتعلم التالميذ األسئلة من قبل املعلم  -٥

 .استعمال احلرية ال لتعجيز التلميذ بل لترغيبه وتشويقه للبحث واملناقشة والتعلم  -٦

 .ومعرفته باألسئلة املباشرة اجلادة  ة التلميذقدرب االستقاللعدم  -٧

مثال أثناء احلوار يسمح هذا للتلميذ من حتليل  استعمال الوسائل املعينة كمسجل -٨
إجاباته والتعرف على مواطن الضعف والقوة فيها ، أو العودة اىل مرحلة أو نقطة حمددة 

 .يف احلوار لبحثها وتفصيلها أو تعلمها أكثر 

 .حماولة املعلم حتسني معرفة التلميذ ورفع مستواها نتيجة احلوار واملناقشة  -٩

 .علم عدم استعمال احلوار بشكل دائم أو مستمر يف التدريس حماولة امل -١٠

 :طريقة االكتشاف املوجه) ب

مشاهدة اآلخـرين ،  : ( السنوات األوىل التأسيسية بعدة طرق أمهها يف  يتعلم األطفال
 .وحيتاجون إىل تنمية املهارة واملعرفة والفهم) إلقاء األسئلة ، االكتشاف ، االستقصاء 

كتشاف ينمى رد الفعل أن التعلم باال Lemlech (١٨٦-pp١٨٥,١٩٨٤) تشليمل وترى    
تصال بني الطالب واملعلم وبني الطالب بعضهم البعض ، ويشجع الطـالب علـى حـل    واال

يف  بتكارى ، وبينت أيضاً أن دور املعلماملشكالت بأكثر من طريقة ، وينمى لديهم التفكري اال



 

، وتشجيع الطلبة على التخمني، واختيـار املواقـف    هذه الطريقة يقتصر على طرح األسئلة
 . التعليمية، ومناقشة األفكار اجلديدة

 يأن طريقة االكتشاف حمببة لدى مدرس) ٩٧ص،م١٩٨٦(بل.هـ.كفريدري ويذكر   
الرياضيات ،وذلك ألا مرتبطة بنموذج العرض املباشر ، ومناسبة لتقدمي مهـارات ومفـاهيم   

يف  ن الطالب ، وتسمح بالكثري من مبادأة الطـالب وانـدماجهم  ومبادىء جديدة موعة م
يهيمن عليها املعلم ، وعلـى   اليتالدروس ،ومتيل إىل كوا أكثر متعة للطالب من احملاضرات 

بالنسـبة  ) أوزوبـل (الرغم من أن طريقة االكتشاف قد واجهت نقداً من بعض املربني مثـل  
العديد من موضـوعات  يف  أنه ميكن استخدامها بكفاءةتقدمي مواد تعليمية ، إال يف  لفاعليتها
 .الرياضيات

هذه الطريقة بأا وسيلة يكتسب ا ) ٩٨ص،م١٩٨٦(بل.هـ.فريدريكوقد عرف    
شخص ما معرفة ما عن طريق استخدام مصادره العقلية والفيزيقية ـ هذا باملعىن الواسـع ـ    

عاجلة املتعلم املعلومات وتركيبها وحتويلـها  حيدث كنتيجة مل الذيالتعلم  فهيأما باملعىن الضيق 
 .حىت يصل إىل معلومات جديدة

تعىن  اليتبأا أحد طرق التعليم ) ٣١٤ص،م١٩٨٤،أبو حطب، صادق(وقد عرفها    
بتنمية قدرات التلميذ ومهاراته العقلية ، حيث يتطلب من املتعلم أن ميارس نوعاً من النشـاط  

يدخله على مادة التعلم قبـل   الذيلتنظيم والترتيب والتحويل إعادة ايف  يتمثل الذي العقلي
 . البيئة املعرفيةيف  النهائيدمج الناتج 

هو أال  باالكتشافللتعلم  األساسيأن الشرط )   ٤٣م ، ص ١٩٧٥ ( هندام ويرى   
 عليه أن يعيد تنظيمها أو حتويلها علـى  ينبغي، إذ  النهائيشكلها يف  تعرض املادة على التلميذ
بنيته املعرفية ، والتعلم باالكتشاف طريقة لـتعلم املوضـوعات   يف  حنو أو آخر قبل أن يتمثلها



 

املختلفة ، وتبدأ من تكوين املفاهيم أو املدركات الكلية ـ إن جـاز التعـبري ـ ومنتـهياً إىل      
 .تكوين تعميمات تصلح حلل مشكالت تالئم االبتكارية

 :ية املوجه خطوات إجرائ االكتشافولطريقة 
ترتبط بعالقة أو حتكمها قاعدة  اليتوفيها يعرض املعلم بعض املعلومات : مرحلة العرض -

 .معينة

وفيها يوجه املعلم تالميذه إىل اكتشاف القاعدة عـن طريـق فحـص    :مرحلة التوجيه -
 .عرضها إلدراك العالقة بني عناصرها اليتاملعلومات والبيانات 

شاف القاعدة أو العالقة الكلية املطلـوب الوصـول   وفيها يتم اكت: االكتشافمرحلة  -
 .إليها

وفيها يتحقق املعلم من صحة هذه القاعدة أو العالقة بالنسبة حلاالت : مرحلة التحقيق -
 .أخرى مماثلة

عملية يف  حيصل عليه التلميذ الذيوختتلف أساليب االكتشاف باختالف نوع التوجيه     
 :االكتشاف

وشامالً من قبل املعلم ال يكون التعلم إكتشـافياً ، وإذا كـان    فإذا كان التوجيه قوياً
التوجيه ضئيالً يكون االكتشاف حراً ، وهناك املستوى األوسط وهو ما يسمى باالكتشـاف  
املوجه، وفيه يبدأ املعلم الدرس خبطوط إرشادية، ويرشد الطالب أثناء قيـامهم باألنشـطة ،   

احلالية  اإلستراتيجيةما تعتمد عليه  االكتشافوع من حاالت الضرورة ، وهذا النيف  ويتدخل
هذه يف  عن غريه من أنواع االكتشاف،وألن التلميذ االبتدائيةألنه يتناسب مع تالميذ املرحلة 

 .املرحلة ال يستطيع السري بنفسه،بل حيتاج دائماً إىل من يرشده أو يوجهه



 

قة االكتشاف املوجة وهـي  طرياملساعدة ل الطرقسبق عدد من  وتستخلص الباحثة مما
 -:كالتايل 
 .ميكن بدأ العرض كأنه لغز من املمتع حله  .١

 .احترم كل اإلجابات واألفكار  .٢

هامش السبورة حبيـث يفاضـل    يف كتابتهاوعلى فرض الفروض  التالميذ عيشجت .٣

 .التالميذ بينها الختيار أنسبها وحذف الباقي 

إذا كـان أحـدهم يسـتطيع    إذا حدثت مشكلة أثناء العرض ، سل تالميذك ما  .٤

 .ك حلل املشكلةمساعدت

 .جتنب العروض املطولة املعقدة ألا ال تثري انتباه التالميذ   .٥

 .اجعل التالميذ يشاركون يف العرض كلما تطلب األمر ذلك  .٦

وترى الباحثة مىت قام املعلم ببعض من الطرق السابقة الـذكر مـن خـالل طريقـة     

 -:حيث أا مهارات التفكري الرياضي  االكتشاف فإا ستساعد يف تنمية

 .عل التلميذ حمور لعملية التعلم مما يؤدى إىل تعلم أفضل جت .١

لدى الطالب وتعليمه طرق البحث  العلميحتقيق هدف تنمية التفكري  يفساهم ت .٢
، فنقضى بذلك على مشكلة اختيار  ءيشومهاراته ، فيستطيع تعلم أي  العلمي

 .ملتزايد للمعرفة العلمية وتراكمها ظل النمو ا يفحمتوى التعلم 



 

يواجهها التلميذ  اليتاملشكلة  يفوفر للمتعلم الدوافع اخلارجية للتعلم واملتمثلة ت .٣
دافعه لالستكشاف حلل املشـكلة   يف، كذلك يوفر الدوافع الداخلية واملتمثلة 

 مما يدفعه إىل مزيد من التعلم  داخلي ذايتحبيث يصل إىل إشباع 

تعلم مفهوم الذات فيعرف قدراته من خالل مشاركته وممارسـته  نمى لدى املت .٤
للعمليات واألنشطة الكشفية ، فيتعرف على إمكانيته ، ويزداد طموحه لتحقيق 

 .مزيد من تلك اخلربات الناجحة

سبيل احلصـول عليهـا    يفذهن الطالب لكونه يبذل جمهود  يفرسخ املعلومة ت .٥
 احلصول عليها 

سلوب حبث يوصل إىل املعرفة وما نتوصل إليـه مـن   ؤكد للطالب أن العلم أت .٦
 .معلومات قابل للتغيري نتيجة للجهود العلمية

 .نمي حب العمل اجلماعي القائم على املشاركة والتعاون ت .٧

 :العالقة بني دراسة الرياضيات وتنمية التفكري
ات إن الرياضيات ليست جمرد جمموعة من احلقائق واملعلوم)٢ص ، م١٩٩٤(أشار البنا 

يف ميادين معينة ولكنها تم بطرق التفكري يف مواجهة املشكالت املختلفة ومن اجل ذلك فان 
جيب أن يقتصر علي توصيل احلقائق واملعلومات للتالميذ  ال االهتمام بتدريس مادة الرياضيات

ولكن جيب أن يتم عن طريق اكتشاف احلقائق والتدريب علي طرق احلصول عليهـا وإدراك  
 . ت بينها واستخدامها يف املواقف املختلفة العالقا

إن الرياضيات هلا من املميزات من حيث كـل مـن   ) ١٢ص،م١٩٨٢( ويري هندام 
جيعلها جماال ممتازا لتدريب التالميذ علي أساليب التفكري الرياضي كـنمط   احملتوي والطريقة ما

 : من أمناط التفكري السليم ويرجع ذلك خلاصيتني مها 



 

 .يات اليت متتاز بدقة التعبري ووضوحه وإجيازه لغة الرياض )١

من حيث املوضوعية للرياضيات مميزات خاصة يف تنمية التفكري املوضوعي وذلك بربوز  )٢
الناحية املنطقية ووضوح حقائقها وخلوها من العوامل العاطفية اليت تؤثر يف استخالص 

 .النتائج 

الرياضي يرتبطان ارتباطا وثيقا وكال  باإلضافة إيل إن طبيعة الرياضيات وطبيعة التفكري
 : منهما له تأثري فعال يف تعليم الرياضيات ويظهر ذلك من خالل النواحي التالية 

ملا كانت الرياضيات تعرب عن طبيعة ديناميكيـة ومتناميـة فمـن خـالل البيانـات      
سية ن الرياضيات تتضاعف كل عشر سنوات فهي تنمو بطريقة راأواإلحصائيات ميكن القول 

من الرياضيات احلديثة قد مت ظهورها يف القرن التاسع عشر كـذلك فـان   % ٩٠فنجد أن 
رياضيات القرن العشرين ختتلف عن رياضيات القرن التاسع عشر من حيث التجريد والتعميم 
والدقة البالغة والقدرة علي التطبيق وبالتايل فان تعليم الرياضيات أصبح يواجه ثورة يف عـامل  

 .لتطورالتغري وا

 . مفهوم التفكري الرياضي وطبيعته ومهاراته 

 :الرياضيمفهوم التفكري ) أ 
يوجد خالف مفهوم التفكري الرياضي حسب نواحي اهتمام الباحثني ونظرم ملكوناته 

 .وأساليبه ووظيفته

جمموعه من العمليات العقلية املنظمة اليت يقـوم ـا   ) " م٢٠٠٣(فعرفه عفانه ونبهان 
 ، جابه جاهزة هلاإ  دوال توج ، تتحدى قدراته مسألة أومشكلة  أودما يواجه موقفا الطالب عن

على ترتيب خرباته الرياضية السابقة للقيام بعملية  يساعده مما ، مراجعتها إىلمما يدفع الطالب 
 ١٠٩ص." البحث والتنقيب عن احلل النهائي



 

لى ختيـل االسـتراتيجيات   تشمل ع إبداعيهعملية ) " م٢٠٠٣(ويعرفه عبيد و عفانه  
، املناقشـة  ، الوصـف  ، الشـرح  ، الترميـز  ، والعمليات اليت تثري عقل الفرد مثل التمثيل 

 ١٧٦ص." الربهان قبل االكتشاف، التفسري ، التصنيف ، التعميم ، االفتراض 

النشاط العقلي اخلاص  أوالتفكري  أشكالشكل من "  بأنه) م١٩٩١(الطويل  وأضاف 
، االسـتقرائي  ( الذي يعتمد على جمموعة من املظاهر اخلاصة بالتفكري االستداليل بالرياضيات 
املكاين  واإلدراكوالتفكري الرمزي واالحتمايل والعالقي والتصور البصري املكاين ) االستنباطي 

 ٧ص" والربهان الرياضي
 

ـ تربويات  أدبياتيف  بالرجوع إىل الكتابات املتخصصة وث الرياضيات ، وكذلك البح
والدراسات املهتمة بتدريس الرياضيات ، ميكن القول بأن هناك أربعـة آراء رئيسـية حـول    

 :، وهى الرياضيمفهوم التفكري  تعريف أو

 . هو القدرة على حل املشكالت اخلاصة مبادة الرياضيات  الرياضيأن التفكري  :أوالً 

ـ  :( دراسـة   الـرأي ومن الدراســات املؤيــدة لــهذا     دان ، خـري اهللا ، زي
 ).م ١٩٩٩،  الليثي( ،  )(١٧,Evans,2000،  )٦ص،م١٩٨٢، حسني( ،) ٦٧ص،١٩٦٦

 :ياضيات ويشمل املهارات التالية تفكري خاص بدراسة الر أسلوب الرياضيأن التفكري  :ثانياً

ـ إدراك   املنطقيـ التفكري اإلحتماىل ـ التفكري    الرمزياإلستقراء ـ اإلستنباط ـ التعبري   ( 
مع اخـتالف  ) ـ التعميم   الرياضيـ الربهان   البصريوالتصور  املكاينـ اإلدراك العالقات  

 .الدراسيعدد هذه املهارات ونوعيتها حسب عينة الدراسة ونوع احملتوى 



 

 جمدي(، ) ١٩٨٦أبو زينة ، : (دراسة الرأيأيدت هذا  اليتومن األحباث والدراسات 
 ,Lutfia(، ) ١٩٩٣عبد احلفـيظ،  صالح(،) ١٩٨٩وليم عبيد ،آخرون، (،) ١٩٨٩عزيز،

Lutfi،1998 (، )، ١٩٩٩الليثى ،( ،)١٩٩٩سعد،( ،)١٩٩٩عبد احلفيظ ، سيدهم.( 

،  الثـاين  الرأييف  مهارة حل املشكالت مع مهارات التفكري السابقة الرأييضم هذا  :ثالثاً
ه تفكري خاص مبادة الرياضـيات ، ومـن مظـاهر    أسلوببأنه  الرياضيحيث يعرف التفكري 

ومـن األحبـاث   ) ـ التعميم ـ حل املشكالت   املنطقياإلستقراء ـ اإلستنباط ـ التفكري   (
 ).١٩٩٨خليفة، (،: ، دراسة الرأيوالدراسات املؤيدة هلذا 

بأنه نشاط  الرياضي، حيث يعرف التفكري  والثاينالرابع بني الرأيني األول  الرأييدمج  :رابعاً
إىل حل املشكالت باستخدام بعض أو كل املهارات خاص بدراسة الرياضيات ، يهدف  عقلي
، ) ١٣ص،م١٩٩٧،عبيـد ،السيد: (الرأيومن األحباث املؤيدة هلذا .  الثاين الرأييف  الواردة

 ) ٤٦ص،م٢٠٠٢،هالل( ، ) ٤٦ص،٢٠٠٠،الكرش (، ) ١٩٩٩عبد الرحيم ، (

شـكل مـن   بأنه  الرياضيالتفكري  تعرف الباحثةضوء هذه اآلراء األربعة السابقة يف 
يعتمد على جمموعـة مـن    والذياخلاص مبادة الرياضيات  العقليأشكال التفكري أو النشاط 

ـ الـتفكري اإلحتمـاىل ـ      الرمـزي اإلستقراء ـ اإلستنباط  ـ التعبري   ( يف  املهارات تتمثل
 الرياضـي ـ الربهان   البصريوالتصور  املكاينـ إدراك العالقات ـ اإلدراك   املنطقيالتفكري 
تواجه الفرد مشكلة يصعب حلها بالطرق  االتفكري عندموحيدث هذا النوع من )  تعميم ـ ال

 .أو املباشرة البسيطة

 : الرياضيطبيعة التفكري ) ب
)  Hamley ( اإلجنليـزي أن الكاتـب  ) ١١٦-١١٥ص،م١٩٩٦(أبو حطب  يذكر

 : هىو الرياضيالتفكري  مكونات أو دراسته إىل ثالث عمليات تعترب عناصريف  توصل

 .وتعىن التصنيف أو التقسيم إىل جمموعات ذات خصائص مشتركة : الفئات -



 

 .هذه اموعة وذلك بوصف حمتواهايف  ويعىن إجياد النظام السائد: الترتيب -

 .كتشاف العالقات املتطابقة بني وحدات اموعات املختلفةاويعىن : التطابق -

 ابقة مكونات أو عنصرا رابعا هو املتغري للعناصر الس) Jenkins( وأضاف جنكرت      -

ويرى أبو حطب أن هذه العناصر متثل أسس تصميم وبناء اختبارات التفكري الرياضي  
 . والقدرات الرياضية

خيتلـف عـن أنـواع     الرياضيأن التفكري  p٦٢,١٩٨٥)Leblanc(كما يذكر ليبالنك 
يث العالقات بـني األعـداد   على مصطلحات حمددة بدقة من ح اشتمالهيف  التفكري األخرى

ميكن متثيلها إما بالرسم أو األشكال األخرى ،كما أنه يعتمـد علـى    واليتوالرموز واملفاهيم 
 . تدريس الرياضيات لتنمية هذا النوع من التفكري يف  جيب أن يتبعها املعلم اليتاألنشطة العقلية 

ن من جمموعـة مـن   يتكو الرياضيإىل أن التفكري ) ١٥١ص،م١٩٨٢( خليفة وأشار   
 ). التلخيص -تصنيف هذه املركبات  -حتليل املواقف إىل مركباا : ( العمليات العقلية تشمل

قدرة مركبـة   رياضيالأن التفكري )  ٧٨-٧١ص،م١٩٦٦( زيدان و خري اهللا ويذكر    
 :من ثالث قدرات

لقات العددية ـ  إدراك العالقات العددية ـ إدراك املتع ( وتتكون من : القدرة العددية -١
 ). اإلضافة العددية

 .وتتكون من اإلستقراء ، اإلستنباط: القدرة اإلستداللية -٢

حلركـة   البصرييتميز بالتصور  معريف عقليكل نشاط يف  وهى تبدو: القدرة املكانية -٣
 ).قدرة مكانية ثنائية ، قدرة مكانية ثالثية( األشكال املسطحة واسمات ، وهى تضم 

مقسـم إىل   الرياضـي أن الـتفكري  ) ٧٥ص،م١٩٨٦(العطر وىن والعباس  ويرى أبو
 :مستويني



 

وهو أدىن مستويات التفكري ، ويعىن إدراك عناصر املوقف وإدراك : مستوى اإلستيعاب -١
ما يدل عليه من معىن دون حاجة إىل التطبيق والتحليل ،وينقسم هـذا املسـتوى إىل   

 .التفسري ـ اإلستكمال  الترمجة ـ:  هيمستويات هرمية متدرجة 

 :يف  مستوى القدرات العقلية العليا وتتمثل -٢

التفكري والتعبري عن ذلك التفكري ،وهـو  يف  وهو إسلوب يتميز بالدقة: التفكري الدقيق -
 .مضبوط يصف املوقف وصفاً كمياً دقيقاً كميتفكري 

ختلفـة للوصـول إىل   وهو تفكري يعتمد على استقراء احلاالت امل: التفكري اإلستقرائى -
 .قاعدة معينة

وهو يعىن تطبيق القاعدة العامة على احلاالت الفردية الختبار مـدى  :  القياسيالتفكري  -
 .وقوع هذه احلاالت ضمن احلالة العامة 

حسب درجـة تعقيـد    الرياضيمستويات التفكري ) ٣٩ص،م ١٩٩١(خضروتصنف    
مستوى عال من التفكري ومستوى منخفض مـن  العمليات الرياضية حلل األلغاز الرياضية إىل 

 . التفكري 

يف  خيتلف عن أنـواع الـتفكري األخـرى    يأن التفكري الرياض للباحثة مما سبق يتضح
احتوائه على جمموعة من املصطلحات اخلاصة به ، وجمموعة من القدرات والعمليات العقليـة  

 .ومستويات دنيا من التفكري املرتبطة مبادة الرياضيات وكذلك مستويات عليا من التفكري

 : مهارات التفكري الرياضى : ج
يكتسب الفرد من  عقلينشاط : مهارات التفكري بأا ) ١٨٩ص،١٩٩٣( عرف كرم

 . فكرة أو حل مشكلة أو اختاذ قرار يساعد على تكوين عقليخالله املعلومات ، أى أا نشاط 



 

قدرة املتعلم علـى  : مهارات التفكري بأا) ٢٠-١٥صص ،م١٩٩٦(ويعرف حبيب
شرح وتعريف وفهم وممارسة العمليات العقلية املطلوبة منه بسهولة ودقة وإتقان وتضم بعـض  

 . املهارات الفرعية من حتليل وتركيب وتفسري

بأا قدرة املتعلم على أداء املهـارات   الرياضيمهارات التفكري  تعرف الباحثةمما سبق 
االستقراء ، االستنباط ، التعميم ، املنطـق  (   الرياضيكري الفرعية لكل مهارة من مهارات التف

 .بفهم وسرعة وإتقان ، لتكوين فكرة أو حل مشكلة أو اختاذ قرار) ……… ، الرياضي

، نظـراً   الرياضـي وقد اختلف الباحثون فيما بينهم حول حتديد مهارات الـتفكري    
كل مرحلة ، باإلضـافة إىل   يف الختالف خصائص تالميذ كل مرحلة وطبيعة مادة الرياضيات

 .تعدد املسميات للمفهوم الواحد 

( يف  الرياضيفقد حدد مهارات التفكري ) ١٥١-١٥٠صص ،م١٩٨٦( أما أبو زينة
، الربهـان   الصـوري أو  الشـكلي التعميم ، االستقراء، االستدالل، التعبري بالرموز، املنطق 

 ). الرياضي

لدى طـالب   الرياضيهارات للتفكري فقد حدد سبعة م)  ٧ص،م١٩٩١(أما  الطويل
، الـتفكري   ياالستنباط التفكري، يرائاالستق التفكري( كالتايلبدولة قطر  الثانويالصف األول 

، الربهـان   البصريوالتصور  املكاين، اإلدراك  ي، التفكري العالق االحتمايل، التفكري الرمزي
 ). الرياضي

فة حـول حتديـد مهـارات الـتفكري     من خالل العرض السابق لوجهات النظر املختل
تناولت أساليب الـتفكري   اليت، باإلضافة إىل مراجعة بعض األدبيات التربوية األخرى الرياضي
مهارات التفكري الرياضي حتـدد   أويف ضوء العرض السابق ملكونات  اإلشارةميكن    الرياضي

 -:يلي الباحثة مهارات التفكري الرياضي يف الدراسة احلالية فيما



 

وهى اإلستقراء ، اإلستنباط ، التعميم ، املنطق الرياضـى ،   ) :مركبة(مهارات رئيسية -١
استخدام الرموز ، الربهان الرياضى، التفكري االحتماىل، التفكري العالقـى، التصـور   

 .البصرى املكاىن 

 .وتضم كل املهارات الىت تندرج حتت كل مهارة رئيسية ) :فرعية( مهارات أساسية  -٢

 :ا يلي نبذة خمتصرة عن كل مهارة من املهارات موضع الدراسةوفيم

  : التعبير بالرموز. ١

نصف مهارات التعبري الرمـزي الـذي    التفكري الرمزي أو تعترب مهارة التعبري بالرموز
التعبري عـن  يف  يقوم على استخدام الرموز سلوبأبأنه )  ٩٠م ، ص ١٩٩١، الطويل(عرفه 

 .فكار الرياضية والعكساملعطيات اللفظية أو األ

م ، ص  ١٩٩٢ ( ، عبد احلفـيظ ) ١٥٠م ، ص ١٩٨٦ ( كما عرفه كل من أبو زينة    
التعبري عن األفكار أو املعطيات اللفظية ،أي اجتاه واحد مـن  يف  بأنه استخدام الرموز) ١٢٦

 .اجتاهي التفكري الرمزي 

درة املتعلم على التعـبري عـن   مهارة التعبري بالرموز بأا ق تعرف الباحثةوعلى ذلك    
 .األفكار أو املعطيات اللفظية أو املسائل باستخدام الرموز الرياضية

 مربع جمموع عددين موجبني اكرب من جمموع مربعي هذين العددين : كمثال علي ذلك 

 :يلي فيعرب عن القاعدة السابقة باستخدام الرموز كما

 ٢ص+  ٢س > ٢) ص + س(



 

 خضراوى ، زهران ،) ٨٨م ، ص ١٩٩٩(  سيدهم وحلفيظ وقد أشار كل من عبد ا
أن مهارة التعبري بالرموز هلا عالقة وثيقة مبهارات الترمجـة  ) ٥٤١ـ ٥١١ص صم ،١٩٩٠( 

 .تضم حتويل األلفاظ أو األشكال إىل رموز والعكس الرياضية اليت

 :وميكن حتديد مهارات التعبري بالرموز يف -

 .اة أو التعميم أو املسألةفهم العبارات اللفظية املعط -أ

 .العبارة أو التعميم أو املسألةيف  حتديد العالقات املتضمنة -ب

 .هذه العبارةيف  حتديد املصطلحات -ج

 .حتديد الرموز الرياضية لأللفاظ واملصطلحات والعالقات -د

 .الترمجة اللفظية للعبارة املعطاة أو التعميم أو املسألة -هـ

 . ة من صيغ رمزية إىل صيغ لفظيةالقدرة على الترمج -و

 :ي مادة الرياضيات فيما يليف  وميكن توضيح أمهية هذه املهارة

أا تكسب مادة الرياضيات مسة الدقة واإلجياز والتجريد ، وهى أهم ما مييز الرياضيات  -
 .عن غريها من املواد ، بل حتتاج املواد األخرى للرياضيات إلكساا هذه السمة 

أهم مهارات القراءة الرياضية اليت جيب أن يتقنها كل الطالب لتساعدهم على  تعد من -
 ،) ١١٨ـ ٩٣م ، ص ١٩٨٧،  صاحل ،مبارك(الفهم ، وتوصى بذلك دراسة 

 ).م١٩٩٨، إسكندر( 

  Deductive:االستنباط . ٢
،كما أنه مهارة تفكـري مهمـة جـداً     االستداليلهو مكون آخر من مكونات التفكري 

 .رياضيات وتطبيق النظريات والتعميمات لدراسة ال



 

يتميز بالقـدرة علـى اشـتقاق     عقليبأنه أداء )  ٣٥٩م ، ص ١٩٦٩ (السيد يعرفه    
 . األجزاء من القاعدة العامة 

يتقدم فيها العقل من القضـية   اليتبأنه العملية ) ٣٢م، ص ١٩٧٤ (كما يعرفه املفىت    
 .العامة إىل القضية اخلاصة

الفرد مـن   انتقاليعتمد على  الذيبأنه التفكري )   ٤٣م، ص ١٩٩٦ (حبيبويعرفه     
العموميات أو الكليات أو املفاهيم أو النظريات إىل اخلصوصيات أو اجلزئيات أو املالحظـات  

 . والتجارب

بأنه استخالص حاالت خاصة من حالـة  )  ٢٥م ، ص١٩٨٢ (هندام وكذلك يعرفه    
 .عامة مسلم ا

بأنه قدرة املتعلم على تطبيق  االستنباطيض السابق ميكن تعريف التفكري من خالل العر
 .تنطبق عليها هذه القاعدة العامة اليتالقاعدة العامة على حالة خاصة من احلاالت 

 : كمثال علي ذلك 

 ١٨٠× )  ٢ –ن = (جمموع قياسات زوايا أي مضلع عدد أضالعه يساوي ن  

الص أن جمموع قياسات زوايا الشكل اخلماسي مثال من هذه القاعدة العامة ميكن استخ
 ) =٥٤٠=١٨٠× )  ٢ – ٥  

، شـعراوي (، )   ٩٥م ، ص ١٩٨٦ ،  والعطـر وىن أبو العبـاس  (ويتفق كل من 
،تطبق فيه القواعد العامـة   قياسيهو تفكري  االستنباطيعلى أن التفكري ) ٢٠م ، ص ١٩٨٥

 . االستقرائيعلى احلاالت اخلاصة ، ويعترب مكمالً للتفكري 



 

نتائج عملية االستنباط أا أكثر تأكيداً وصدقاً  أن )١٥٠ص،م ١٩٨٦(أشار أبو زينة 
منطقياً عن نتائج عملية االستقراء غري املؤكدة ، وذلك ألن نتائج االستنباط تبىن على املقدمات 

 .املوجودة املثبتة ، إال أن هذه امليزة جتعل نتائجه بسيطة

 : يفت االستنباط وميكن حتديد مهارا -

 .فهم القاعدة العامة أو القانون  -أ

 .فهم احلالة اخلاصة أو املثال -ب

 .إدراك العالقة بني القاعدة العامة واحلالة اخلاصة -ج

 .تطبيق القاعدة العامة على احلالة اخلاصة -د
 

   Inductive: االستقراء. ٣

أهم أنواع التفكري اخلاصة مبادة  لتفكري االستداليل ،وهو منل الرئيسية األمناطهو أحد 
الرياضيات واكتشافها ، ألن الرياضيات تعتمد أساساً على حتليل احلـاالت املختلفـة إلدراك   
خصائصها والوصول منها إىل اخلصائص املشتركة العامة الستخالص قاعدة معينة أو حالة عامة 

 ).٩٤ص،م ١٩٨٦،العطروين(حمددة 

 سىنم(،)١٥٠م ، ص١٩٨٦أبو زينة، (،)٥٣، ص م ١٩٧٤املفىت، ( ويعرفه كل من      
ــه )   ٧٧-pp٦٧,١٩٩٩,Robertson، )(٣٠-pp٢٨,١٩٨٨,Morphy ،)١٦٨م ،ص١٩٩١ ، بأن

 .عملية عقلية يتم ا استنتاج احلالة العامة من احلاالت اخلاصة

 احلاالت الفردية عملية عقلية يتم من هالهلا فحصوعلى هذا تعرفه الدراسة احلالية بأنه 
 .وحتليلها الشتقاق القاعدة العامة منها



 

اعتمادا علي حتليل ) ١-س(حتليل املقدار إىلكأن تتوصل الطالبة : وكمثال علي ذلك 
 :بعض العبارات املعروفة من نوع 

 ) ١ – ٤س( أو)  ١ – ٣س( أو)  ١ – ٢س(

-٣٠٨ص ص،م٢٠٠٢(وينقسم االستقراء من حيث الوصول إىل النتيجة كما ذكره جروان 
 :إىل نوعني ) ٤٧ص،م٢٠٠٣(عبيد وعفانه ، )٣٠٩

ويكون بسرد كل أفراد اموعة فرداً فرداً مث الوصول إىل القاعـدة أو  : استقراء تام  -
 .التعميم

وهو الوصول إىل القاعدة العامة بفحص عدد من احلـاالت الفرديـة   : استقراء ناقص -
 .وليس كل احلاالت

معظم املـواد الدراسـية   يف  الشائع استخدامه ومن املالحظ أن االستقراء الناقص هو
 .خصوصاً الرياضيات

أن الوصـول إىل القاعـدة باالسـتقراء يف    ) ٣٩ص، م١٩٨٤(لذلك ترى خضـر  
الرياضيات البد أن تثبت عن طريق الربهنة عليها باالستنتاج الرياضـي أو بطـرق الربهـان    

 .األخرى

علـى  )(١٩٩٩,Groome) , (p٣٠٧,١٩٩١,Mayfied جروم ومافيلد ولذا يؤكد كل من
نتائج االستقراء الناقص  ،واعتبار القاعدة اليت حنصل عليها من هذا االسـتقراء  يف  عدم الثقة

 .فرض جيب التأكد من صحته

 : وميكن حتديد مهارات االستقراء يف

 .من االشياء القواعد املتعلقة موعةأواستخراج األحكام  -أ

 .فهم وحتليل كل حالة فردية   -ب



 

 .حتديد العالقة بني مقدمات ونواتج كل حالة على حده -ـج

 .استنتاج اخلاصية املشتركة بني احلاالت -د

 .األفكار أواكتشاف العالقات اليت توجد بني املتغريات   -هـ

 .تطبيق العالقات اليت مت التوصل اليها على متغريات جديدة    -و

 .صياغة القاعدة أو القانون    -ز

 .القانون صحته التحقق من -حـ

 : التصور البصري املكاني. ٤

متثل هذه القدرة احد عوامل القدرة املكانية وان كانت األحباث األويل يف جمال القدرة 
املكانية هي نفسها القدرة علي التصور البصري املكاين حيث عـرف القوصـي يف الطويـل    

ال اهلندسـية وعالقـة   بأا القدرة علي التصور البصري حلركة األشك) ٩٠م ، ص ١٩٩١(
 .األجزاء املختلفة يف الشكل اهلندسي 

علي وجودها بالشكل ) ٢٠٣-٢٠١ص،م١٩٨٥( يف حممود نوتؤكد أحباث ثر ستو
فان ثر ستون يرمز هلا بالرمز " k"وان كان القوصي يرمز هلا بالرمز " القوصي"الذي توصل اليها

"s "النشاط العقلي الذي يعتمد " انية يف وقد حدد ثر ستون القدرة املك.طبقا السم كل منهما
علي تصور األشياء بعد أن يتغري وضعها املكاين كما يف حل متارين اهلندسة عندما نريد إثبـات  
أن مثلثني يتضمنهما شكل مرسوم ينطبق احدمها علي األخر نتصور تغري وضع األول لينطبـق  

 ". علي الثاين

إيل ثالثـة  ) ٢٧ص، م١٩٩١(يف حسانني ويف الستينات من القرن املاضي توصل جيلفورد
 -:عوامل مكونة للقدرة املكانية 



 

وهي القدرة علي تكوين التنظيمات ) spatial orientation(عامل إدراك االجتاه املكاين  )١
 . املدركة لألشكال بالنسبة جلسم الشخص نفسه

احلركة  وهي القدرة علي ختيل) spatial visualization(عامل التصور البصري املكاين  )٢
 . واإلحالل املكاين للشكل أو بعض أجزاءه

هي القدرة علـي متييـز األشـكال    ) kinesthetie imagery(التصور احلركي املكاين  )٣
 .اليمينية عن األشكال اليسارية

إيل ثالثة عوامـل للقـدرة   ) ١٤ص، م١٩٩٣(وكشفت دراسة لومهان وكالونني يف عمر
 : هي املكانية 

 .التصور البصري املكاين )١

 ).spatial orientation(التوجه املكاين  )٢

 ).spatial relation(العالقات املكانية  )٣

ويقصد بالتصور البصري املكاين املعاجلة العقلية لثين السطوح أو إعادة ترتيب أجـزاء  
املفحوص شيء مسطح علي اليمني مث يطلب منه  ىبان يعرض عل: شيء ما ويقاس هذا العامل 

 .علي اليسار وتشري إيل ختيل الشيء بعد ثين جوانبه وأسطحهاختيار أي من البدائل 

 :القدرة املكانية إيل نوعني ) ٣٠٥ص، م١٩٧٦(ويقسم السيد 

 .tow dimensional spatial ability    s٢قدرة مكانية ثنائية  )١

 . three – dimensional spatial ability   s٣قدرة مكانية ثالثية  )٢

صري حلركة األشـكال املسـطحة كمثـل دورة    تدل علي التصور الب) s٢(حيث 
مـا  أاألشكال املسطحة علي سطح الورقة يف اجتاه عقرب الساعة أو عكسه أي يف بعدين 



 

)sا خارج سطح الورقة أي يف البعد ) ٣تدل علي التصور البصري حلركة األشكال يف دور
 ).الفراغ(الثالث للمكان 

التصور البصري املكاين ) م١٩٩٤(حلليم إمساعيل يف عبد ا،  ويعرف كال من أبو النور
القدرة علي تداول الصور الذهنية وتصور حركة األشكال وعالقتها بعضها ببعض مـن  " بأنه 

 ١١ص".حيث التشابه واالختالف عند دوراا يف اجتاه عقارب الساعة أو عكس هذا االجتاه

نية والتصور البصـري  هناك عالقة وثيقة بني القدرة املكا: مما سبق أن للباحثة ويتضح 
املكاين وأثبتت األحباث احلديثة أن عامل التصور البصري املكاين ميثل احد عوامـل القـدرة   

 .املكانية

 .قدرة مكانية ثالثية،  قدرة مكانية ثنائية: القدرة املكانية نوعني 

 .والفراغ القدرة املكانية هلا عالقة بدراسة مادة اهلندسة وحركة األشكال اهلندسية يف املستوي

املعاجلة الذهنية وختيـل وضـع   : التصور البصري املكاين بأنه  سبق تعرف الباحثة ومما
أو يف الفراغ أي ) الورقة(وحركة األشكال اهلندسية املستوية يف أي اجتاه علي سطح املستوي 

 .يف بعدين أو ثالث أبعاد

 :الربهان الرياضي . ٥

أو هـو  ،  هان هو مقالة صممت لإلقناعلربأن ا )(p١٩٧,١٩٧١,butier  بيوتري أوضح
 .إيل االقتناع أو تولد االعتقاد  تؤدي،  دليل أو تقدمي بينه

هو سلسلة حمدودة مـن  ،  ربهان عبارة ماال بان) p٢٠٢,١٩٧١,butier( بيوتري أضافو 
العبارات بلغة النظرية وجيب أن حتقق العبارات بعض التعابري الشكلية وهذه مهمـة النظريـة   

) مسلمات أو نظريات ( نتاجية لتزودنا ذه املعايري واملعايري تصف تصنيفا معينا للعبارات االست



 

ـ ،أو تصف كيف يرتبط شكل العبارة بشكل العبارات السابقة يف الربهان  املعـايري   قوال تتعل
 .مبعاين العبارات وال يف كيفية تفسريها ولكنها تبحث بلغة النظرية فقط 

فالربهان هو الدليل الصـادق الـذي     (p١٧,١٩٧٥,bernkopf) برينكويف كذلك أكد 
الـيت تسـتخدم   ،  أي انه سلسلة استداللية من العبـارات ،  يعتمد علية يف إثبات املسلمات

 . bernkopf املسلمات كمبادئ عامة والنتيجة هلذه السلسلة تسمى نظرية 

يـة مـا هـو    أن الربهان الرياضي لنظر ) p٣٤,١٩٧٦,Armstrong( ارمسترنج أضاف
استخدام الدليل املنطقي لبيان أن صحة النظرية تتبع من صحة نظريات سابقة مربهنة أو مـن  

 .املسلمات

افتراض صحة  ىعل يعتمد الدليل املنطقيبان  ) (p٣٤,١٩٧٤,kershnerكريشنر  ذكر  
أي . عبارات معينة تسمي فرضيات ويستدل منها باستخدام قواعد املنطق علي صحة النتيجة 

 . جتعل مبجملها صحة العبارة واضحة هو سلسلة من العبارات ،  ن الربهان الرياضي لنظرية ماأ

 :طرق التفكري يف الربهان الرياضي
أبـو العبـاس والعطـروين    ، ) م١٩٨٥(شـعراوي  ، ) م١٩٨٤(اتفق كال من خضر 
 : على وجود طريقتني للتفكري يف الربهان الرياضي) م١٩٨٦(

باملعطيات وتبين عليها استنتاجات باالعتمـاد علـى النظريـات    وهي تبدأ : التركيبية  - أ
 .واملسلمات املعروفة حىت تصل إىل املطلوب

وذلك الن الفرد قد ، تأخذ وقتا أطول يف الوصول إىل املطلوب  أاويعاب على هذه الطريقة 
وقـد  ، يصل استنتاجات متتالية عديدة من املعطيات والنظريات واملسلمات املعروفة مسـبقا  

 .إىل املطلوب لحتدث متاهات عديدة وال يص



 

صغرية وباالستنتاجات يصـل   أجزاء إىلحتليله  باملطلوب حيث يتم تبدأوهي : التحليلية  -ب
 .املطلوب بسرعة دون متاهات إىلتوصل  أاومن مميزات هذه الطريقة . املعطى  إىلالفرد 

بـاس والعطـروين   أبـو الع ، ) م١٩٨٥(شعراوي ، ) م١٩٨٤(أشار كال من خضر
على ضرورة اجلمع بني الطريقتني على أن تستخدم الطريقة التحليلية يف الـتفكري  ) م١٩٨٦(

 .للربهان بينما تستخدم الطريقة التركيبية يف كتابة الربهان

 :أساليب واسرتاتيجيات الربهان الرياضي 
، م ١٩٩٢(وقد صنفها عبيد وآخرون ، توجد استراتيجيات عديدة للربهان الرياضي  

 :الربهان الرياضي  أساليبمن  أسلوبنيحتت ) ١٧٣-١٧٢ص ص

 .برهان مباشر •

 .برهان غري مباشر •

إثبات صحة املطلـوب نفسـه أي أن تتـابع العبـارات     : يقصد به  فالربهان املباشر
 .املستخدمة يف الربهان تؤدي إيل العبارة اليت متثل املطلوب ذاته

 :هي و )١٣ص، م ١٩٨٢(كما ذكرها شطناوي  اشرواملبادئ املستخدمة يف الربهان املب

 .مبدأ االستنتاج •

 .االجيايب املعاكسمبدأ  •

 .مبدأ القياس املنطقي •

 .مبدأ التعويض •

الربهان الذي نثبـت فيـه   : فيقصد به )  الربهان بالتناقض (  رأما الربهان الغري مباش
ارة املكافئـة  ـت العبـثبن) ب  ←أ ( عبارة تكافئ املطلوب منطقيا فمثال إلثبات أن العبارة 



 

كذلك ميكن أن نثبت يف الربهان غري املباشر انه من املسـتحيل إال يكـون   ) أ ~  ←ب ~ (
املطلوب غري صحيح سواء حبدوث تعارض مع املعطيات أو النظريات املعتـرف بصـحتها أو   

ميكن  ميكن أن حيدث إال املطلوب وذلك عندما ميثل املطلوب حالة من عدة حاالت نثبت انه ال
 .أن حتدث نتيجة املعطيات

 :أما الربهان غري املباشر أو الربهان بالتناقض فيقوم علي أساس تكافؤ العبارتني 

 .ن ~  ٨ف ،  )ن  ←ف ( ~  

 :الربهان الرياضي  تمهارا
 -:مخس ملهارات الربهان الرياضي وهي ) ٢١٦ص، م ١٩٩٥(حدد متويل 

 :ية التالية وتشمل املهارات الفرع: مهارة التحليل  -أ

 .رسم شكل تقرييب للمشكلة الرياضية .١

 .التمييز بني املعطى واملطلوب .٢

 .حتديد املعطى يف صورة رمزية .٣

 .حتديد املطلوب يف صورة رمزية .٤

 :مهارة استنتاج العالقات  -ب

 .نتائج من املعطى مع بيان السبباشتقاق  .١

 .اشتقاق نتائج جديدة من معلومات سابقة مع بيان السبب .٢

 :رة الوصول إىل الفكرة العامة للحل مها -جـ

 .حتديد العالقة بني املعطى واملطلوب .١



 

 .الربط بني النتائج اليت نصل إليها .٢

 :مهارة احلل بأكثر من طريقة أو أسلوب  -د

 .تنويع استخدام أساليب الربهان الرياضي عند حل املشكالت الرياضية .١

 .رياضية استخدام أكثر من طريقة من طرق الربهان عند حل مشكلة .٢

 :مهارة مراجعة احلل  -هـ

 .احلكم على سالمة اخلطوات املتبعة يف الربهان الرياضي من الناحية املنطقية .١

 .خطأ برهان من الناحية الرياضية مع بيان السبب أواحلكم بصحة  .٢

 :تنمية التفكري الرياضي ومهاراته 

 .ة يف الواقع توجد ثالثة اجتاهات لتنمية مهارات التفكري بصفة عام

 .تعليم املهارات بشكل مباشر بعيدا عن املنهج : االجتاه األول 

حيث يتم تعليم مهارات التفكري بشكل مباشر بعيدا عن املنهج املقرر ون املؤيدين هلذا 
وقد قدم كوستا استراتيجية ختطـيط  ، )١٩٨٥,costa(،  ) ٨٦ص،م١٩٨٤(االجتاه دي بونو 

لتعليم مهـارات  "curt"وقدم بونو برناجمة املعروف  درس لتعليم مهارات التفكري بشكل مباشر
 .التفكري بعيدا عن املنهج الدراسي 

تعليم مهارات التفكير من خالل المـنهج الدراسـي بصـورة    : االتجاه الثاني 
 .صريحة في المنهج 



 

مبعين تقدمي درس لتنمية املهارة بشكل مباشر مث يليـة  )التجسري(يسمي بطريقة  وهو ما
ويتزعم هذا االجتاه . من احملتوي املقرر يستخدم فيه الطالب املهارة السابق تعلمها   آخردرس 

 .وزمالئة ) ١٩٦ص ص،  م١٩٨٤،بيري(

 .تعليم مهارات التفكري من خالل املنهج الدراسي بصورة غري صرحية : االجتاه الثالث

 p٢٥,١٩٨٩,Swartze( سـوارتز ،) ١٩٨٤,Marazano(ومن املؤيدين هلذا االجتاه مارزانو
حيث يرون أن تصهر هارات التفكري داخل دروس املنهج الدراسي فالدرس الواحد يكون له )

غرضا ثنائيا ومها إتقان املهارات وإتقان احملتوي معا ويف درس الصهر يهتم املعلم يف تدريسـه  
 . بالتعقيب الصريح علي عمليات التفكري اليت تدرس واستراتيجيات مابعد املعرفة املختلفة

والتوجد أحباث " والثالث  –الثاين "ويوجد خالف حول مدي أفضلية أي من االجتاهني 
 ) .الصهر ،  التجسري( تدعم أراء املؤيدين واملعارضني ألي من االجتاهني 

يرون ان تدريس مهارات الـتفكري  " مارزانو وزمالؤه" فاملؤيدين لدروس الصهر مثل 
خيلق ثغرة بني الدروس اليت يتم فيها تعلـم املهـارات   )  التجسري( منفصلة عن احملتوي املقرر 

 .واملادة الدراسية اليت نريد لتالميذنا أن يستخدموها فيها 
مد اجلسور يرون ان الصهر يشتت ذهن التالميذ وجيعل مـن الصـعب   " دعاة " بينما 

 .تعليم هذه املهارات واليوجد حبث يدعم ذلك 
ال املدخلني متساويا من حيث األمهية أن ك )٨٧-٧٦ص ص،م١٩٩٧(ويري  سوارتز

واحليوية يكون االختيار بينهما علي أساس االقتصاد وأسلوب التدريس وحاجـات التالميـذ   
 .كأفراد 

رات التفكري ميكن وضـع قائمـة   التنمية مه) ٧٣-٧٢ص،م٢٠٠٠( إبراهيمويقول 
ما إذا كـان ميكـن    شاملة ملهارات التفكري وحتديد مهارات التفكري اليت جيب تدريسها وإقرار

أو تدريس مهـارة  ) طريقة الصهر(تدريس مهارات بعينها بشكل أفضل يف درس متكامل أي 



 

وهو درس متثل فيه مهارة التفكري اهلدف الرئيسي لذلك الدرس أي ) درس متمركز(التفكري يف 
 ) .طريقة التجسري أو طريقة العزل(

كري وخاص بدراسة الرياضيات ومن وحيث أن التفكري الرياضي يعترب منط من أمناط التف
مث فانه لتنمية التفكري الرياضي ومهاراته البد أن يتم ذلك من خالل دراسة مناهج الرياضيات 

التـدريس  ( يصلح االجتاه األول السابق  ميكن أن يتم بعيدا عن دراسة الرياضيات أي ال وال
أي ) الثاين والثالث(يصلح االجتاهني ولكن ) املباشر ملهارات التفكري بعيدا عن املناهج الدراسية 

 .من خالل دراسة الرياضيات سواء بطريقة التجسري أو بطريقة الصهر 

ويضيف اخلرباء يف جمال التفكري الرياضي ومناهج وطـرق تعلـيم الرياضـيات أراء    
 :اسة الرياضيات كما يتضح فيما يليومقترحات لتنمية مهارات التفكري الرياضي من خالل در

 :Gordon)  (٥١٥-p٥١١.١٩٩١ جوردن رأي -١

يري أن استخدام أمثلة رياضية تعاكس احلدس تنمي التفكري الرياضي إذ أن احلـدس  
الناتج من تقدمي هذه األمثلة خيرج الطالب عن املألوف وعما هو موجود يف الواقع وهـو  

 .جيذب انتباه الطالب فقط بل يتحدي عادات التفكري واملمارسة  بذلك ال

علهم أفضل مفكرين ويري جوردن انه ميكن للمعلم أن يستخدم احلدس عند احلاجـة  مبا جي
االستدالل وقد قدم أمثلة تستثري احلدس والتفكري لطالب املرحلـة  ،  التأمل،  إيل االستكشاف

حدد التغري يف حجم صندوق السمك الذي علـي شـكل متـوازي    :" الثانوية ومن أمثلتها 
 ."أبعادهمستطيالت وذلك مبضاعفة احد 

 ) :١٦٧-١٥٩ص،م١٩٩١( رأي نظلة -٢



 

تري أن استخدام األلغاز الرياضية يف مناهج الرياضيات من شانه أن ينمـي الـتفكري   

األلغاز واحلكايات مندجمة معا يف تنمية الـتفكري الرياضـي   " الرياضي وقد استخدمت الباحثة 

كري الرياضي و االبتكاري للتالميذ لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية واثبت فاعليتها يف تنمية التف

منخفضـي التحصـيل يف    –متوسـطي   –مرتفعـي  ( ذوي مستويات التحصيل املختلفـة  

 ).الرياضيات

 :التفكري الرياضي  ةيف تنمي) ٥٣-٤٩ص،م٢٠٠٠(املفتي(أير -٣

يف تنميـة  " فرق الـتفكري " أو مايسمي " التفكري التعاوين " يتبين حممد املفيت مصطلح 

ل املشكالت حيث يركز علي أعمال العقل اجلماعي وذلك إلنتاج أفكار أو معرفة التفكري وح

 : سمات المفكر الجيد .متعددة األبعاد حلل املشكالت بطريقة متنوعة 

ذكرها الشريف للطالب املتفوقني يف التفكري الرياضي خصائص متيزهم عن غريهم وقد 

 خلصـاها  ناللـذا  (Callahan,Glennon) كاهلان وجلينـون  :نقال عن) ٢٤٧ص، م١٩٩١(

 :بالنقاط التالية 

 .حب استطالع املظاهر الكمية لألشياء املوجودة بالبيئة  )١

ة بالبيئة والتعامـل بفاعليـة   السرعة يف استقبال وإدراك وفهم املظاهر الكمية املوجود )٢

 .معها

 .القدرة علي التفكري والعمل التجريدي والرمزي عندما نتعامل مع األفكار الكمية  )٣



 

القدرة علي ربط األفكار الكمية بفاعلية بعضها بالبعض األخر إما علي صورة شـفهية   )٤

 .أو صورة كتابية وانه يف حالة استعداد تام الستقبال واستيعاب هذه األفكار 

القدرة علي التفكري واألداء اجليد يف املواقف الكمية بطريقة مرنة أكثر مـن طريقـة    )٥

 .التكرار املألوف

 .الرياضية والعالقات الداخلية يف البيئة الرياضية إدراك النماذج )٦

 .استخدام االستقراء يف الوصول إيل التعميمات الرياضية  )٧

 .دقة التمييز والقدرة علي التسلسل املنطقي  )٨



 

 :الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات اليت تناولت التفكري الرياضي باعتبـاره أحـد األهـداف    

اليت جيـب إكسـاا للمـتعلم باالسـتفادة مـن الطـرق       -رياضيات لتعليم ال-األساسية 

 .واالستراتيجيات وأساليب تنظيم احملتوى املختلفة

وقد اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة املباشـرة  

كنها مبوضوع الدراسة احلالية يف ختصص الباحثة ، وسوف تستعرض الباحثة الدراسات اليت أم

الوصول هلا موزعة إىل دراسات عربية ، ودراسات أجنبية مرتبة  وفق تاريخ إصدارها ، ليسهل 

 :عرضها واالستفادة منها

 :ربية ـــعــات الـــــدراســـــال

 ) :١٩٨٦(دراسة أبو زينة 

بتقدمي الطالب يف الدراسة هدفت هذه الدراسة اىل حتديد النمو احلادث يف التفكري الرياضي 

 :وقد اوضحت نتائج الدراسة ان، كادميية من املرحلة الثانوية ايل مرحلة التعليم اجلامعي اال

تزداد قدرة الطالب على التفكري الرياضي بازدياد عدد السنوات الدراسية املنتظمة اليت  •

 .يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة

اعلى من مثيلتها عند القدرة على التفكري الرياضي لدى طلبة اجلامعة ختصص رياضيات  •

 .طلبة اجلامعة ختصص علوم



 

 :)م١٩٩٨(منصور دراسة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكري الرياضي واالجتاه 

واهتم الباحث مبكونات التفكري ،حنو الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري 

الربهان الرياضي  –التفكري االستداليل  –التفكري العالقي  -ملي التفكري التأ: ( الرياضي اآلتية

طالب من طالب الصـف األول  ) ١١٢(وقد تكونت عينة الدراسة من ،)التفكري الرمزي  –

طالباً واألخرى ضابطة ) ٥٦(الثانوي األزهري قسمت إىل جمموعتني إحدامها جتريبية تضمنت 

 :دوات التاليةواستخدمت الدراسة األ، طالباً) ٥٦(تضمنت 

 .اختبار التفكري الرياضي -

 .اختبار الذكاء املصور ألمحد زكي صاحل -

 .مقياس االجتاه حنو الرياضيات -

وتوصلت الدراسة إىل أن للربنامج املقترح فاعلية يف تنمية التفكري الرياضـي وتنميـة   
ج علـى  كما دلت النتـائ ، االجتاه حنو الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري

 .وجود ارتباط دال إحصائيا بني اجتاهات التالميذ عينة الدراسة وتفكريهم الرياضي
 ) :م ١٩٩١ (خضردراسة 

تنمية  يفمندجمني معاً  الرياضيهدفت هذه الدراسة إىل دراسة فاعلية احلكاية مع اللغز     

ذو ( ذ املتفوق ذلك التلمي يفواالبتكارى لتلميذ احللقة اإلعدادية مبا  الرياضيالتفكري 



 

والتلميذ منخفض التحصيل جبمهورية مصر العربية ، وقد أشارت النتائج إىل )  العايلالتحصيل 

 :أن 

لغز ( يتطلبه  الذي الرياضيتنمية التفكري  يفله فاعلية  الرياضيتقدمي احلكاية مع اللغز   •
 . وذلك لكل التالميذ ذوى املستويات التحصيلية املختلفة ) احلكاية 

غري لغز ( حل الثالثة ألغاز التالية لكل حكاية  فئوق اموعة التجريبية على الضابطة تف •
 .واالبتكارى  الرياضيتتطلب مستوى عال من التفكري  واليت) احلكاية

واالبتكارى للتالميذ الضعفاء واملتفوقني مبستويات  الرياضياحلكاية مع اللغز تنمى التفكري 

التحصيل من التجريبية ،  يفتالميذ متفوقني ) ٦(ري أقوى حيث اخت( خمتلفة لكل منهم 

 يفالتحصيل من التجريبية أيضاً ، فكان أداء املتفوقني ـ كما يتمثل  يفتالميذ ) ٦(وأضعف 

 ) .ـ يتميز عن أداء الضعفاء  األلغازحل 

 ) : م ١٩٩٩(دراسة الليثي 
ياضيات علـى تنميـة   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر برنامج مقترح يف الر

على التحصيل والتفكري الرياضي واالبتكـار   مهارات التفكري الرياضي لطالب املرحلة الثانوية
عينة عشوائية من طالب الصف األول الثانوي من : وتكونت عينة الدراسة من،يف الرياضيات

إحـدامها   طالباً وطالبة قسمت إىل جمموعتني متكـافئتني ) ١١٩(حمافظة القاهرة بلغ عددهم   
واستخدمت الدراسة ،جتريبية تدرس بالربنامج املقترح واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة املعتادة

 :األدوات التالية



 

 . كاتل للذكاء اختبار -اختبار يف التفكري الرياضي -االختبار التحصيلي  -

 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

بـني اموعـة    )٠و٠٥( لداللـة اعند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية-١  
تنميـة   يف اختبار الـتفكري الرياضـي ويف  الضابطة و اموعة التجريبية بعد دراسة الربنامج 

القياسي  –االستقرائي  –االستداليل بأنواعه  –الناقد  –العالقي  -التأملي ( مهارات التفكري 
 .تجريبيةوذلك لصاحل اموعة ال) التفكري االبتكاري  –االستنباطي  –

توجد عالقة ارتباطيه موجبة ضعيفة بني التحصيل الرياضي وتنمية مهارات التفكري -٢  
 .حمققاً األهداف املرجوة منه% ) ٨٠  -%  ٧٠( الرياضي عند مستوى الكفاءة 

يوجد ارتباط دال إحصائيا بني التفكري اإلبتكاري للتالميذ عينـة الدراسـة وتفكريهـم     
 .الرياضي

 ) : م١٩٩٩(دراسة حسن 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام أسلوب حل املشكالت على التحصـيل  

وتكونـت  ،الدراسي والتفكري الرياضي لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية 
وقسمت عينة الدراسة إىل ، طالباً بالصف الثالث متوسط يف مدينة أا) ٦٠(عينة الدراسة من 

طالباً درسوا موضوعات وحدة اهلندسـة التحليليـة   ) ٣٠(األوىل جتريبية وعددهم ، جمموعتني
طالبـاً درسـوا باسـتخدام    ) ٣٠(واموعة الثانية ضابطة وعددهم ،بأسلوب حل املشكالت

الطريقة املعتادة واستخدمت الدراسة اختبار حتصيلي يف موضوعات وحدة اهلندسة التحليليـة ،  
وجـود فـروق دالـة    :وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها ،  رياضيواختبار يف التفكري ال

اختبار يف بني متوسطي اموعة التجريبية واموعة الضابطة )  ٠.٠١( إحصائياً عند مستوى 
كما يوجد ارتباط دال إحصائيا بني حتصيل ،الرياضي لصاحل طالب اموعة التجريبية  التفكري

 .م الرياضيالطالب عينة الدراسة وتفكريه



 

 ).م٢٠٠١(دراسة اجلفري 
 :هدفت هذه الدراسة إىل

( قياس مظاهر التفكري الرياضي لدى طالب الصف األول و الصف الثاين و الثالث ثانوي  §
 .مبدينة مكة املكرمة) طبيعي 
التعرف على وجود فروق يف التفكري الرياضي بني طالب الصف األول والصف الثاين  §

 . )طبيعي (والثالث ثانوي 
التعرف على العالقة بني مظاهر التفكري الرياضي والتحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات  §

 . لدى طالب الصفوف الثالثة معا
طبق الباحث املنهج الوصفي املقارن على عينة من طالب الصف األول وطالب الصف الثاين 

األهلية مبدينة مكة املكرمة، باملرحلة الثانوية من املدارس احلكومية واملدارس ) طبيعي (والثالث 
طالباً من الصف ) ١٨٧(طالباً يف الصف األول و ) ١٩٠(منهم ، طالباً )  ٥٦٠(عددهم 
 . حيث استخدم الباحث اختبار للتفكري الرياضي،طالباً من الصف الثالث) ١٨٣(الثاين و 

 :وأظهرت نتائج الدراسة 
األول يف معظم مظاهر التفكري  تفوق طالب الصف الثالث على طالب الثاين وطالب الصف §

 . يالرياض
وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذي داللة إحصائية بني التفكري الرياضي والتحصيل الدراسي  §

 .لدى عينة الدراسة

 ): م٢٠٠١(دراسة دياب 
التفكري ( هدفت هذه الدراسة إىل بناء برنامج لتنمية التفكري الرياضي مبستوياته الثالث 

وانتقال أثر التعلم باستخدام ) حل املشكالت واختاذ القرار –تفكري اإلبداعي ال –االستداليل 
ويدرس هذا الربنامج ضمن مقرر الرياضيات للصـف السـادس   ،إستراتيجية العصف الذهين 

تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصـف السـادس   ) ٤٢(وتكونت عينة الدراسة من ،مبحافظة غزة



 

وعتني األوىل جتريبية ودرست الربنامج املقترح والثانية ضابطة االبتدائي وقسمت العينة إىل جمم
 .درست بالطريقة العادية 

وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق دال إحصائياً بني املتوسطات احلسابية يف االختبـار  
 .البعدي ألداء التالميذ يف اختبار التفكري الرياضي لصاحل أداء التالميذ اموعة التجريبية

 ) :م٢٠٠١(احلميد دراسة عبد
هدفت هذه الدراسة إىل بناء برنامج قائم على األنشطة األثرائية لتنمية أساليب التفكري 

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،مع بيـان أثـر   ) االستقرائي ، االستنباطي ، التأملي (الرياضي 
الرياضيات لـدى  تدريس الربنامج املقترح على كل من أساليب التفكري الرياضي واالجتاه حنو 

التالميذ مرتفعي ، متوسطي ، منخفضي التحصيل بالصف اخلامس االبتدائي، وطبقت الدراسة 
على عينة من تالميذ وتلميذات الصف اخلامس االبتدائي بإدارة الباجور التعليميـة عـددهم   

 :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ، تلميذاً وتلميذة) ١٩٢(

لضابطة يف اختبار أساليب الـتفكري الرياضـي ككـل    تفوق اموعة التجريبية على ا
 ) .االستقرائي ، االستنباطي ، التأملي (ومكوناته الفرعية 

تفوق التالميذ املتفوقون حتصيلياً يف الرياضيات على التالميذ متوسـطي ومنخفضـي   
 .التحصيل يف أساليب التفكري الرياضي واالجتاه حنو الرياضيات 

 ) :م٢٠٠٢(دراسة هالل 

فت هذه الدراسة إىل دراسة فاعلية برنامج مقترح يف تنمية مهارات التفكري الرياضي هد
لدى طالب كلية التربية شعبة الرياضيات،وقد قامت الباحثة باستخدام طريقـة االكتشـاف   

،وطريقة حل املشكالت يف هذا الربنامج ، وطبقت ) االستقرائي ، االستنباطي (املوجه بنوعيه 



 

قد كان من أهم نتائج و،طالباً وطالبة) ٦٢(من طالب كلية التربية عددهم  الدراسة على عينة
 . هذه الدراسة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالب يف التطبـيقني القبلـي   
والبعدى الختبار مهارات التفكري الرياضي ككل لصاحل التطبيق البعدى ، وكـذلك يف كـل   

التعمـيم ، التصـور البصـري    ( الرياضي موضع هذا البحـث   مهارة من مهارات التفكري
، التحليل،استنتاج العالقات،الوصول لفكرة احلل،الربهان بأكثر مـن   ياملكاين،الربهان الرياض
 ).طريقة،مراجعة احلل 

 .الربنامج فعال يف تنمية مهارات التفكري الرياضي موضع الدراسة 

 ) :م  ٢٠٠٣( دارسة عفانة ونبهان 
ذه الدراسة إىل معرفة أثر طريقة التعلم بالبحث على كل من مهارات التفكري هدفت ه

طالبـاً مـن   )  ١٤٠( وقد تكونت عينة الدراسة من ،  الرياضي واالجتاه حنو تعلم الرياضيات
، طالب الصف التاسع األساسي بغزة اختريوا بطريقة عشوائية وقسموا إىل ثالث جمموعـات 

، طالباً درسوا بالطريقة الـتعلم بالبحـث فرديـاً   ) ٤٦(تكونت من اموعة التجريبية األوىل 
طالبـاً درسـوا بالطريقـة الـتعلم بالبحـث      ) ٤٧(واموعة التجريبية الثانية تكونت من 

وتوصـلت  ،طالباً درسوا بالطريقة املعتادة) ٤٧(واموعة التجريبية األوىل تكونت من ،مجاعياً
 يبـني متوسـط   )٠و٠٥(عند مستوى الدالـة   صائيةوجود فروق دالة إحعدم الدراسة إىل 

) التطبيق البعـدي (درجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري الرياضي 
 .لصاحل اموعة التجريبية الثانية واليت درست بطريقة التعلم بالبحث مجاعياً

 ): م٢٠٠٥(دراسة محادة
 )شـارك -زاوج-فكر(استخدام استراتيجيت  هذه الدراسة التعرف على فاعلية هدفت  

واالستقصاء القائمتني على أسلوب التعلم النشط يف نوادي الرياضيات املدرسية يف تنمية بعض 



 

) التفكري ككل ،الربهان الرياضي،  الترمجة،  االستدالل،  االستقراء( مهارات التفكري الرياضي
طالـب مـن طـالب    ) ١٢٦(اسة من لدى تالميذ الثالث اإلعدادي ،وقد تكونت عينة الدر

، مدرسة النقراشي للبنني بإدارة حدائق القبة التعليمية ،وبعد تطبيق الباحث ألدوات الدراسـة 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات طـالب امـوعتني   

كمـا  ، كري الرياضـي التجريبية والضابطة لصاحل طالب اموعة التجريبية يف منو مهارات التف
 بأظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية بني التفكري الرياضي وقلق الرياضيات لـدى الطـال  

 .عينة الدراسة

 :ات األجنبية ـــدراســـال
 )  Herbert  . gins burg،  ١٩٩٦( هربرت جنز بيرج دراسة

يف كل مـن  هدفت هذه الدراسة إيل املقارنة بني التفكري الرياضي موعة من األطفال 
توصـلت الدراسـة إيل أن األطفـال    ،  ) ٨ايل  ٤( كوريا وأمريكا وأعمارهم تتراوح بني 

وذلك يف التفكري الرياضي الرمسـي   ٨،  ٧الكوريني تفوقوا علي األطفال األمريكيني يف عمر 
بينما األطفال األمريكيني تفوقوا علي األطفال الكوريني يف عمر ماقبل املدرسـة وذلـك يف   .
 .كري الرياضي الغري رمسي التف

 (١٩٩٧ ,Turner) وآخرون دراسة تورنر

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام برنامج قائم على األنشطة اليت تعتمد على 
وبلغت عينة الدراسـة  ،  حتدي العقل يف تنمية التفكري الرياضي والدافعية حنو تعلم الرياضيات

ستخدمت الدراسة برنامج يف الرياضـيات يقـوم علـى    طالبٍ باملرحلة اإلعدادية،وا) ٢٣٠(
واسـتخدمت  ، األنشطة اإلبتكارية اليت تعتمد على حتدي العقل إلثارة وتنمية التفكري الرياضي

 : الدراسة األدوات التالية
 .اختبار يف مهارات التفكري الرياضي -



 

 .اختبار حتصيلي يف الرياضيات -

 .مقياس للدافعية حنو دراسة الرياضيات -

صلت الدراسة إىل أن الربنامج املقترح يشجع الطالب على التحصيل الرياضي حنو وتو
كما أن اسـتخدام الطـالب   ،  املهارات العليا يف التفكري وزيادة الدافعية حنو تعلم الرياضيات
 .لألنشطة اإلبداعية يساعد على تشجيعهم على التفكري الرياضي

 :   (٢٠٠٠,Jinfa)دراسة جينفا  

دراسة إىل التعرف على الفرق بني التفكري الرياضـي لـدى الطـالب    هدفت هذه ال
وضمت عينة الدراسـة  ،األمريكيني والطالب الصينيني أثناء حل املهام املغلقة واملهام املفتوحة
واسـتخدمت الدراسـة   ،عدداً متساوياً من طالب الصف السادس الصينيني و األمـريكيني 

 :األدوات التالية

 ).مهام  ٦يتضمن ( ة  اختبار املهام املغلق -

 ).مهام  ٦يتضمن ( اختبار املهام املفتوحة   -

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب الصينيني واألمريكيني يف اختبار املهام املغلقة  -
 .لصاحل الطالب الصينيني

األمـريكيني يف اختبـار املهـام    وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب الصينيني و -
 .املفتوحة لصاحل الطالب األمريكيني

 ) : ٢٠٠٠,Villarreal.monica(دراسة فيلري مونيكا 
الدراسة إيل التعرف علي مراحل تعليم الرياضيات واليت تتضمن الـتفكري   ههدفت هذ

ـ  ،  واملهارات مبعرفة متقدمة كاستخدام الكمبيوتر يف التعلم وسرعة الفهم  هائج هـذ ومـن نت



 

الدراسة وجد أن التعليم بالكمبيوتر خمتلف فهو يساعد علي تقريب احلقائق وسـرعة تعلـيم   
 .التفكري الرياضي املرئي منة يف املسموع

  )   Nancy, Laurie  (٢٠٠٠,دراسة نانسي ولوري  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التفكري الرياضي للتالميذ يف املرحلة االبتدائيـة    
وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من تالميـذ الصـف   ،ي صعوبات التعلم يف الرياضياتذو

واعتمدت الدراسة علـى التصـميم التجـرييب ذي    ،  تلميذاً) ٤٩(الثاين االبتدائي وعددهم 
 .واستخدمت الدراسة اختبار التفكري الرياضي و اختبار يف حل املشكالت،اموعة الواحدة

 :ة نتائج منهاوتوصلت الدراسة إىل عد

 .التالميذ ذو صعوبات التعلم يف الرياضيات فقط لديهم قصور شامل يف التفكري  الرياضي

التالميذ ذو صعوبات التعلم يف الرياضيات والقراءة لديهم عجز أكثر خاصة يف مهـارة حـل   
 .املشكالت

  (٢٠٠١, Kathleen & Ann)دراسة كاثلني وآن   
ارات التفكري الرياضي للطالب من خـالل حتسـني   هدفت هذه الدراسة إىل حتسني مه
وقد تكونت عينة الدراسـة مـن جممـوعتني مـن     ،  املفردات الرياضية والعمليات العددية

اموعة األوىل من طالب املرحلة اإلعدادية يف التعليم العام مبدرسة ضـمن طبقـة   ،الطالب
سع من املرحلة الثانوية من التعليم واموعة الثانية من طالب الصف التا. متوسطة جلالية ريفية

 .اخلاص مبدرسة ضمن طبقة متوسطة جلالية حضرية

 :واستخدمت الدراسة األدوات التالية

 .مشكالت القصة  -قاموس للمفردات الرياضية     -اختبار يف التفكري الرياضي      -

 : وأشارت نتائج الدراسة إىل



 

 .يح للمفردات الرياضية يف مجل جمردةزيادة يف قدرات الطالب على االستخدام الصح

 .إثبات أجزاء املعادالت الرياضية

 .التعرف على الكلمات اإلحيائية الصحيحة يف مشكالت القصة

زيادة قدرات الطالب اليت تؤهلهم إلكمال املشكالت اللفظية وعنونة إجابام وحتديد 
 .العملية املطلوبة حلل املشكلة

   (٢٠٠٣ ,Pape & Bel & Yetkin) باب وآخروندراسة 
وتكونت عينة الدراسـة  ،  هدفت الدراسة إىل تطوير التفكري الرياضي والتنظيم الذايت

  :و استخدمت الدراسة ، من طالب الصف األول املتوسط

 ) .تنظيم احملتوى( إعادة توصيف حمتويات الرياضيات اخلاصة م    -

 ).ثرائيةإأنشطة ( التمثيل املتعدد واملهام الرياضية الغنية    -

 .االهتمام ببيئة الفصل واحتياجاا   -

 :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها 

إن املتعلمني املنظمني ألنفسهم مشاركني فاعلني يف تعلمهـم قـادرين علـى اختيـار       -
 .االستراتيجيات وعلى عرض تقدمهم يف استخدام هذه االستراتيجيات حنو اهلدف

 مهذه إىل إمكانية تطوير املتعلم ذاتيا مع االعتماد على بعـض التنظـي   كذلك أفادت  -
 .النفسي يف جمتمع العمل 



 

 :تعليق علي الدراسات السابقة 
 :يلي  الدراسات ما منيالحظ 

داالً إحصائياً الستخدام بعض طرائق التـدريس يف   أثراأظهرت العديد من الدراسات  -١
) م١٩٩٩(حسن احلكاية مع اللغز الرياضي ) م١٩٩١(خضر :تنمية التفكري الرياضي
أثر استخدام برنامج مقترح يف الرياضـيات  )م١٩٩٩(الليثي ، أسلوب حل املشكالت

برنامج )م٢٠٠١(دياب ، علي تنمية مهارات التفكري الرياضي لطالب املرحلة الثانوية
ائم برنامج مقترح ق) م٢٠٠٢(هالل، األنشطة األثرائية) م٢٠٠١(عبد احلميد،مقترح 

إستراتيجييت ) م٢٠٠٥(محادة ،  على طريقة االكتشاف املوجه وطريقة حل املشكالت
برنـامج قـائم علـى     (١٩٩٧, Turner)تورنر  ، واالستقصاء، )شارك-زاوج–فكر (

 .املفردات الرياضية (٢٠٠١, Kathleen. & Ann)كاثلني وآن   ،األنشطة 

 ،  )م١٩٩٩(الليثي  ،  )م١٩٩٨(منصور ، )م١٩٩١( خضر : أثبتت دراسة كال من -٢
 . فاعلية الربنامج املقترح يف تنمية مهارات التفكري الرياضي  )م٢٠٠٢(هالل 

أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبـة بـني الـتفكري     -٣
، الليثـي  ) م١٩٩٩(حسـن  ، )م١٩٩٨(عبد ايد : الرياضي والتحصيل الدراسي 

بينما أظهـرت دراسـة   ، )م٢٠٠١(عبد احلميد  ،) م٢٠٠١(ي اجلفر، )م١٩٩٩(
وجود عالقة ارتباطيه بني اجناز الطالب يف ،  (٢٠٠١ ,Kathleen. & Ann)كاثلني وآن  

 .املهارات احلسابية والتفكري الرياضي

إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بـني الـتفكري   ) م١٩٩٩(دلت نتائج دراسة الليثي  -٤
إىل  ) (٢٠٠٠, Jinfaالدراسي  بينما أظهرت نتائج دراسة جينفـا     الرياضي والتحصيل

فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب الصينيني واألمريكيني يف اختبار املهـام   دوجو
ووجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني الطـالب    ،املغلقة لصاحل الطالب الصينيني 



 

بينمـا  ، لصاحل الطـالب األمـريكيني  الصينيني واألمريكيني يف اختبار املهام املفتوحة 
تأثري اجيايب ملستوى الصف الدراسـي علـى   ) م٢٠٠١(اجلفري أظهرت نتائج دراسة

نتـائج دراسـة نانسـي     أشـارت بينمـا   ،التفكري الرياضي لصاحل الصفوف العليا
أن الطالب ذوي الصعوبات يف التعلم لديهم عجز ،Nancy&( Laurie  (٢٠٠٠,ولوري

 . يفكري الرياضوقصور شامل يف الت

 (٢٠٠٠, Jinfa)جينفا  ، )م ٢٠٠١(عبد احلميد،  )م٢٠٠١(دياب : دراسات أجريت  -٥
بينمـا  ،  على طالب املرحلة االبتدائيـة   ) Laurie &(٢٠٠٠,Nancyنانسي ولوري 

 ،  )م٢٠٠٣(عفانة ونبـهان  ،) م١٩٩٩(حسن ،)م١٩٩١(خضر : أجريت دراسات 
و بيب و بيل ،  (٢٠٠١, Kathleen. & Ann)آن   كاثلني و،  (١٩٩٧ ,Turner)تورنر  
و أجريت ،  على طالب املرحلة اإلعدادية  (٢٠٠٣ ,Pape & Bel & Yetkin)ويتكني 

كمـا أجريـت دراسـيت    ، )م ١٩٩٩(الليثـي  ،  )م١٩٩٨(عبد ايد :دراسات 
 .على طالب اجلامعة) ١٩٩٧, Mary(ماري ،  ) م٢٠٠٢(هالل:

 .جناح الكمبيوتر يف تعليم وفهم مراحل التفكري)  Villarreal.monica( ظهرت دراسةأ -٦

يف بنـاء أداة  ،للدراسة احلاليةمتت االستفادة من الدراسات السابقة يف اإلطار النظري  -٧
املوجـودة يف تلـك    باالطالع على قائمة مهارات التفكري الرياضـي  الدراسة احلالية
 .ومناقشة النتائج وتفسريها،  امنهجية الدراسة احلالية وإجراءاو،  الدراسات

باإلضافة إىل اختالف جمتمـع الدراسـة    ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة -٨
 موضـع يف حمتـوى األداة  ومهـارات الـتفكري الرياضي   ، والعينة واملستوى الدراسي

 .الدراسة

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ةـــدراســراءات الـإج
 
 
 
 
 .  منھج الدراسة  -

 .  مجتمع الدراسة  -

 .  ةـعینة الدراس -

 .   ةــأداة الدراس  -

 .أسالیب المعالجة اإلحصائیة  -

  

     

 

 



 

 :مقدمة
 ،لدراسـة  ااءات الدراسة ، حيث يتم توضيح منهج ريف هذا الفصل إج ةعرض الباحثت

 والتأكـد  هابناء وطريقة ،  وحجم العينة اليت اختريت لتطبيق الدراسة عليها ،هاحتديد جمتمعو
ألساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة ا، ومن مث عرض تطبيقها وإجراءاتمن صدقها وثباا 

 . البيانات 

 : منهج الدراسة 
إىل  يهـدف  الذي هو "املسحي" املنهج الوصفي)م١٩٨٧(عرف عوده و ملكاوي            

،  األمر الواقـع مبسـحها  حتديد ووصف احلقائق املتعلقة باملوقف الراهن ، وتوضيح جوانب 
  ٩٩ص  ."ووصفها وصفاً تفسريياً بداللة احلقائق املتوفرة 

يتم مـن خالهلـا    الوصفية املسحية البحوث إىل أن )٣٧ص، م١٩٧٧(قليين  أشار          
دراسة املصادر الرئيسة ؛ الشتقاق وحتديد جماالت املهارات التدريسية والوصول منها إىل قائمة 

املسح يستخدم يف قياس أية ظاهرة تدريسية " أن ب )م٢٠٠٠(ذكر محدان ،  طلوبةباملهارات امل
، حيث جيسد حينئذ مكوناا أو مواصفاا مكتوبة على شكل بيان أو قائمة أو مقياس تقـدير  

 .  ٣٨ص" متدرج 

 : جمتمع الدراسة 
ريس مـادة  ميارسـن تـد   اآليت هو مجيع معلمات الرياضيات ،  جمتمع هذه الدراسة         

 .  التربية والتعليمالتابعة لوزارة  ملدينة مكة املكرمة الرياضيات يف املدارس املتوسطة احلكومية

 :عينة الدراسة خصائص 
)  جمتمع الدراسـة  (من معلمات الرياضيات  بسيطة عينة عشوائية باختيار ةالباحث تقام

يف املدارس املتوسطة ) راسة جمتمع الد(ميثلن بعض معلمات الرياضيات  ،معلمة  ٢٢٠عددها 
 :وصفا لصفام وبيانام الشخصية من حيث يوفيما يل، داخل مدينة مكة املكرمة احلكومية



 

علـى   حاصـلة )عينـة الدارسـة   ( ةكون املعلمتحيث يشترط أن  /املؤهل الدراسي  ) ١
 .مع إعداد تربوي  الرياضيات يف بكالوريوس

خربة تقع ما بني ) عينة الدراسة( ةن يكون لدى املعلمحيث يشترط أ/ اخلربة التدريسية  )  ٢
 . تدريس الرياضياتسنة يف  ١٢-٥

 ويتم توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة )  ١( جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 : أداة الدراسة 
 :بناء أداة الدراسة ومكوناتها -:أوال 

 :باخلطوات التالية  أدااحتقيقا هلدف الدراسة مر بناء        
 .اليت تناولت مهارات التفكري الرياضي لألدبياتدراسة نظرية  .١
 .ولت مهارات التفكري الرياضياليت تنا واألجنبيةمراجعة الدراسات العربية  .٢

من النـوع املفتـوح علـى معلمـات      استبانهزيارة بعض املدارس املتوسطة وتوزيع  .٣
وكـذلك   )١ملحق رقم (  الرياضيات للحصول على قائمة مبهارات التفكري الرياضي

آراء املختصني يف علم الـنفس التربـوي و طـرق تـدريس     ،  مشرفات الرياضيات
 .وطرق التدريسالرياضيات يف املناهج 

 .التوصل إىل حماور أداة الدراسة وإبعادها .٤

 النسبة العدد سنوات اخلربة م
 ١٦.٨١٨ ٣٧ سنوات ٥إىل مادون  ١من  ١
 ٣٥.٩٠٩ ٧٩ سنة ١٢إىل مادون  ٥من  ٢
 ٤٧.٢٧٢ ١٠٤ قسنة وما فو ١٢من  ٣

 %١٠٠ ٢٢٠ املــجــمــوع



 

 ) ٢ملحق رقم( األوليةالدراسة يف صورا  أداةمن اخلطوات السابقة الذكر قامت الباحثة بناء 

 :وتكونت من مخسة حماور رئيسه كما يلي 

 . مهارات فرعية ٧مهارة التعبري بالرموز وحتتوي علي  /احملور األول §

 . فرعية اتمهار٩وحيتوي على  ،  مهارة االستنباط/ احملور الثاين  §

 . فرعية اتمهار٦وحيتوي على  ،  مهارة االستقراء/احملور الثالث  §

 .فرعية اتمهار ١٠وحيتوي على ،  مهارة التصور البصري املكاين/احملور الرابع  §

 . مهارة فرعية ١٣وحيتوي علي  مهارة الربهان الرياضي،/ اخلامس  احملور §

 :صدق أداة الدراسة  -ثانيا
حثة بالتحقق من صـورا  االب قامت األوليةالدراسة يف صورا  أداة إعدادبعد االنتهاء من  §

 :علي قياس السمة اليت وضعت من اجلها من خالل

 -:منيــكــدق احملــص

بلـغ  ) ٤ملحق رقم ( الدراسة على جمموعة من احملكمني أداةبعرض  ةالباحثقامت 
ن ذوي االختصاص واخلربة من أعضـاء هيئـة التـدريس    حمكما م )٢٢(عددهم 

ومشرفات ومعلمات رياضيات املرحلة املتوسطة وقد طلب من احملكمـني إبـداء   
 :آرائهم حول 

 .ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته .١

 .وضوح العبارة ودقة صياغتها .٢

 .تقييم درجة أمهية العبارة .٣

 .احلذف أو اإلضافة أومقترحات التعديل  .٤



 

 -:االجيابيةمالحظات احملكمني  وكانت

 .املتوسطةاملرحلة  الالزمة لطالبات الرياضيمهارات التفكري على مشول القائمة املبدئية  §

   .اخلمسة ةصحة تصنيف املهارات يف حماورها الرئيس §

 . ارة ـاغة كل عبـالمة صيـوح وسـوض §

 . ارة ـــة كل مهـة أمهيـد درجـحتدي §

 . الالزمة أو املكررة  غرياملهارات إضافة بعض املهارات أو حذف  §

 -:بينما السلبية 

فـردات  مع حذف أو إضافة أو استبدال بعض امل،  بعض املهاراتاللفظية ل صياغةالإعادة  §
 .املهارة عبارات من

 . ا هاـارات لتشـحذف بعض امله §

 .ارات ـــــافة بعض املهـإض §

ياضي ودمج ماميكن وقـد مت األخـذ   واقتراح بعض احملكمني إضافة بعض مهارات التفكري الر
بآراء وتوصيات احملكمني وتوجيهات املشرف حيال ذلك وبذلك تكونـت أداة الدراسـة يف   

 : يصورا النهائية مما يل

 . مهارات فرعية ٥مهارة التعبري بالرموز وحتتوي علي  /احملور األول §

 . فرعية اتمهار٧وحيتوي على  ،  مهارة االستنباط/ احملور الثاين  §

 . فرعية اتمهار٧وحيتوي على  ،  مهارة االستقراء/احملور الثالث  §

 .فرعية اتمهار ٨وحيتوي على ،  مهارة التصور البصري املكاين/احملور الرابع  §

 ) ٣انظر امللحق رقم (.مهارة فرعية ١٠وحيتوي علي ، مهارة الربهان الرياضي/ احملور اخلامس  §



 

 :صدق االتساق الداخلي

معلمة حلساب صدق  ٢٢ائمة املهارات استطالعيا على عينة بلغت حيث مت تطبيق ق
 -:االتساق الداخلي وكانت النتائج كالتايل

  للمهارات الفرعية ملهارة التعبري بالرموزاالرتباط  تمعامال) ٢(جدول رقم       

 معامالت االرتباط المهارة الفرعية
 أومیم التع أوالقراءة الجیدة للعبارة اللفظیة للمعطاة .١

 .المسالة
 

٠.٦١ 

 ٠.٢٨ .تحدید العالقات المتضمنة بین متغیرات العبارة اللفظیة.٢

 ٠.٦٩ .صورة رمزیة إليتحویل العبارة اللفظیة .٣

 ٠.٧٩ .التعبیر رمزا عن العبارة اللفظیة.٤

 ٠.٢٥ .تحدید المصطلحات في ھذه العبارة.٥

 ٠.٥٨ .لریاضیةتحدید الرموز الریاضیة للمتغیرات والعالقات ا.٦
التحویل من لغة اتصال إلي لغة اتصال أخري كالتحویل من 
معادالت إلي ألفاظ أو من جدول إلي رسم أو من معادلة إلي 

 إلي آخرة....جدول
٠.٣٨ 

هلما معاملي ارتباط غري  )٥(والعبارة رقم  ) ٢( العبارة رقم أنيتضح  )٢( اجلدولمن 
هلا معامل ارتباط داله عند مستوى الداللـة  ) ٧(ا العبارة رقم بينم،داله وبالتايل مت استبعادمها 

 ٠.٠١ الداللـة هلما معامالت ارتباط داله عند مستوى  أنبينما باقي العبارات جند ،  ٠.٠٥
 .وهذا يعين مدى مناسبتها وارتباطها حملور مهارة التعبري بالرموز

 



 

 هارة االستنباطاالرتباط للمهارات الفرعية مل تمعامال) ٣(جدول رقم      

 معامالت االرتباط المهارة الفرعية
 ٠.٨٤ .القراءة الجیدة للعبارة الریاضیة. ١
 ٠.٦٧ .تحدید ارتباط الحالة الخاصة بالحالة العامة.٢
 ٠.٧٤ .تحدید العالقة بین القاعدة العامة والحالة الخاصة.٣
القاع  دة  إط  ارتحدی  د الحال  ة الخاص  ة الت  ي تق  ع تح  ت     .٤

 ٠.١١ .العامة

 ٠.٦٠ .تطبیق القاعدة العامة على الحالة الخاصة.٥
 ٠.٦٣ .تطبیق القاعدة او القانون في مواقف جدیدة.٦
التمیی     ز ب     ین المعلوم     ات الص     حیحة والمعلوم     ات     .٧

 ٠.٤٠ .الخاطئة

 ٠.١٩ .تفسیر القواعد العامة.٨

ي ارتباط غري هلما معامل )٨(والعبارة رقم  )٤(العبارة رقم  أنيتضح ) ٣(من اجلدول 
هلمـا معـاملي ارتبـاط      ) ٨(و رقـم  ) ٧(بينما العبارتني رقـم  ، داله وبالتايل مت استبعادمها 

 ٠.٠١ الداللـة هلما معامالت ارتباط داله عند مسـتوى   أنبينما باقي العبارات جند ،٠.٠٥
 .االستنباطوهذا يعين مدى مناسبتها وارتباطها حملور مهارة 

 

 

 

 

 



 

 معامالت االرتباط للمهارات الفرعية ملهارة االستقراء) ٤(جدول رقم     

 معامالت االرتباط المهارات الفرعية
 ٠.٤٣ .القراءة الجیدة بفھم للحاالت الفردیة المتنوعة.١
 ٠.٧٤ .تحدید خصائص كل حالة خاصة.٢
تحدی  د العالق  ة ب  ین مق  دمات ون  واتج ك  ل حال  ة عل  ى     .٣

 ٠.٦٨ .حده

 ٠.٥٩ .الحاالت نة بیالمشتركاستنتاج الخاصیة .٤
بناء على دراسة الحاالت القانون  أوصیاغة القاعدة .٥

 ٠.٧٢ .الخاصة

عل ى   بتطبیق ھ الق انون   أوالتحقق م ن ص حة القاع دة    .٦
 .حاالت خاصة

٠.٦٥ 

هلما معاملي ارتباط غري  )٤(والعبارة رقم ) ١( يتضح أن العبارة رقم ) ٤(من اجلدول 
لعبارات جند أن هلما معامالت ارتباط داله عند مستوى الداللـة  بينما باقي ا، ٠.٠٥داله عند 
 .قراءوهذا يعين مدى مناسبتها وارتباطها حملور مهارة االست ٠.٠١

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 معامالت االرتباط للمهارات الفرعية ملهارة التصور البصري املكاين) ٥(جدول رقم

 معامالت االرتباط المهارات الفرعية
 ٠.٦٠ .المجسمة والمستویةالھندسیة  األشكالالتمییز بین .١
 ٠.٧٦ .الھندسیة لألشكالتمییز اتجاه الحركة .٢
 ٠.١١ .المختلفة للشكل الھندسي األوضاعاكتشاف .٣
 ٠.٦٦ .الھندسیة المتماثلة والمتشابھة األشكالتمییز .٤

الھندس  یة الناتج  ة م  ن ال  دوران ف  ي      األش  كالاكتش  اف 
 ٠.٨٠ .الفراغ

 ٠.٧٥ .الھندسیة المتداخلة األشكاللعالقات بین تحدید ا.٦
الھندس  یة الناتج  ة م  ن الحرك  ة ف  ي  األش  كالاكتش  اف .٧

 ٠.٤٢ .الفراغ
 أواس    تنتاج القاع    دة الت    ي ت    ربط ب    ین المعلوم    ات  .٨

 ٠.٧٤ .المعطاة األشكال
 ٠.٦٩ .معطاةاستنتاج نتائج من مقدمات .٩

 األش كال وتمییز االختالف والتشابھ بین المعلومات .١٠
 ٠.١٨ .المعطاة

هلما معاملي ارتباط غري )١٠(والعبارة رقم  )٣(يتضح أن العبارة رقم ) ٥(من اجلدول 
  ٠.٠٥هلا معامل ارتباط داله عند مسـتوى  ) ٧(بينما العبارة رقم  ،وبالتايل مت استبعادمها داله 

وهذا يعـين   ٠.٠١اللة بينما باقي العبارات جند أن هلما معامالت ارتباط داله عند مستوى الد
 .مدى مناسبتها وارتباطها حملور مهارة التصور البصري املكاين

 

 



 

 معامالت االرتباط للمهارات الفرعية ملهارة الربهان الرياضي) ٦(جدول رقم 

 معامالت االرتباط المهارة الفرعية
 ٠.٢٩ .القراءة الجیدة للمسالة الریاضیة.١
 ٠.٧٥ .التمییز بین المعطى والمطلوب.٢
 ٠.٧٤ .تحدید المعطى في صورة رمزیة.٣
 ٠.٨٠ .تحدي المطلوب في صورة رمزیة.٤
اس  تنتاج نت  ائج ص  حیحة ومفی  دة م  ن المعطی  ات م  ع     .٥

 ٠.١٩ .بیان السبب
اش تقاق نت ائج جدی  دة م ن معلوم ات س  ابقة م ع بی  ان      .٦

 ٠.٧٠ .السبب
 ٠.٧٩ .تحدید العالقة بین المعطى والمطلوب.٧
نت  ائج الت  ي نص ل الیھ  ا لھ  دف الوص  ول  ال ربط ب  ین ال .٨

 ٠.٥٨ .الى المطلوب
 ٠.٣٩ .تنویع الحل باكثر من طریقة او اسلوب.٩

اس  تخدام اكث  ر م  ن طریق  ة م  ن ط  رق البرھ  ان عن  د  .١٠
 ٠.٦٦ .حل مشكلة ریاضیة

 ٠.٧٤ .كتابة الحلول في صورة منطقیة.١١
 ٠.٨٥ .الحكم بصحة برھان ریاضي من الناحیة الریاضیة.١٢
 ٠.١٥ .الحكم بخطا برھان ریاضي من الناحیة الریاضیة.١٣

وكذلك العبارة رقـم   ) ٥( والعبارة رقم ) ١ (يتضح أن العبارة رقم ) ٦(من اجلدول 
 بينما باقي العبارات جند أن هلما ،  اارتباط غري داله وبالتايل مت استبعاده هلما معامالت )١٣(

 



 

وهذا يعين مدى مناسبتها وارتباطها  ٠.٠١ معامالت ارتباط داله عند مستوى الداللة
 .الربهان الرياضيحملور مهارة 

 

 معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد أداة الدراسة للمحور الذي تنتمي إليه  يوفيما يل

 

 ) ٧( جدول رقم      

 .الدراسة بالدرجة الكلية حملاورها أداة بعادأمعامالت ارتباط 

 معامالت االرتباط المحاور

 ٠.٨٣ ور األولــــــحــــــالم
 ٠.٨٧ انيــــثـــــور الــــــحــــــالم
 ٠.٩٤ ثــــالــــثــــور الـــــحــــــالم
 ٠.٩١ عـــــرابـــــور الــــحـــــــالم
 ٠.٩٠ امس ــــخــــور الــــحـــــــالم

 ٠.٨٩ لـــــــــكــــــــاور كــــــــــــــــــالمح

 

يتضح أن مجيع معامالت ارتباط حماور أداة الدراسة دالة )  ٧( قم من جدول ر
وللمحاور ككل عالية وهذا يدل على معامل )  ٠.٠١( إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .ارتبط عال ممكن الوثوق به الستخدام أداة الدراسة وتطبيقها على عينة الدراسة

 
 



 

 : ثبات االستبانة  – ثالثا
)  Alpha Cornbach(معامل ألفاكرونبـاج   مالدراسة باستخدا مت حساب الثبات ألداة

 . إلجياد معامل الثبات لكل حمور من حماور األداة ، وكذلك معامل الثبات الكلي لألداة 
 ) ٨( جدول                                        

 ت االستبانة معامالت ثبا
 معامل الثبات املهارات الرئيسية

 ٠.٩٥ زالتعبیر بالرمو
 ٠.٩٥ االستنباط
 ٠.٩٤ االستقراء

 ٠.٩٠ التصور البصري المكاني
 ٠.٩٥ البرھان الریاضي

 ٠.٩٤ االستبانة ككل

 
يتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة ولألداة ككل عالية 

ة الدراسة جلمـع  جداً وهذا يدل على معامل ثبات عالٍ ميكن الوثوق به من أجل استخدام أدا
وبالتايل أصبحت أداة الدراسة جاهزة لتطبيقهـا  .البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 .على عينة الدراسة 

كما يوضحها جدول رقم  األمهيةوقد قامت الباحثة بتفسري النتائج حسب تقدير درجة 
اعلـي  (ل تقسيم املدى حيث انه يبني التقديرات لدرجات األمهية وقد مت حساا من خال )٩(

 .على عدد الفئات احملددة لدرجة األمهية ) ادين درجة للفقرة  –درجة للفقرة 

 

 



 

 ) ٩( جدول رقم                                

 التــقــديــرات لــدرجــة األمهـــيـــة         

 

 

 

 

 

 : إجراءات تطبيق أداة الدراسة
هـ وذلك  ١٤٢٨/ هـ ١٤٢٧يف الفصل الدراسي الثاين لعام  أداة الدراسةمت تطبيق  

علي بعض معلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة من مدارس التعليم العام يف منطقة مكة 
معلمة من معلمات  ينيا حبيث بلغ حجم العينة مائتني وعشراملكرمة حيث مت اختيارها عشوائ
مت ( قامت الباحثة بنفسها و مبساعدة عدد من الزميالت   قدو،  الرياضيات للمرحلة املتوسطة

عينة (معلمات الرياضيات  لكي تبدي) وكيفية اإلجابة عليها  –تعريفهن دف االستبانة 
وأمهيتها بالنسبة ،  رات املطلوبة يف االستبانةمعرفتهن للمها ىمدحول  آرائهن) الدراسة 

 .مث اخذ املتوسط لكل مهارة  ،  لطالبات الصف األول متوسط

 

 

 

 

 تقديرات مستوى اآلراء التقديرات م

 ٣ -٢.٣٣٢من  ةـاليـع ١

 ٢.٣٣٢ -١.٦٦٦من  ةـوسطـمت ٢

 ١.٦٦٦ -١من ةـعيفـض ٣



 

 :املعاجلة اإلحصائيةأساليب 
 تتوصل،  )عينة الدراسة(الرياضيات  اتألداة الدراسة على معلم ةبعد تطبيق الباحث 
للعلوم االجتماعية  اإلحصائية ماحلز برنامج مااستخد مت إىل  جمموعة من البيانات ، حيث ةالباحث

)Spss (واملرشد اإلحصائي وهي  ةإلجراء املعاجلات اإلحصائية اليت مت االتفاق عليها بني الباحث : 

 .التكرار والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة )١

 حيث مت حساب املتوسط احلــسايب،   Arithmetic Meanاملتوسط احلسايب  ) ٢
 لالستبانةو،  االستبانةولكل حمور من حماور  االستبانةيف كل مهارة يف  اتعلماملآلراء 

ملهارات التفكري )  عينة الدراسة(الرياضيات  اتمعلمأداء ككل ؛ ملعرفة مستوى 
 ) .  االستبانةاملتضمنة يف (  لطالبات رياضيات الصف األول متوسط ةالالزم الرياضي

    البيانات ذات االحنراف  أن)  ٢٣٣ص، م ١٩٩٦(حطب وصادق  أبوحيث يشري  )٣
حيث مت حساب االحنراف املعياري ،  أيضابينها تشتت اكرب والعكس صحيح  األكرباملعياري 

 .انتشارها عن متوسطها احلسايب أوملعرفة مدى تشتت البيانات ، لكل مهارة يف االستبانة 

 .الدراسة أداةمعامل الفا كرونباخ لقياس ثبات  )٤

 .مل ارتباط بريسون لقياس صدق االتساق الداخلي بني مفردات االستبانة وحماورهامعا )٥

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 حتليل البيانات وإجابة أسئلة

 الدراسة ومناقشتها
 

 

 

 

 

 

 



 

حتليال لبيانات الدراسة والوصول اىل نتـائج الدراسـة   يف هذا الفصل  تتناول الباحثة
 .ومناقشتها

 ً   : السؤال األولجابة إ/ أوال

ما مهارات التفكير الرياضي الالزمة لطالبات الرياضـيات  " والذي نصه   
 " ؟ بالصف األول المتوسط

موجهه إىل معلمات الرياضيات باملدارس املتوسطة تشتمل  استبانه مفتوحةبعمل   قامت الباحثة
الرياضي األساسية والفرعية املكونة  مهارات التفكري يه ما " هذه االستبانه على سؤال مفتوح

 " لدى طالبات الصف األول املتوسط من وجهة نظركم ؟ توافرهالكل مهارة أساسية الالزم 

 ) ١انظر امللحق رقم ( 

معلمة من معلمات  ٢٢٠على عدد من املعلمات بلغ  ةمت توزيع هذه االستبانوبعد أن 
مجعت الباحثة استجابات املعلمات علـى  ، مة رس املتوسطة مبدينة مكة املكرالرياضيات باملدا
تقرير يشتمل كل تقرير على  ٢٢٠وقامت بتفريغها وبذلك حصلت الباحثة علة  ةهذه االستبان

عدد من املهارات الرئيسية الالزمة للتفكري الرياضي وعلى املهارات الفرعية املكونة لكل مهارة 
،  باالستفادة من القوائم املعـدة سـابقاً  أساسية وتوصلت الباحثة من خالل هذا االستبيان و 

بإعداد قائمة مبهارات الـتفكري   يواألدبيات والدراسات اليت تناولت موضوع التفكري الرياض
الرياضي بعد تفريغه وحذف العبارات املتشاة يف استجابات املعلمات إىل انه من أهم مهارات 

ات بالصف األول املتوسط بعد توزيعهـا  التفكري الرياضي الالزم توافرها لدى طالبات الرياضي
 :كما يلي  ةمهارة موزعة على مخس حماور رئيسي) ٤٥(احتوت على، على حماور

 . مهارة التعبري بالرموز /احملور األول

 .مهارة االستنباط/ احملور الثاين 



 

 . مهارة االستقراء  /احملور الثالث 

 .مهارة التصور البصري املكاين/احملور الرابع 

 )  ٢انظر امللحق رقم .( مهارة الربهان الرياضي/ ور اخلامس احمل

مث قامت الباحثة بتوزيع املهارات الفرعية على املهارات األساسية مكونة بذلك قائمـة  
مهارات التفكري الرياضي الالزم توافرها لدى طالبات الرياضيات بالصـف األول املتوسـط   

 :ي الرئيسية والفرعية تتمثل فيما يلي وأصبحت أبعاد قائمة مهارات التفكري الرياض

 . مهارات فرعية ٧مهارة التعبري بالرموز وحتتوي علي  /احملور األول

  فرعية اتمهار٩وحيتوي على  ،  مهارة االستنباط/ احملور الثاين 

 . فرعية اتمهار٦وحيتوي على  ،  مهارة االستقراء/احملور الثالث 

 .فرعية اتمهار ١٠وحيتوي على ،  ي املكاينمهارة التصور البصر/احملور الرابع 

 )٣انظر امللحق رقم .(مهارة فرعية ١٣وحيتوي علي  ،مهارة الربهان الرياضي / احملور اخلامس 

ومت التحقق من صدق القائمة بعرضها على عدد من املتخصصني يف املنـاهج وطـرق   
صـالحية هـذه   شأن باحملكمني  صدق : وكان اهلدف،  تدريس الرياضيات وعلم النفس

وبذلك أمكن اإلجابة على السـؤال  . املتوسط املرحلة  لطالباتومدى مناسبتها  ،  القائمة
 .األول 

 :السؤال الثاني  إجابة: ثانيا 

ـ   اتهمية مهارأ درجة ما" و نصه  طالبـات  ل ةالتفكير الرياضـي الالزم
 " ؟ متوسط الرياضيات الصف األول 



 

ج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة الجابـات   ولالجابة على هذا السؤال مت استخرا
  .معلمات الرياضيات لكل فقرة من فقرات االستبانة لتحديد درجة االمهية

 -:كما توضحها الجداول التاليه 
مهارات خمتلفـة ، مت  )  ٥( وملعرفة درجة أمهية مهارة التعبري بالرموز اليت حتتوي علي 

ئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وكذلك املتوسـط  استخدام التكرار والنسبة امل
 : التايل  )١٠(رقم  احلسايب العام ومت عرض النتائج من خالل اجلدول

 

 ) ١٠( ل رقم جدو
 واالنحراف المعياري الحسابييوضح المتوسط 

 ) ٢٢٠=ن( التعبير بالرموز لدرجة األهمية لكل مهارة فرعية من مهارات
 

 
 م

 

 
ــــــارات  الفرعية المهــ

 المكونة مهارة التعبير بالرموز

 لكل مهارة فرعية من مهارات التعبير بالرموز درجة األهمية
المتوسط  عالیة متوسطة ضعیفة

 الموزون
للتكرارات

االنحرا
ف 

المعیار
ي

ترتیب 
 العبارة

درجة 
 أھمیتھا

%                                          ت % ت % ت

 
١ 

قراءة العبارة اللفظیة المعطاة أو 
 .للتعمیم أو المسألة 

 

 
 عالیة ٣ ٠.١٩ ٢.٦٨١٨٢ ٧٢.٧ ١٦٠ ٢٢.٧ ٥٠ ٤.٥ ١٠

 
٢ 

تحدید  الرموز الریاضیة للمتغیرات 
 .والعالقات الریاضیة

 
 عالیة ٢ ٠.١٨ ٢.٧٧٢٧٣ ٨١.٨ ١٨٠ ١٣.٦ ٣٠ ٤.٥ ١٠

٣ 
تحدید العالقات المتضمنة في التعمیم 

 .رة أو المسالةأو العبا
 

 عالیة ٥ ٠.٢٠ ٢.٥٩٠٩١ ٦٣.٦ ١٤٠ ٣١.٨ ٧٠ ٤.٥ ١٠

 
٤ 
 

تحویل العبارة اللفظیة إلي صورة 
 .رمزیة

 
 عالیة ١ ٠.٣٥ ٢.٨١٨١٨ ٨١.٨ ١٨٠ ١٨.١ ٤٠ 

٥ 
التحویل من لغة اتصال إلي لغة اتصال 

أخري كالتحویل من معادالت إلي 
ألفاظ أو من جدول إلي رسم أو من 

 إلي آخرة....لمعادلة إلي جدو

 

 عالیة ٤ ٠.١٨ ٢.٦٨١٨٢ ٦٨.١ ١٥٠ ٣١.٨ ٧٠ 

 عالیة - ٠.٢٢ ٢.٧٠٩ الــــــــــمعــــــــــد ل الـــــــعـــــــام لـــفـــقـــرات الــــمــــحــــور األول



 

أن املهارات الفرعية اليت تقيس أمهية مهارة التعـبري  )  ١٠( يتضح لنا من اجلدول رقم 
مهارات حيث أا )  ٥( لطالبات رياضيات الصف األول متوسط تكونت من  ةسببالرموز بالن

 -:يف االستبانة ومن خالل عينة الدراسة ميكن استنتاج مايلي )  ٥ – ١( أخذت األرقام من 

تراوحـت  )  ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١( جند أن املهارات الفرعية ملهارة التعبري بالرموز 
وهذه املتوسطات وفقـا ملعيـار   )  ٢.٥٩ – ٢.٦٨( رات من املتوسطات احلسابية هلذه املها

الوزن النسيب يشري إيل أن استجابات جمتمع الدراسة علي مجيع هذه املهارات هي بدرجة عالية 
حتويل العبارة اللفظيـة إىل صـورة   ( واليت تنص علي )  ٤( حيث احتلت املهارة الفرعية رقم 

( واليت تنص علي )  ٢( واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٨١( مبتوسط حسايب ) ١(املرتبة )  رمزية
 ٢.٧٧( مبتوسط حسايب ) ٢(املرتبة ) حتديد العالقات املتضمنة يف التعميم أو العبارة أو املسألة 

قراءة العبارة اللفظية املعطاة أو للتعمـيم أو  ( واليت تنص علي )  ١( أما املهارة الفرعية رقم ) 
واليت تنص )  ٥( واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٦٨( مبتوسط حسايب ) ٣(احتلت املرتبة ) املسالة 

التحويل من لغة اتصال إيل لغة اتصال أخرى كالتحويل من معادالت إيل ألفاظ أو مـن  ( علي 
مبتوسط حسايب ) ٤(قد احتلت املرتبة )  إىل آخرة...جدول إىل رسم أو من معادلة إىل جدول 

حتديـد العالقـات املتضـمنة يف    ( واليت تنص علي )  ٣( قم أما املهارة الفرعية ر)  ٢.٦٨( 
 ). ٢٠٥٩( مبتوسط حسايب ) ٥(احتلت املرتبة )  التعميم أو املسالة

 :التالية  لألمورولعل ذلك يرجع 

 .تساعد مهارة التعبري بالرموز يف تنمية التفكري الرمزي •

 .مواكبة احد أهداف رياضيات الصف األول متوسط •

 .لعملية رياضية) اختصار  –عالقة  –حرف ( غوية يف التعبري باستخدام تنمي قدرم الل •



 

 لغة أا على ةللطالب الرياضيات وتشبيه واللغة، الرياضيات بني ةباملقارن تسمح •
 النصوص توضيح يف يشتركان حيث اللغة، يف الترقيم عالمات تشبه ورموزها
 .وفهمها

أمهية املهارات الفرعية ملهارة التعبري أن املهارات اليت تقيس  ترى الباحثة قمما سب
مهارات ومن خالل استجابات عينة الدراسة علي هذه املهارات وجد ) ٥(بالرموز تكونت من 

أن هنالك استجابة بدرجة عالية علي مجيع املهارات اخلاصة مبهارة التعبري بالرموز وهذه 
شري إيل أن درجة موافقة جممع مما ي)  ٢.٧٠٩( املهارات جعلت قيمة املتوسط احلسايب يساوي 

 .الدراسة علي املهارات اخلاصة مبهارة التعبري بالرموز هي بدرجة عالية

ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات عديدة استخدمت أساليب واستراتيجيات 
تدريسية خمتلفة لتمنية التفكري الرياضي أو بعضا من مكوناته كدراسة جليلـة أبـو القاسـم    

ودراسة فاطمة أبو ،  )م ٢٠٠٠(ودراسة الكرش ،  )م ١٩٩٩(ودراسة الليثي ،  )م ١٩٩٩(
وترى الباحثة أن هذه املهارة ميكن أن تساعد يف زيادة وعي الطالبـات  ،  )م ٢٠٠٣(احلديد 

وما هي العمليـات  ،  وإدراكهن ملعىن ما يقومن بة وملاذا يعملن ذة الطريقة و ملاذا يفكرن ا
عندما يطلب املعلم " بأنه ) م١٩٩٨(وتتفق الباحثة مع ما ذكرته صفاء األعسر  ، اليت قمن ا

من التلميذ أن يصف عمليات التفكري اليت يقوم ا واخلطط اليت يضعها فانه يساعده علـى أن  
يف التفكري أو يف امليتامعرفية  وهي عمليـة حـل    ريتعلم أن ينمي وعيه بعملية التفكري أو يفك

 .١٦٠ص" مسموع املشكالت بصوت 

 

 



 

مت ،  مهـارات خمتلفـة  )  ٧( وملعرفة درجة أمهية مهارة االستنباط اليت حتتوي علـي  
استخدام التكرار والنسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وكذلك املتوسـط  

 :التايل )١١(رقم  احلسايب العام ومت عرض النتائج من خالل اجلدول
 

 

 )١١(جدول رقم 
 واالنحراف المعياري  الحسابيضح المتوسط يو

 ) ٢٢٠=ن(لدرجة األهمية لكل مهارة فرعية من مهارات االستنباط 
 
 م

 

 
المھــــــــارات  الفرعیة المكونة مھارة 

 الستنباط ا

 لكل مھارة فرعیة من مھارات االستنباط درجة األھمیة
 

المتوسط  عالیة متوسطة ضعیفة
الموزون 
للتكرارات

حراف االن
المعیاري

ترتیب 
 العبارة

درجة 
%                                          ت % ت % ت أھمیتھا

 
١ 

قراءة العبارة الریاضیة أو المسألة 
 عالیة ٣ ٠.٢٠ ٢.٥٤٥ ٥٩.٥ ١٣٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٤.٥ ١٠ .الریاضیة 

 
٢ 

تحدید ارتباط الحالة الخاصة بالحالة 
یة أو العامة في العبارة الریاض

 .المسالة الریاضیة
 عالیة ٥ ٠.١٨ ٢.٤٥٥ ٥٤.٥ ١٢٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٩.٠٩ ٢٠

٣ 
تحدید العالقات بین القاعدة العامة 

والحالة الخاصة في العبارة 
 .الریاضیة أو المسألة الریاضیة

 عالیة ٢ ٠.٢٠ ٢.٥٤٦ ٥٩.٥ ١٣٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٤.٥ ١٠

 
٤ 

استخدام قواعد المنطق في ربط 
 عالیة ٧ ٠.٤١ ٢.٣٦٤ ٤٥.٤ ١٠٠ ٤٥.٤ ١٠٠ ٩.٠٩ ٢٠ .لة الخاصةالقاعدة العامة بالحا

٥ 
تطبیق القاعدة العامة علي الحالة  

الخاصة في العبارة الریاضیة أو 
 .المسألة الریاضیة

 عالیة ٦ ٠.٣٤ ٢.٤٠٩ ٥٠ ١١٠ ٤٠.٩ ٩٠ ٩.٠٩ ٢٠

٦ 
تطبیق القاعدة أو القانون في مواقف 

 .جدیدة متشابھھ للموقف األول
 

 عالیة ٤ ٠.٢١ ٢.٤٥٥ ٥٩.٥ ١٣٠ ٢٧.٢ ٦٠ ١٣.٦ ٣٠

٧ 
تفسیر النتیجة العامة وتطبیقاتھا 

علي العبارة الریاضیة أو المسألة 
 .الریاضیة

 عالیة ١ ٠.٣٤ ٢.٥٩١ ٦٨.١ ١٥٠ ٢٢.٧ ٥٠ ٩.٠٩ ٢٠

٠.٢٦ ٢.٤٨ يالــــــــــمعــــــــــد ل الـــــــعـــــــام لـــفـــقـــرات الــــمــــحــــور الـــثــــانـــ
 عالیة - ٨

 



 

أن املهارات الفرعية اليت تقـيس أمهيـة مهـارة    )  ١١(  يتضح لنا من اجلدول رقم 
مهارات حيـث  )  ٧( االستنباط بالنسبة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط تكونت من 

 :ي نة الدراسة ميكن استنتاج مايليف االستبانة ومن خالل عي)  ٧ – ١( أا أخذت األرقام من 

)  ٧ – ٦ – ٥– ٤ – ٣ – ٢ – ١( جند أن املهارات الفرعية ملهـارة االسـتنباط   
وهذه املتوسطات وفقا )  ٢.٣٦ – ٢.٥٩( تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه املهارات من 

ملعيار الوزن النسيب يشري إيل أن استجابات جمتمع الدراسة علي مجيع هذه املهارات هي بدرجة 
تفسري النتيجة العامة وتطبيقها ( واليت تنص علي )  ٧( ملهارة الفرعية رقم عالية حيث احتلت ا

واملهـارة  )  ٢.٥٩( مبتوسط حسـايب  ) ١(املرتبة ) على العبارة الرياضية أو املسالة الرياضية 
حتديد العالقات بني القاعدة العامة واحلالـة اخلاصـة يف   (واليت تنص علي )  ٣( الفرعية رقم 
أمـا املهـارة   )  ٢.٥٤٦( مبتوسط حسايب ) ٢(املرتبة )  ية أو املسالة الرياضيةالعبارة الرياض
احتلت املرتبة ) قراءة العبارة الرياضية أو املسالة الرياضية ( واليت تنص علي )  ١(الفرعية رقم 

تطبيق القاعدة (واليت تنص علي )  ٦( واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٥٤٥( مبتوسط حسايب ) ٣(
( مبتوسط حسايب ) ٤(قد احتلت املرتبة )  ن يف مواقف جديدة مشاة للموقف األولأو القانو
حتديد ارتباط احلالة اخلاصة باحلالـة  (واليت تنص علي )  ٢( أما املهارة الفرعية رقم )  ٢.٤٥

و )  ٢.٤٥( مبتوسط حسايب ) ٥(احتلت املرتبة ) العامة يف العبارة الرياضية أو املسالة الرياضية
تطبيق القاعدة أو القانون يف مواقف جديدة مشاة (واليت تنص علي )  ٥ (ارة الفرعية رقم امله

( أما املهارة الفرعية رقـم  )  ٢.٤٠( مبتوسط حسايب ) ٦(فقد احتلت املرتبة ) للموقف األول
احتلت )  استخدام قواعد املنطق يف ربط القاعدة العامة باحلالة اخلاصة( واليت تنص علي )  ٤
 ).  ٢.٣٦( مبتوسط حسايب ) ٧(رتبة امل

 

 

 

 



 

 :ولعل ذلك يرجع لألمور التالية 

 .عرض القاعدة أو القانون العلمي  عندالتركيز تساعد الطالبات علي  •

مبا هو مطروح من مواقف  طالباتاخلربات السابقة للزيادة  مقارنة املعلومات وتفيد يف  •
 .وخربات جديدة

 .و القانون للتعرف على خصائصهتحليل القاعدة أتسمح للطالبات ب •

 .القانون أولالستنباط من القاعدة  األمثلةعلى ذكر اكرب عدد من  الباتتدريب الط •

نري أن املهارات اليت تقيس أمهية املهارات الفرعية ملهارة االستنباط تكونت من  قمما سب
الك استجابة مهارات ومن خالل استجابات عينة الدراسة علي هذه املهارات وجد أن هن) ٧(

وهذه املهارات جعلت قيمة املتوسط  طبدرجة عالية علي مجيع املهارات اخلاصة مبهارة االستنبا
مما يشري إيل أن درجة موافقة جممع الدراسة علي املهارات اخلاصة )  ٢.٤٨( احلسايب يساوي 

 .مبهارة االستنباط هي بدرجة عالية

عديدة استخدمت أساليب واستراتيجيات ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات  
ه كدراسة جليلـة أبـو القاسـم    تدريسية خمتلفة لتنمية التفكري الرياضي أو بعضا من مكونات

وترى الباحثة أن هذه ) م ٢٠٠٥( ، محادة ) م٢٠٠٣(، دراسة فاطمة أبو احلديد  )م١٩٩٩(
دد مسارات معاجلتهم للمـادة  بأن تتيح املعلمة الفرصة أمام الطالبات لتعتظهر  املهارة ميكن أن

ء بتعدد اإلجابات أو التفسريات أو التطبيقات العملية أو إتاحة الفرصة اسو) موضوع التعلم (
 .للتفكري أو التقبل احليادي واإلجيايب ألفكار الطالبات 

مت استخدام التكرار ،  مهارات خمتلفة) ٥(وملعرفة درجة أمهية مهارة االستقراء اليت حتتوي علي 
النسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وكذلك املتوسط احلسايب العـام ومت  و

 :التايل  )١٢(رقم  عرض النتائج من خالل اجلدول
 



 

 )١٢(جدول رقم                                              
 واالنحراف المعياري الحسابييوضح المتوسط 
 ) ٢٢٠=ن(مهارات االستقراء  نرعية مفلدرجة األهمية لكل مهارة 

 
 م

 

المھــــــــارات  الفرعیة المكونة 
 ستقراءالمھارة ا

 االستقراءلكل مھارة فرعیة من مھارات  درجة األھمیة
المتوسط  عالیة متوسطة ضعیفة

الموزون 
للتكرارات

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
 العبارة

درجة 
 أھمیتھا

%             ت % ت % ت

قراءة الحاالت الخاصة لتعمیم  ١
 عالیة ٣ ٠.٣٤ ٢.٥٠٠ ٥٤.٥ ١٢٠ ٤٠.٩ ٩٠ ٤.٥ ١٠ .ریاضي قراءة جیدة

 عالیة ٤ ٠.٤١ ٢.٤٠٩ ٥٠ ١١٠ ٤٠.٩ ٩٠ ٩.٠٩ ٢٠ .تحدید خصائص كل حالة خاصة ٢

تحدید أوجھ الشبة واالختالف بین  ٣
 عالیة ٥ ٠.٢١ ٢.٤٠٩ ٥٠ ١١٠ ٤٠.٩ ٩٠ ٩.٠٩ ٢٠ .الحاالت الخاصة 

 
٤ 

إدراك العالقات بین مقدمات  
 عالیة ٦ ٠.٣٤ ٢.٣١٨ ٥٠ ١١٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٩.٠٩ ٢٠ .ونواتج كل حالة على حده 

استنتاج الخاصیة المشتركة بین   ٥
٥٩.٠ ١٣٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٤.٥ ١٠ .الحاالت

 عالیة ٢ ٠.٤١ ٢.٥٤٥ ٩

 استنتاج القاعدة أو القانون بناء علي ٦
 عالیة ١ ٠.٣٤ ٢.٥٩١ ٦٣.٦ ١٤٠ ٣١.٨ ٧٠ ٤.٥ ١٠ .دراسة الحاالت الخاصة

التحقق من صحة القاعدة أو القانون  ٧
 عالیة ٧ ٠.٤١ ٢.٢٧٣ ٥٠ ١١٠ ٣١.٨ ٧٠ ١٣.٦ ٣٠ .بتطبیقھ علي حاالت خاصة جدیدة 

 عالیة - ٠.٣٥١ ٢.٤٣٥ ور الـــثــــالثالــــــــــمعــــــــــد ل الـــــــعـــــــام لـــفـــقـــرات الــــمــــحــــ

أن املهارات الفرعية اليت تقـيس أمهيـة مهـارة    )  ١٢(  يتضح لنا من اجلدول رقم 
مهارات حيـث  )  ٧( االستقراء بالنسبة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط تكونت من 

 :كن استنتاج مايلي نة الدراسة مييف االستبانة ومن خالل عي)  ٧ – ١( أا أخذت األرقام من 

)  ٧ – ٦ – ٥– ٤ – ٣ – ٢ – ١( جند أن املهارات الفرعية ملهـارة االسـتنباط   
وهذه املتوسطات وفقا )  ٢.٢٧ – ٢.٥٩( تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه املهارات من 

ملعيار الوزن النسيب يشري إيل أن استجابات جمتمع الدراسة علي مجيع هذه املهارات هي بدرجة 
استنتاج القاعدة أو القانون بناء واليت تنص علي )  ٦( لية حيث احتلت املهارة الفرعية رقم عا

( واملهارة الفرعية رقـم  )  ٢.٥٩( مبتوسط حسايب ) ١(املرتبة )  علي دراسة احلاالت اخلاصة



 

( مبتوسط حسـايب  ) ٢(املرتبة ) استنتاج اخلاصية املشتركة بني احلاالت ( واليت تنص علي ) ٥
قراءة احلاالت اخلاصة لتعميم رياضي ( ىواليت تنص عل)  ١( أما املهارة الفرعية رقم )  ٢.٥٤

واليت )  ٢( رقم واملهارة الفرعية )  ٢.٥٠( مبتوسط حسايب ) ٣(احتلت املرتبة )  قراءة جيدة
) ٢.٤٠(مبتوسط حسايب ) ٤(حتلت املرتبة قد ا)  حتديد خصائص كل حالة خاصة(تنص على 
الشبة واالختالف بني احلـاالت   ديد أوجهحت(  ىواليت تنص عل)  ٣( ارة الفرعية رقم أما امله
والـيت  )  ٤( و املهارة الفرعية رقم )  ٢.٤٠( مبتوسط حسايب ) ٥(احتلت املرتبة )  اخلاصة
فقد احتلـت املرتبـة   )  إدراك العالقات بني مقدمات ونواتج كل حالة علي حده ( ىتنص عل

التحقق مـن  (  ىواليت تنص عل)  ٧( أما املهارة الفرعية رقم )  ٢.٣١( مبتوسط حسايب ) ٦(
مبتوسـط  ) ٧(احتلت املرتبـة  )  على حاالت خاصة جديدة بتطبيقهالقانون  أوصحة القاعدة 

 ).  ٢.٢٧( حسايب 

 -:ولعل ذلك يرجع لألمور التالية 

 .تعمل علي تدريب الطالبات علي دقة املالحظة •

 .التجريد –التعميم :  ومها االستقراء مهارة  التعرف علي عملييتتنويع األمثلة يساعد يف •

 .تساعد الطالبات يف معرفة االستنتاجات الصحيحة لكونه احد أساليب التعليل الرئيسية •

أن املهارات اليت تقيس أمهية املهارات الفرعية ملهـارة االسـتقراء    ترى الباحثة قمما سب
ابات عينة الدراسة علي هذه املهـارات وجـد أن   مهارات ومن خالل استج) ٧(تكونت من 

هنالك استجابة بدرجة عالية علي مجيع املهارات اخلاصة مبهارة االستقراء وهـذه املهـارات   
مما يشري إيل أن درجة موافقة جممع الدراسة )  ٢.٤٣٥( جعلت قيمة املتوسط احلسايب يساوي 

 .يةعلي املهارات اخلاصة مبهارة االستقراء هي بدرجة عال

ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات عديدة استخدمت أساليب واستراتيجيات 
،  )م ١٩٨٢(تدريسية خمتلفة لتنمية التفكري الرياضي أو بعضا من مكوناته كدراسة شطناوي 



 

 Kathleen & Ann) دراسـة ،  )م ٢٠٠٥( محـادة  ،  )م٢٠٠٣(دراسة فاطمة أبو احلديد 

 ١٩٩٧ ,Turner) .,( دراسة،  (٢٠٠١,

مهارات خمتلفة  ) ٨(وملعرفة درجة أمهية مهارة التصور البصري املكاين اليت حتتوي علي 
مت استخدام التكرار والنسبة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وكذلك املتوسط 

 :التايل  )١٣(رقم احلسايب العام ومت عرض النتائج من خالل اجلدول
 )١٣(جدول رقم 

 واالنحراف المعياري  الحسابيوضح المتوسط ي
 ) ٢٢٠=ن(مهارات التصور البصري المكاني  نفرعية ملدرجة األهمية لكل مهارة 

 
 م

 

 
ارات  الفرعية المكونة ـالمه

 لتصور البصري المكانيمهارة ا

 التصور البصري المكانيلكل مھارة فرعیة من مھارات  درجة األھمیة
 عالیة متوسطة ضعیفة

متوسط ال
الموزون 
للتكرارات

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
 العبارة

درجة 
%                                          ت % ت % ت أھمیتھا

 

١ 
التمییز بین األشكال الھندسیة المستویة 

 .المجسمة
 عالیة ٢ ٠.١٨ ٢.٤٠٩ ٤٥.٤ ١٠٠ ٥٠ ١١٠ ٤.٥ ١٠

 

٢ 

 .ندسیة تمییز اتجاه الحركة لألشكال الھ
 عالیة ٧ ٠.٤٠ ٢.١٣٦ ٤٠.٩ ٩٠ ٣١.٨ ٧٠ ٢٧.٢ ٦٠

تحدید األوضاع المختلفة للشكل  ٣
 عالیة ٥ ٠.٤٠ ٢.٣١٨ ٣٦.٣ ٨٠ ٥٩.٠٩ ١٣٠ ٤.٥ ١٠ .الھندسي 

٤ 
تمییز األشكال الھندسیة المتماثلة  

 عالیة ٤ ٠.٣٤ ٢.٣٦٤ ٤٠.٩ ٩٠ ٥٤.٥ ١٢٠ ٤.٥ ١٠ .والمتشابھة 

الناتجة من  اكتشاف األشكال الھندسیة ٥
 عالیة ٦ ٠.٢١ ٢.٢٢٧ ٤٠.٩ ٩٠ ٤٠.٩ ٩٠ ١٨.١ ٤٠ .الحركة والدوران في الفراغ 

تحدید العالقات بین األشكال الھندسیة   ٦
 عالیة ٨ ٠.٤١ ١.٩٠٩ ٢٧.٢ ٦٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٣٦.٣ ٨٠ .المتداخلة

استنتاج القاعدة التي تربط بین  ٧
 عالیة ٣ ٠.٤١ ٢.٣٦٤ ٤٠.٩ ٩٠ ٥٤.٥ ١٢٠ ٤.٥ ١٠ .المعلومات أو األشكال المعطاة

المطابقة بین المعلومات واألشكال   ٨
 عالیة ١ ٠.٣٤ ٢.٥٠٠ ٥٤.٥ ١٢ ٤٠.٩ ٩ ٤.٥ ١ .المعطاة 

 عالیة - ٠.٣٣٦ ٢.٢٧٨ الــــــــــمعــــــــــد ل الـــــــعـــــــام لـــفـــقـــرات الــــمــــحــــور الـــرابـــع



 

أن املهارات الفرعية اليت تقيس أمهية مهارة التصور )  ١٣ ( يتضح لنا من اجلدول رقم 
مهـارات  )  ٨( البصري املكاين بالنسبة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط تكونت من 

نة الدراسة ميكن اسـتنتاج  يف االستبانة ومن خالل عي)  ٨ – ١( حيث أا أخذت األرقام من 
 :ما يلي 

 ٦ – ٥– ٤ – ٣ – ٢ – ١( التصور البصري املكاينجند أن املهارات الفرعية ملهارة 
وهـذه  )  ٢.٤٠ – ٢.٥٠( تراوحت املتوسطات احلسابية هلـذه املهـارات مـن    )  ٨ –

املتوسطات وفقا ملعيار الوزن النسيب يشري إيل أن استجابات جمتمع الدراسة علي مجيـع هـذه   
املطابقـة  ( ىواليت تنص عل ) ٨( املهارات هي بدرجة عالية حيث احتلت املهارة الفرعية رقم 

( واملهارة الفرعية رقم ) ٢.٥٠(مبتوسط حسايب) ١(املرتبة ) بني املعلومات واألشكال املعطاة 
مبتوسـط  ) ٢(املرتبة ) التمييز بني األشكال اهلندسية املستوية اسمة (  ىواليت تنص عل)  ١

استنتاج القاعدة اليت تربط ( ىواليت تنص عل)  ٧( أما املهارة الفرعية رقم )  ٢.٤٠( حسايب 
واملهـارة  )  ٢.٣٦( مبتوسط حسايب ) ٣(احتلت املرتبة )  بني املعلومات أو األشكال املعطاة

قد احتلـت  ) متييز األشكال اهلندسية املتماثلة واملتشاة(واليت تنص علي )  ٤( الفرعية رقم 
حتديـد  ( ىواليت تنص عل)  ٣( م أما املهارة الفرعية رق)  ٢.٣٦( مبتوسط حسايب ) ٤(املرتبة 

واملهـارة  )  ٢.٣١( مبتوسط حسايب ) ٥(احتلت املرتبة )  األوضاع املختلفة للشكل اهلندسي
اكتشاف األشكال اهلندسية الناجتة من احلركة والدوران ( ىواليت تنص عل)  ٥( الفرعية رقم 
واليت )  ٢( ة الفرعية رقم و املهار)   ٢.٢٧( مبتوسط حسايب ) ٦(احتلت املرتبة )  يف الفراغ
( مبتوسـط حسـايب   ) ٧(فقد احتلت املرتبة ) متييز اجتاه احلركة لألشكال اهلندسية( ىتنص عل
حتديد العالقـات بـني األشـكال    ( ىواليت تنص عل)  ٦( أما املهارة الفرعية رقم )  ٢.١٣

 ). ١.٩٠( مبتوسط حسايب ) ٨(احتلت املرتبة )  اهلندسية املتداخلة



 

 :ذلك يرجع لألمور التالية ولعل 

عرض األشكال اهلندسية بصـرياً  الطالبات علي  مهارة التصور البصري املكاين تساعد •
 .ورمسها

 .التعرف علي األشكال املشاةفرصة  مهارة التصور البصري املكاين تتيح •

استكشاف ووصف وتطبيق أساليب االنعكاس و القلب والدوران تنمي لدي الطالبات  •
 .لتحديد تطابق األشكال اهلندسية واالنتقال

 .يوالتفكري التأملسعة التخيل  اتبلتتطور لدي الطا •

يرمسن بصرياً البات فالط ،قوة املشاهدة والتجريد ، واالبتكار والتعبري تسمح من زيادة  •
 . مجايل النماذج واحللزونات واألشكال اهلندسية وبشكل

مهية املهارات الفرعية ملهـارة التصـور   أن املهارات اليت تقيس أ ترى الباحثة قمما سب
مهارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة علـي هـذه    ) ٨(البصري املكاين تكونت من 

املهارات وجد أن هنالك استجابة بدرجة عالية علي مجيع املهارات اخلاصة مبهـارة التصـور   
مما يشري إيل )  ٢.٧٧٨( البصري املكاين وهذه املهارات جعلت قيمة املتوسط احلسايب يساوي 

أن درجة موافقة جممع الدراسة علي املهارات اخلاصة مبهارة التصور البصري املكاين هي بدرجة 
 .عالية

ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات عديدة استخدمت أساليب واستراتيجيات 
الليثـي   التفكري الرياضي أو بعضا مـن مكوناتـه كدراسـة    مهارات تدريسية خمتلفة لتنمية

 Kathleen & Ann) دراسـة  ،) م ٢٠٠٥( ، محادة ) م٢٠٠٢(دراسة هالل ،) م١٩٩٩(

  ,Bel & Yetkin &٢٠٠٣ Pape).,>[[[[[,,,,>>(دراسة ،  (٢٠٠١,



 

مت ،  مهارات خمتلفة) ١٠(وملعرفة درجة أمهية مهارة الربهان الرياضي اليت حتتوي علي 
ت احلسابية واالحنراف املعياري وكذلك املتوسـط  استخدام التكرار والنسبة املئوية واملتوسطا

 :التايل  )١٤(قم  احلسايب العام ومت عرض النتائج من خالل اجلدول
 )١٤(جدول رقم                                               

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 ) ٢٢٠=ن(لرياضى لدرجة األهمية لكل مهارة فرعية من مهارات البرهان ا

 
 م

 

 
المھــــــــارات  الفرعیة المكونة 

 البرھان الریاضيمھارة 

 البرھان الریاضيلكل مھارة فرعیة من مھارات  درجة األھمیة
 

المتوسط  عالیة متوسطة ضعیفة
الموزون 
للتكرارات

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
 العبارة

درجة 
%                 ت % ت % ت أھمیتھا

 
١ 

قراءة المسألة الریاضیة قراءة جیدة 
 عالیة ٢ ٠.٣٣ ٢.٦٨٢ ٦٨.٢ ١٥٠ ٣١.٨ ٧٠   .

 
٢ 

 عالیة ٥ ٠.٤٠ ٢.٤٥٥ ٦٨.٢ ١٥٠ ١٨.١ ٤٠ ٤.٥ ١٠ .التمییز بین المعطي والمطلوب 

 لیةعا ٣ ٠.٣١ ٢.٦٣٦ ٦٨.٢ ١٥٠ ٢٧.٢ ٦٠ ٤.٥ ١٠ .تحدید المعطي في صورة رمزیة  ٣
 
٤ 
 

 .تحدید المطلوب في صورة رمزیة 
 عالیة ١ ٠.٣٤ ٢.٦٨٢ ٧٢.٧ ١٦٠ ٢٢.٧ ٥٠ ٤.٥ ١٠

٥ 
تحدید العالقة بین المعطي  

 .والمطلوب
 عالیة ٤ ٠.١٩ ٢.٦٣٦ ٦٣.٦ ١٤٠ ٣٦.٣ ٨٠  

تحدید المعلومات الناقصة في المسألة  ٦
 لیةعا ٨ ٠.٣٤ ٢.٣٦٤ ٥٠ ١١٠ ٣٦.٣ ٨٠ ١٣.٦ ٣٠ .العبارة أوالریاضیة 

٧ 
استنتاج نتائج صحیحة من المعطیات 

 .مع بیان السبب
 عالیة ٦ ٠.٢٣ ٢.٤٠٩ ٥٠ ١١٠ ٤٠.٩ ٩٠ ٩.٠٩ ٢٠

٨ 
استخدام أكثر من طریقة من طرق 

 .البرھان عند حل مشكلة ریاضیة
 عالیة ١٠ ٠.٢١ ٢.١٨٢ ٤٠.٩ ٩٠ ٣٦.٣ ٨٠ ٢٢.٧ ٥٠

٩ 
التأكد من صحة برھان ریاضي من  

 .الناحیة الریاضیة
 عالیة ٧ ٠.٣٥ ٢.٣٦٤ ٥٤.٥ ١٢٠ ٢٧.٢ ٦٠ ١٨.١ ٤٠

١٠ 
التأكد من خطأ برھان ریاضي من  

 .الناحیة الریاضیة
 عالیة ٩ ٠.٢٣ ٢.٢٢٧ ٤٥.٤ ١٠٠ ٣١.٨ ٧٠ ٢٢.٧ ٥٠

 عالیة - ٠.٢٩٣ ٢.٤٦٤ الــــــــــمعــــــــــد ل الـــــــعـــــــام لـــفـــقـــرات الــــمــــحــــور الــخــامــس



 

  

أن املهارات الفرعية اليت تقيس أمهية مهارة الربهان )  ١٤( يتضح لنا من اجلدول رقم 
مهارات حيث )  ١٠( الرياضي بالنسبة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط تكونت من 

عينة الدراسة ميكن استنتاج مـا  يف االستبانة ومن خالل )  ١٠ – ١( أا أخذت األرقام من 
 :يلي

 ٦ – ٥– ٤ – ٣ – ٢ – ١( رات الفرعية ملهارة التصور البصري املكاينجند أن املها
)  ٢.١٨ – ٢.٦٨( تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه املهـارات مـن   )  ١٠ – ٩- ٨ –

وهذه املتوسطات وفقا ملعيار الوزن النسيب يشري إيل أن استجابات جمتمع الدراسة علي مجيـع  
ـ   )  ٤( ت املهارة الفرعية رقم هذه املهارات هي بدرجة عالية حيث احتل ى والـيت تـنص عل

واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٦٨( مبتوسط حسايب ) ١(املرتبة ) حتديد املطلوب يف صورة رمزية(
مبتوسـط حسـايب   ) ٢(املرتبـة  )  قراءة املسالة الرياضية قراءة جيدة(  ىواليت تنص عل) ١(
)  حتديد املعطى يف صـورة رمزيـة  (  ىلواليت تنص ع)  ٣( أما املهارة الفرعية رقم ) ٢.٦٨(

ـ )  ٥( واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٦٣( مبتوسط حسايب ) ٣(احتلت املرتبة  (  ىواليت تنص عل
أمـا  )  ٢.٦٣( مبتوسط حسـايب  ) ٤(قد احتلت املرتبة )  حتديد العالقة بني املعطى واملطلوب

) ٥(احتلت املرتبة )  عطى واملطلوبالتمييز بني امل(  ىواليت تنص عل)  ٢( املهارة الفرعية رقم 
ـ )  ٧( واملهارة الفرعية رقم )  ٢.٤٥( مبتوسط حسايب  اسـتنتاج نتـائج   (  ىواليت تنص عل

و )   ٢.٤٠( مبتوسـط حسـايب   ) ٦(احتلت املرتبة )  صحيحة من املعطيات مع بيان السبب
مـن الناحيـة    التأكد من صحة برهان رياضـي (  ىواليت تنص عل) ٩( املهارة الفرعية رقم 

)  ٦( أما املهارة الفرعية رقـم  )  ٢.٣٦( مبتوسط حسايب ) ٧(فقد احتلت املرتبة )  الرياضية
) ٨(احتلت املرتبة )  حتديد املعلومات الناقصة يف املسالة الرياضية او العبارة(  ىواليت تنص عل

مـن   التأكـد  ( ىواليت تنص عل)  ١٠( بينما املهارة الفرعية رقم )  ٢.٣٦( مبتوسط حسايب 
)  ٢.٢٢( مبتوسـط حسـايب   ) ٩(احتلت املرتبة ) خطا برهان رياضي من الناحية الرياضية 



 

استخدام اكثر من طريقة من طرق الربهان عند (  ىواليت تنص عل)  ٨( واملهارة الفرعية رقم 
 ) . ٢.١٨( مبتوسط حسايب ) ١٠(فقد احتلت املرتبة )  حل مشكلة رياضية 

 :ألمور التالية ولعل ذلك يرجع ل

صدق وصالحية العالقات والنظريـات الرياضـية    مدى تؤكد كوا املهارة الوحيدة •
 .اجلديدة اليت يتعرف عليها الطالبات من خالل املناهج الرياضيات

الطالبات علي تعميق  دإن الربهان ميثل اجلزء احليوي واهلام يف وحدة اهلندسة مما يساع •
 .الفهم والتفكري لديهن

الطالبات يف تعلم عدد من مهارات التفكري الرياضي الن الربهان الرياضي يعتـرب  يفيد  •
إدراك ،  التركيب،  التحليل( القالب الذي تنصهر فيه معظم أساليب التفكري الرياضي 

 ... ). ،التصور البصري املكاين ،  التعبري بالرموز،  االستقراء،  االستنباط،  العالقات

ن املهارات اليت تقيس أمهية املهارات الفرعية ملهـارة الربهـان   أ ترى الباحثة قمما سب
مهارات ومن خالل استجابات عينة الدراسة علي هذه املهـارات  ) ١٠(الرياضي تكونت من 

وجد أن هنالك استجابة بدرجة عالية علي مجيع املهارات اخلاصة مبهارة التصـور البصـري   
ممـا يشـري إيل أن   )  ٢.٤٦٤( حلسايب يساوي املكاين وهذه املهارات جعلت قيمة املتوسط ا

 .درجة موافقة جممع الدراسة علي املهارات اخلاصة مبهارة الربهان الرياضي هي بدرجة عالية

ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات عديدة استخدمت أساليب واستراتيجيات 
 ٢٠٠١(دياب  ناته كدراسةالتفكري الرياضي أو بعضا من مكو مهارات تدريسية خمتلفة لتنمية

 دراسة،  )م٢٠٠٥( محادة ،  )م٢٠٠٢(دراسة هالل، )م٢٠٠٣( دراسة عفانة ونبهان ،  )م 

(Kathleen & Ann ,٢٠٠١)  ،دراسة ), (Turner, ١٩٩٧. 



 

ف ي  )  عین ة الدراس ة   (عل ى معلم ات الریاض یات    )  االستبانة ( نتائج تطبیق أداة الدراسة 
  : مھارات التفكیر الریاضي

مهـارات الـتفكري الرياضـي     أمهيةرجة داملتعلق ب)  ١٥( حيث يوضح اجلدول رقم 
على السؤال  اإلجابةملخص نتائج املتوسط  األولالالزمة لطالبات رياضيات الصف الرئيسية 
   .الثاين

 )١٥(جدول رقم 
 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة

 ) ٢٢٠=ن( التفكير الرياضي  تمهارااألهمية لكل بعد من أبعاد قائمة  

معلمات  الرياضيات  ملعرفةأن  قيم املتوسط احلسايب ،  ) ١٥( يتضح من اجلدول رقم 
وهي قيم  ،  )  ٢.٢٧٨،  ٢.٧٠٩( التفكري الرياضي تراوحت بني  تمهاراعلى أبعاد قائمة 

مجيعاً  تتراوح بني مستوى اجليد واملمتاز وهذا يعىن أمهية األبعاد الرئيسية لقائمـة مهـارات   
 .التفكري الرياضي 

وهو ما ،  )٢.٢٧٨(على متوسط بلغ )  التصور البصري املكاين (حيث حصلت مهارة  
مات الرياضيات يرون بشكل جيد أمهية استخدام املهارات أثنـاء التفاعـل   على أن معل ليد

 
 م

 
 المهــــــــارة   

الموزون المتوسط 
 للتكرارات

 
 االنحراف المعياري

 
 ترتيب المحور األهميةدرجة 

 
  مھارة التعبیر بالرموز ١

٢.٧٠٩ 
 

 ١ عالیة ٠.٥٢٥
 
  مھارة االستنباط ٢

٢.٤٨١ 
 

 ٢ عالیة ٠.٣٨٤

  مھارة االستقراء ٣
٢.٤٣٥ 

 
 ٤ عالیة ٠.٤٣٨

 
٤ 
 

مھارة التصور البصري 
 المكاني

 
٢.٢٧٨ 

 
 ٥ عالیة ٠.٤٥٩

 ٣ عالیة ٠,٣٩٥ ٢.٤٦٤ مھارة البرھان الریاضي ٥

المعدل العام  لمھارات التفكیر 
 - عالیة ٠.٤٤٠ ٢.٤٧٣ الریاضي



 

( وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة منصـور    ،  التعليمي مع الطالبات داخل احلجرة الدراسية
واليت هـدفت  ) م٢٠٠٣(ودراسة فاطمة أبو احلديد ،  )م١٩٩٩(دراسة الليثي ،  )م١٩٩٨

يف تنمية مهارات التفكري الرياضي بشكل عام مبا فيهـا   إيل معرفة فاعلية بعض الربامج املقترحة
كما تتفق نتـائج  ،  مهارات التعبري بالرموز مما أدي لظهور عالقة ارتباط اجيايب قوي فيما بينها

اليت هدفت ) م٢٠٠٠(دراسة الكرش ،  )م١٩٩٩(هذه الدراسة مع دراسة جليلة أبو القاسم 
 .  مهارة التعبري بالرمز إيل معرفة الفرق بني جمموعات الدراسة يف

وهذه املهارات السابق ذكرها واليت مت تناوهلا بالدراسات املشار إليها هي ما مت تنميتـه    
دراسة االشـكال  بطريقة تدريسية صحيحة يساعد على حتسني مستوى الطالبات وخاصة يف 

 ،  ضـعفا فيهـا  واليت يعاين عدد كبري من التلميـذات   اهلندسية املستوية واسمة والدوران 
يطلب مـن الطـالب تربيـر    " أنه جيب على املعلم أن ) م١٩٩٥(ويؤكد علي ذلك كييف  

ومن خالل هـذه  ،  يف سبيل بيان طرق تفكريهم –مىت ما مسحت الفرصة بذلك  - مإجراءا
وهذا احلوار ميكن أن يكـون  -ةتصورات الطالب البسيطة جداً وغري الناضج -العملية تتبني 

 ".الفهممعيناً على 
على اعلي متوسط  يف هـذا احملـور  بلـغ      ،  )التعبري بالرموز  (بينما حصلت مهارة    
على اهتمام معلمات الرياضيات باستخدام هذا النوع من املهارات  لوهو ما يد،  ) ٢.٧٠٩(

ودراسة الليثي ،  )م١٩٩٨(و تتفق هذه النتيجة مع دراسة منصور  ،  داخل احلجرة الدراسية
ودراسة محادة ،  )م٢٠٠٣(ودراسة سامية هالل ،  )م٢٠٠٠(ودراسة الكرش ،  )م ١٩٩٩(
علـي   لمما يـد  التعبري بالرموزاليت هدفت إيل تقدمي برامج مقترحة لتنمية مهارة ، )م٢٠٠٥(

 .كمهارة الزمة لطالبات رياضيات الصف األول التعبري بالرموزأمهية مهارة 
ثراء موضـوعات رياضـيات الصـف األول    وترى الباحثة أن السبب قد يرجع إىل إ

التعبري عن املعطيـات اللفظيـة او االفكـار    متوسط بأنشطة وتدريبات دف للتدريب علي 
وأيضا استخدام املعلمات طرق تدريسـية متنوعـة   ،  التعبريكما أن هناك حرية يف ،  الرياضية

التعـبري  علي مهـارة   اليت تسمح للطالبات بالتدريب حل املشكالت ،  املناقشةمنها طريقيت 
 . بالرموز



 

 :وترى الباحثة أن هذه النتائج يف جمملها قد ترجع إىل 

تتبين وزارة التربية والتعليم وتوجيه الرياضيات فكرة عقد دورات تدريبيـة لتعريـف     -١
 .مبهارات التفكري الرياضي املعلمات علي اختالف مستويام

فلسـفة  وة علي ذلك فإا ائل ولكن عالالتأكيد بان الرياضيات ليست جمرد حلول مس  -٢
 .وطريقة تفكري رياضية

التدريس داخل احلجرة الدراسية  قأصبح تطوير مناهج الرياضيات منصباً على تغيري طر  -٣
 . مما دعا إيل االهتمام مبهارات التفكري الرياضي

ر حاسة احلدس تنمية موهبة الطالبة علي البحث وراء األسباب والتعليالت ملا تقرا وتطو   -٤
 .لديها

 الباامشاريع ط املعلمة عرضتاالهتمام بإقامة معارض للرياضيات على مستوى املدارس    -٥
لوحظ خـالل فتـرة عمـل     وهذا ما زيد من ارتباطهم باملادة واألنشطة املصاحبة هلاتف

 .الباحثة

اضـيات يف املراحـل   تكوين قاعدة متينة ملتابعة تعلّم الريتعلم مهارات التفكري الرياضي   -٦
 .القادمة وخاصة املرحلة الثانوية



 

 

 

 

 
 

 الفصل اخلامس

 نتائـــج الدراســــة 
 

 
 .التوصیـــــــات -
 
 .المقترحـــــــات -
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 :مقدمة
،  تتضح من خالله مشكلة الدراسـة ،  تعرض الباحثة يف هذا الفصل ملخصاً للدراسة          

 :وفيما يلي توضيح ذلك تفصيالً،  واملقترحات،  والتوصيات،  التوصل هلا وأهم النتائج اليت مت

 :ملخص نتائج الدراسة 
أمهية مهارات الـتفكري الرياضـي   ،  أظهرت نتائج تطبيق االستبانة على عينة الدراسة 

ملهـارات  ) عينة الدراسـة (حيث أن متوسط األداء الكلي ملعلمات الرياضيات ،  بدرجة عالية
ويتضح ذلك باحملاور ،  )٣(من )  ٢.٨٥٣(  بلغ ) املتضمنة يف االستبانة (٠لرياضي التفكري ا

 :اخلمس حيث

/ ملهـارات  احملـور األول   ) عينة الدراسة (علمات الرياضيات م استجابةبلغ متوسط   )١
ويدل علـى  ،  )عايل (ويندرج هذا يف املقياس ،  ) ٣(من  ) ٢.٧٠٩(التعبري بالرموز 
) عينة الدراسة ( تعبري بالرموز بدرجة عالية من قبل معلمات الرياضيات أمهية مهارة ال

 .واليت تلزم طالبات رياضيات الصف األول متوسط 

/ ملهـارات احملـور الثـاين    ) عينة الدراسة (علمات الرياضيات م استجابةبلغ متوسط  )٢
لى أمهيـة  ويدل ع،  )عايل (ويندرج هذا يف املقياس ،  )٣(من  ) ٢.٤٨١(االستنباط 

واليت تلزم ) عينة الدراسة ( مهارة االستنباط بدرجة عالية من قبل معلمات الرياضيات 
 .طالبات رياضيات الصف األول متوسط 

/ ملهارات  احملـور الثالـث   ) عينة الدراسة (علمات الرياضيات م استجابةبلغ متوسط  )٣
ويدل على أمهيـة  ،  )يل عا(ويندرج هذا يف املقياس ،  ) ٣(من  ) ٢.٤٣٥(االستقراء 

واليت تلزم ) عينة الدراسة ( مهارة االستقراء بدرجة عالية من قبل معلمات الرياضيات 
 .طالبات رياضيات الصف األول متوسط 



 

/ ملهارات  احملـور الرابـع  ) عينة الدراسة (علمات الرياضيات م استجابةبلغ متوسط  ) ٤
،  )عـايل  (ويندرج هذا يف املقيـاس   ، ) ٣(من  ) ٢.٢٧٨(التصور البصري املكاين  

ويدل على أمهية مهارة التصور البصري املكاين بدرجة عاليـة مـن قبـل معلمـات     
 .واليت تلزم طالبات رياضيات الصف األول متوسط ) عينة الدراسة ( الرياضيات 

/ ملهارات  احملـور اخلـامس  ) عينة الدراسة (معلمات الرياضيات  استجابةبلغ متوسط  )٥
ويدل على ،  )عايل (ويندرج هذا يف املقياس ،  ) ٣(من  ) ٢.٤٦٤(هان الرياضي الرب

) عينة الدراسة(أمهية مهارة الربهان الرياضي بدرجة عالية من قبل معلمات الرياضيات 
 .واليت تلزم طالبات رياضيات الصف األول متوسط 

 : توصيات الدراسة 
 :فان أهم ما توصي به الباحثة ،  نتائجهاو،  وحدودها،  يف ضوء الدراسة احلالية      

 .تضمـني برامـج إعداد املعلمني التدريب على مهارات التفكـري الرياضي   )١

 .استخدام وسائل تعليمية توضح للطالبات املعلومات اليت يدرسوا )٢

لتطوير التربـوي يف وزارة التربيـة   ومراكز ا التربية باجلامعاتتوثيق الصلة بني كليات  )٣
 .؛ لالهتمام مبهارات املعلمات واخلاصة مبهارات التفكري الرياضي والتعليم

ضرورة تطوير أساليب تقومي أداء املعلمات احلالية ؛ لتمتد إىل جمال تنميـة مهـارات     )٤
 .التفكـري الرياضي

،  حل املشكالت،  املناقشة،  االكتشاف تدريب الطالبات املعلمات على طرقضرورة  )٥
 . علي التفكري املدارسطالبات كوا حتث 

القائمات بالتدريس الفرصة للطالبـات ألن يفكـروا يف    معلمات الرياضياتأن تعطي  )٦
 .اإلجابة وأن حيترموا إجابات الطالبات وأن يقدموا التغذية الرجعية الفورية 



 

احلل بصـورة  من خالل بأنفسهن التعامل مع املادة املعلمات للطالبات فرصة تعطي أن   )٧
 .توجيه ومساعدة املتعثرة منهن مجاعية مع أوفردية 

هارات متنوعة من الـتفكري  املعلمات مستويات ومتضعها أسئلة التقومي اليت  تقيسأن   )٨
 . الرياضي لدى الطالبات 

الدراسية بطريقة تتضمن أنشطة وتدريبات وألغاز لتنمية التفكري املقررات تصميم أن يتم  )٩
 .يالرياضي ومهاراته مبا يناسب طالبات كل صف دراس

 

 :املقـتـرحــات 
 

ولتناول بعض املشكالت ذات الصلة مبوضوع الدراسـة  ،  استكماالً للدراسة احلالية
تقتـرح الباحثـة إجـراء    ،اليت شعرت ا الباحثة أثناء إجرائها هلــذه الدراسـة   ،  احلالية

 :الدراسـات املستقبليـة التالية

لـدى   ملهارات التفكري الرياضي تنمية معلمات الرياضياتلدراسة تقوميية دراسة إجراء  )١
 . طالبات املدارس اإلعدادية

وطـرق تـدريس    ،دراسة حول مدى إسهـام مقـررات اإلعـداد التربـوي    إجراء   )٢
يف إكساب معلمات الرياضـيات  )وإعداد املعلمات ،  التربية( الرياضيـات بكليـات 
 .مهارات التفكري الرياضي

علمات الرياضيات قائم علي اسـتراتيجيات  إعداد برنامج تدرييب ملإجراء دراسة حول   )٣
 .تنمي مهارات التفكري الرياضي



 

املختلفة يف  إجراء دراسة مقارنة حول مهارات التفكري الرياضي الالزمة لطالبات الصفوف )٤
االسـتفادة مـن نتـائج     لتـتم األخرى يف مادة الرياضيات  والثانوية املتوسطة املرحلة

 .الدراستني معاً 

 .ل مهارات التفكري الرياضي لدى طالبات املرحلة الثانوية إجراء دراسات حو )٥

  .دراسة مقترحة لتصميم وبناء اختبارات التفكري الرياضي وقياس مهاراته )٦



 

 
 
 
 
 

 املــــراجــــع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 :املراجع العربية 

 .القران الكریم .١

 .السنة النبویة الشریفة .٢

اتیجیات ف ي تعل یم الریاض یات    إس تر "، ) م ١٩٨٩(مجدي عزیز ، إبراھیم  .٣
 .،القاھرة ، النھضة المصریة" 

" أسالیب حدیثة في تعل یم الریاض یات   " ،) م ١٩٩٧(  ـــــــــــــــــــــــــــــ .٤
 .، القاھره ، مكتبة األنجلو المصریة ١، ط

التح دي الحقیق ي    –إدارة التفكیر السلیم "، ) م٢٠٠٠( ـــــــــــــــــــــــــــــ .٥
، مؤتمر مناھج التعلیم وتنمیة التفكیر، المجل د  " ھج في عصر العولمةللمن

 .األول 

س    یكولوجیة التنش    ئة   ) . م ٢٠٠٠(أب    و ج    ادو ، ص    الح محم    د عل    ى      .٦
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة واألردن .  ٢ط. االجتماعیة 

،  األنجل    و، ٥، ط " الق    درات العقلی    ة " ، ) م١٩٩٦(أب    و حط    ب ف    ؤاد  .٧
 .ة المصری

اس   تخدام الم   دخل المنظ   ومي ف   ي   " ،) م ٢٠٠٣( أب   و الحدی   د ، فاطم   ة    .٨
ت    دریس الریاض    یات بالمرحل    ة االبتدائی    ة وأث    ره ف    ي تنمی    ة المھ    ارات   

، رس  الة دكت  وراه غی  ر منش  ورة ، كلی  ة     " األساس  یة والتفكی  ر الریاض  ي   
 .التربیة ، جامعة قناة السویس 

رة عل ى التفكی  ر الریاض  ى  نم و الق  د "، ) م ١٩٦٨(فری د كام  ل   ،أب و زین  ة   .٩
المجلة العربیة للعل وم  " عند الطلبة في مرحلة الدراسة الثانویة ومابعدھا 

 .الكویت ٢١، العدد  ٦مج " األنسانیة 



 

" أص ول تدریس ھا   . الریاضیات ، مناھجھ ا  " ،) م ١٩٨٧(  ـــــــــــــــــ .١٠
 .عمان ، دار الفرقان ، األردن ، ٢، ط

ت  دریس الریاض  یات   "، ) م١٩٦٨( يط  ر ون   احم  د و الع، أب  و العب  اس   .١١
 . ٣المعاصرة بالمرحلة االبتدائیة  ، ط 

اث    ر اس    تخدام نم    وذج دن    یس    " ،) م ١٩٩٩( أب    و القاس    م ، جلیل    ة    .١٢
الریاض  یات عل   ي تنمی   ة التفكی  ر الریاض   ي ل   دى تالمی  ذ الص   ف الراب   ع    

كلی  ة التربی  ة ، جامع  ة   ، منش  ورة ر، رس  الة ماجس  تیر غی    " االبت  دائي 
 .القاھرة 

التحص   یل الدراس   ي ف   ي مكونات   ھ " ، ) م١٩٩٨(ج   اد اهللا  مأب  وا لمك   ار  .١٣
، اإلس   كندریة ، الملتق   ى المص   ري   " العالمی   ة المعرفی   ة والالمعرفی   ة   

 .لإلبداع والتنمیة

، القاھرة ، دار " تعلیم من اجل التفكیر ) " م ١٩٩٨( األعسر ، صفاء  .١٤
 .قباء 

التعل  یم المب  رمج ف  ي  اث  ر اس  تخدام  " ،) م ١٩٩٧( االندنوس  ي ، نعیم  ھ   .١٥
تدریس فصل التنفس في اإلنسان من مق رر األحی اء عل ي تنمی ة التفكی ر      
الناق  د والتحص  یل الدراس  ي ل  دي تلمی  ذات الص  ف األول الث  انوي بمدین  ة    

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربی ة ، جامع ة   " مكة المكرمة 
 .أم القرى بمكة المكرمة 

رق ت     دریس الریاض     یات نظری     ات ط     ) "م٢٠٠١(األم    ین إس     ماعیل   .١٦
 .، القاھرة ، دار الفكر العربي ١، ط"  وتطبیقات

المھ      ارات الریاض      یة الالزم      ة  " ،) م ١٩٩٠(، ش      ھناز  ثباح      ا ر .١٧
، رس الة  " والمتوافرة لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدارس مكة 

 .ةالماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى مكة المكرم



 

ص   حیح ) " م ١٩٩٠( اهللا محم   د ب   ن إس   ماعیل   البخ   اري ، أب   ي عب   د  .١٨
، دمشق ،تحقیق مص طفى دی ب البغ ا ، دار اب ن كثی ر       ٤، ط " البخاري 

 .ودار الیمامة

ترجم ة ع ادل یاس ین وآخ رون ،     " تعلیم التفكی ر "، ) م١٩٨٩(بونو دي  .١٩
 .الكویت ، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

ب متكام ل التركی ب   أس لو " تدریس التفكی ر ، " ، ) م١٩٩٥(مارى  ،بییر .٢٠
 .١٧٤التدریس من أجل تنمیة التفكیر ، وتحریر جیمس كیف  ص" 

، الری اض ، م دارس   " تعلیم التفكیر " ،) م ١٩٩٩( الحارثي ، إبراھیم  .٢١
 .الرواد 

األس   س النظری   ة ...التفكی   ر" ، ) م١٩٩٦( ممج   دي عب   دا لك  ری ، حبی  ب  .٢٢
 .، القاھرة ، النھضة المصریة  ١، ط" واإلستراتیجیات 

استراتیجیات تجھیز المعلومات ف ي اداء  " ، ) م١٩٩١(محمد  ،سانینح .٢٣
 .٢٧، دكتوراه ، بنھا ، ص " مھام مكانیة وعددیة 

، ١،  ط " أس   س الریاض   یات  "، ) م١٩٨٤(ع   دنان جمی   ل  ،الحس   ون  .٢٤
 .١٠٠-٧٦عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، ص

ى أس   الیب التفكی   ر الریاض   ي ل   د  "، ) م١٩٨٢(غری   ب حس   ین ،حس   ین  .٢٥
 .، مطبعة التقدم" األمیین 

اإلدارة المدرس    یة ) ھـ    ـ ١٤١٨( ،  نالحقی    ل ، س    لیمان عب    دا ل    رحم  .٢٦
، الری اض   ٧وتعبیئة قواھا البشریة في المملكة العربیة الس عودیة ،  ط  

 .، دار الخریجي للنشر والتوزیع، العلیا 

شارك  –زاوج  –فكر ( فعالیة استراتیجي " ،) م ٢٠٠٥( حمادة ، محمد  .٢٧
واالستقصاء القائمتین علي أسلوب التعلم النش ط ف ي ن وادي الریاض یات     ) 

الریاض  یات المدرس  یة ف  ي تنمی  ة مھ  ارات التفكی  ر الریاض  ي واخت  ال قل  ق   



 

، مجل ة دوری ة لجامع ة حل وان الع دد      " تالمیذ المرحل ة اإلعدادی ة   لدى 
 . ٢٣٣، ص ١١

"  ة س یكولوجیة االتص ال التربوی    "، ) م  ٢٠٠٠(حمدان ، محمد زیاد  .٢٨
 .سلسلة المكتبة التربویة الحدیثة دار التربیة الحدیثة 

، " التصمیم التعلیمي نظریة وممارس ة  " ، ) م١٩٩٩(محمد ، الحیلة  .٢٩
 . ١ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان 

" أصول تدریس الریاضیات " ،) م ١٩٨٥( خضر ، نظلھ حسن احمد  .٣٠
 .القاھرة ، ٣، عالم الكتب ، ط

دراسة استكشافیة حول فعالیة الحكایات " ،) م ١٩٩١( خضر ، نظلھ  .٣١
واأللغاز الریاضیة مندمجة معًا في تنمیة التفكی ر الریاض ي واإلبتك ارى    

، مجل ة  "للتلمیذ المتفوق والتلمیذ المنخفض التحصیل ف ي الریاض یات   
، ١٧التربیة، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم، ،الع دد  

 .١٥٩ص 

منظ  ور ترب  وي لس  بل تعل  یم التالمی  ذ " ،) م ١٩٩١( طی  ب ، محم  د الخ .٣٢
، مجل ة تربوی ة   " مھارتي التفكیر اإلبداعي والناقد بالمرحلة االبتدائیة 

 .٢٣١ص، لجامعة الملك سعود

ط  رق  " ،) م ١٩٩٧( الخالیل  ھ ، عب  د الك  ریم ، اللبابی  دي ، عف  اف ،      .٣٣
 . عمان ، دار الفكر، ٢، ط"  تعلیم التفكیر لألطفال 

ت  دریس الریاض  یات ف  ي   " ، )  م١٩٨٢(عب  د الس  میع خلیف  ة   ،خلیف  ة  .٣٤
 .، دار النھضة العربیة" التعلیم األساسي 



 

فاعلی  ة اس  تخدام الكمبی  وتر ف  ي    " ، ) م١٩٩٨(س  عید خلیف  ة    ،خلیف  ة .٣٥
تدریس الریاضیات لتالمیذ الصف الرابع ف ي التحص یل وتنمی ة التفكی ر     

 .ارسالة دكتوراه ، تربیة ، طنط" الریاضي 

المھارات الھندس یة الخم س   " ،) م  ١٩٨٢( داود ، ودیع مكسیموس  .٣٦
، الس نة األول ى ، الق اھرة ،    ٢، مجلة الریاضیات ، العدد"  ومقوماتھا 

 .٩٩ص

العلوم الریاضیة " ، ) م ١٩٩١( وجالل شوقي  الدفاع ، علي عبدا هللا .٣٧
، بیروت ، مؤسسة الرس الة    ٣، ط" في الحضارة العربیة واإلسالمیة 

. 
فاعلی    ة برن    امج مقت    رح ف    ي تنمی    ة   " ،) م ٢٠٠٠( دی    اب ، بس    ام  .٣٨

مس  تویات التفكی  ر الریاض  ي وانتق  ال اث  ر ال  تعلم ل  دى تالمی  ذ الص   ف         
السادس باستخدام إستراتیجیة تتضمن العصف ال ذھني بمحافظ ة غ زة    

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة عین ش مس  " 
. 

،  ٧،  ط" أص    ول عل    م ال    نفس " ،) م ١٩٧٠(راج    ح احم    د ع    زت  .٣٩
 .القاھرة ، المكتب المصري الحدیث 

،  ببی  روت ، مؤسس  ة   ٢، ط" المنط  ق الریاض  ي  "، ) م١٩٨٣(ری  م  .٤٠
 ).٢٥- ٢٤(الرسالة ،  ص

تربیة المراھق ب ین اإلس الم   " ، ) م ١٩٩٠(الزعبالوي ، محمد السید  .٤١
 .، الریاض ، دار الكتب الثقافیة  ٤، ط " وعلم النفس 

علم النفس النمو الطفول ة  "، ) م ٢٠٠١(  مان ،  حامد عبد السالزھر .٤٢
 .القاھرة ، عالم الكتب  ٥،  ط" والمراھقة 

، "االق درات ومقاییس ھ  "، )  م١٩٦٦(سید خیراهللا ومص طفى   ، زیدان .٤٣
 .األنجلو ،المصریة



 

الح  س الریاض  ى وعالقت  ھ : عبدالناص ر  ،ع  الء ال  دین وعبدالحمی  د ،س عد  .٤٤
نج  از األك ادیمى ل  دى ط الب كلی  ات التربی ة ش  عبة    باإلب داعى الخ اص واإل  

الریاضیات ، الجمعیة المصریة لتربوی ات الریاض یات ، الم ؤتمر العلم ى     
 ٩ـ      ٨الثال  ث ، تعل  یم وتعل  م الریاض  یات ، دار الض  یافة ،ع  ین ش  مس،   

   ٢٥٢م ، ص  ٢٠٠٣أكتوبر 
ط   رق ت   دریس الریاض   یات ب   ین " ،) م ١٩٩٥( س   المة ، حس   ن عل   ي  .٤٥

 .، دار الفجر للنشر والتوزیع  ١، ط "لتطبیق النظریة وا
، بی روت ،دار   ١،  ط" علم ال نفس النم و   " ، ) م ٢٠٠٢(سلیم ، مریم  .٤٦

 . النھضة العربیة 

عق  ول المس  تقبل اس  تراتیجیات لتعل  یم    " ،) م ١٩٩٩( س  لیمان ، عل  ي   .٤٧
 .، الریاض ، مكتبة الصفحات الذھبیة " الموھوبین وتنمیة اإلبداع 

ص  ھر ت  دریس التفكی  ر الناق  د ف  ي      " ، ) م١٩٩٧(ت ج روب  ر ،س  وارتز   .٤٨
، ق  راءات ف  ي التعل  یم   د، ف  ي كت  اب ج  ابر عب  دا لحمی   " محت  وى التعل  یم 

 .التفكیر و المنھج  
، ترجم ة محم د   "  علم النفس المعرفي "، ) م٢٠٠٠(روبرت  ،سولسو .٤٩

 .٧٤٧الصبوة وآخرون ، االنجلو المصریة ،ص
الحس  ابیة الالزم ة لح  ل المس  ائل  المھ ارات  " ،) م ١٩٩١(الس ید، أحم  د   .٥٠

مجل  ة كلی  ة التربی  ة ، جامع  ة   " اللفظی  ة ف  ي الریاض  یات بم  دارس مك  ة    
 .المنیا

تط ویر تنظ  یم ف ي مق  ررات   " ، ) م١٩٩٧(ھ  دان ، جم  ال و عبی د ، الس ید  .٥١
الریاض   یات بالمحل   ة الثانوی   ة أث   ره عل   ى تحص   یل الط   الب وتفكی   رھم      

ث ، التربوی ة، جامع ة   ، ماجستیر ، معھ د الدراس ات والبح و   " الریاضي 
ت     دریس "، ) م١٩٨٢(خلیف     ة عب     د الس     میع خلیف     ة   -٥٤. الق     اھرة

 .، دار النھضة العربیة" الریاضیات في التعلیم األساسي



 

التفكیر الریاض ي ل ذوي   "، ) م ١٩٩١(صالح الدین حسین ، الشریف  .٥٢
،  ٢،الع دد  ١مجل ة تربی ة قن ا ، م ج     "محل الضبط ال داخلي والخ ارجي   

 .٢٧٢_  ٢٤٣ص 

تنمی  ة "، ) م ٢٠٠٠یولی  و ، (ش  ھاب ، مك  وثر و عب  دا ل  رحی، لش  ریفا .٥٣
، مؤتمر مناھج التعل یم وتنمی ة   " التفكیر ورعایة المرھبین والمتفوقین

التفكیر ، المجلد الثاني ، الجمعی ة المص ریة للمن اھج وط رق الت دریس      
٢٦-٢٥. 

تط  ور التفكی  ر الریاض  ي عن  د طلب  ة " ،) م ١٩٨٢( ش  طناوي ، فاض  ل  .٥٤
، رسالة ماجستیر غیر منش ورة ، كلی ة   " الثانویة في األردن  المرحلة

 .التربیة ، جامعة الیرموك 

أھ   دافھا : الریاض   یات " ،) م ١٩٨٥( ش   عراوي ، إحس   ان مص   طفى   .٥٥
 .، القاھرة ، دار النھضة العربیة  ١ط، "واستراتیجیات تدریسھا 

االتجاھ    ات الحدیث    ة ف    ي ت    دریس    "، ) م١٩٨٩(محم    ود  ، ش    وقي  .٥٦
 .، الریاضى ، دار المراجع"   الریاضیات

مجلة " القدرة واالبتكار في الریاضیات "احمد مراد وآخرون ، صالح  .٥٧
 . ٨٥-٨٣، ص  ١٩٨٧_  ٢، ج ٣تربیة المنصورة ، العدد

موس  عة عل  م ال  نفس   "، ) م١٩٩٣(ف  رج عب  د الق  ادر وآخ  رون   ، ط  ھ  .٥٨
 .، الكویت ، دار سعاد الصباح" والتحلیل النفسي

فعالی  ة اس  تخدام أس  لوب دورة   " ، ) م ١٩٩١(غال  ب محم  د  ،الطوی  ل  .٥٩
التعل  یم ف  ي تنمی  ة التحص  یل والتفكی  ر الریاض  ي ل  دى ط  الب المرحل  ة       

 .رسالة دكتوراه ، تربیة، طنطا " الثانویة 



 

الق درة عل ي التفكی ر    " ،) م ١٩٩١( عابد ، ع دنان و خص اونة ، أم ل     .٦٠

مجل   ة " المنطق   ي الریاض   ي عن   د تالمی   ذ الص   ف الس   ادس االبت   دائي   
 . ٢٣٤، ص  ١لسلسة العلوم اإلنسانیة ، مجلد العشرون العدد ا

برن امج ق ائم عل ي األنش طة     " ،) م ٢٠٠١( عبد الحمید ، عبد الناصر  .٦١
االثرائیة لتنمیة أس الیب التفكی ر واالتج اه نح و الریاض یات ل دي تالمی ذ        

، رس الة دكت وراه غی ر منش ورة ، كلی ة التربی ة ،       " المرحلة االبتدائیة 

 .منوفیة جامعة ال

" ،) م ١٩٧٦( عب   د العزی   ز ، ص   الح وعب   د الحمی   د عب   د العزی   ز ،       .٦٢
 .، دار المعارف  ١، مصر، ج ٢، ط" التربیة وطرق التدریس 

فاعلیة برنامج مقترح لتنمی ة  " ، ) م١٩٩٨(عبد المجید ، عبد العزیز  .٦٣
التفكی  ر الریاض  ي واالتج  اه نح  و الریاض  یات ل  دى الص  ف األول ث  انوي  

 .توراه ، معھد الدراسات التربویة ، بالقاھرة، دك" األزھرى 

عم ان ، دار  " عل م نف س الترب وي   "، ) م١٩٨٣(نشواتي ، عبد المجید .٦٤
 .الفرقان

اث  ر اس  تخدام " ، ) م١٩٩٩ین  ایر(ص  الح وس  یدھم عای  دة ،عب  د الحف  یظ .٦٥
 ) .٢(مجلة تربویات الریاضیات ، مجلد "  وأسلوبالنماذج 

عالقة التصور البصري " ، ) م١٩٩٤( مفتحي عبدا لحلی،  معبدا لحلی .٦٦
المك    افئ واإلدراك الحس    ى الحرك    ى بنت    ائج المباری    ات ف    ي ریاض    ة  

 .١، ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، بالمنیا ، ص" المصارعة 



 

،  تجریب اس تخدام إس تراتیجیتي   ) م ١٩٩٩إبرایل ( علي ، عبد الرحیم  .٦٧

ریاض ي وخف ض   على تنمی ة التفكی ر ال   ٧خرائط المفاھیم وخرائط الشكل 
 .القلق لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة تربویات الریاضیات 

التفكی       ر األس       س النظری       ة "، ) م١٩٩٦(حبی       ب ،  معب       دا لك       ری .٦٨
 .، القاھرة ، النھضة المصریة ١، ط" واالستراتیجیات

،  ٣، ط" تربوی    ات الریاض    یات " ، ) م١٩٩٢(عبی    د ول    یم وآخ    رون  .٦٩

 .االنجلو المصر

عمان ، ، ١، ط" المدرسة وتعلیم التفكیر ) " م ١٩٩٦( عدس ، محمد  .٧٠
 .دار الفكر للطباعة والنشر 

أث    ر التفكی    ر  " ، )  م١٩٩٣(محم    د و عب    د ال    رؤف ص    ابر   ،العط    ار  .٧١
االستداللي وبرن امج ت دریبي ف ي ح ل المش كلة عل ى اس تراتیجیات االداء        

 .٢٠، دكتوراه، تربیھ بنھا ، ص " في مشكالت الحاسب الكیمیائي 

، أث ر أس لوب ال تعلم    ) م ٢٠٠٣(،نبھان ، سعد ، و إسماعیلعز ،عفانة  .٧٢
بالبحث في تنمیة التفكیر في الریاضیات واالتجاه نحو تعلمھ ا واالحتف اظ   

مجل  ة التربی  ة العلمی  ة ، بھم  ا ل  دى ط  الب الص  ف التاس  ع األساس  ي بغ  زة
، جامع  ة ع  ین ش  مس، الجمعی  ة المص  ریة للتربی  ة العلمی  ة، الع  دد الثال  ث

 .القاھرة 

النم   و اإلنس   اني الطفول   ة  " ،) م ١٩٩٨(، محم   ود عط   ا حس   ین  عق   ل  .٧٣
 .، الریاض ، دار الخریجي للنشر والتوزیع  ٥، ط" والمراھقة 



 

دور البرن  امج األك  ادیمي ال  واقعي  " ، ) م١٩٩٣(محم  ود احم  د ،عم  ر  .٧٤
لطلبة التعلیم الصناعي في نمو القدرة على التص ور البص ري المك افى    

، مجل  ة تربی  ة ع  ین  )" ١٩٩٣ -١٩٩٠(دراس  تھ مستعرض  ة وطولی  ة  
 .١٤ص)  ٥٠ – ٩( ، ص٢،ج١٧شمس ، العدد

فاعلی  ة اس  تخدام الكمبی  وتر ف  ي ت  دریس  " ،) م ١٩٩٨( عی  د ، خلیف  ة  .٧٥
الریاضیات لتالمیذ الصف الرابع االبتدائي في التحصیل وتنمیة التفكی ر  

، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة " الریاضي واالتجاه نحو المادة 
 .یة ، جامعة طنطا الترب

مع  ارج الق  دس ف  ي م  دارج  " ،) م ١٩٧٥( الغزال  ي ، محم  د عثم  ان ،  .٧٦
 . ، دار األفاق الجدیدة  ٢، بیروت ، ط" معرفة النفس 

برنامج مقترح للتدریس العالجي لط الب  " ، ) م١٩٩٤(إبراھیم ،غنیم  .٧٧
وأث   ره عل   ى  اف   ي مق   رر المیكانیك    يالص   ف الث   اني الث   انوي الص   ناع

دكتوراه ، تربی ة ،أس یوط   ف ؤاد البھ ي     " فكیر الریاضي التحصیل والت
 .٣٠٥، ص ٤، ط ١٩٧٦السید ، الذكاء، دار الفكر العربي سنة 

األسس المعرفة للتكوین العقل ي  "، ) م١٩٩٥(مصطفى الزیات  ،فتحي .٧٨
المتص ورة ، دار الوف اء للطباع ة     -٨٣،  ١، ط" وتجھیز المعلوم ات   

 .والنشر 

البارع في التفكیر ، مؤتمر األردن " ،) م ٢٠٠٢( عبد الناصر ، فخرو .٧٩
، ٣٦٢، عم  ان ، فن  دق ھولی  دى آن، ص  " الث  اني للموھب  ة واإلب  داع 

 .األردن 

، الق  اھرة ، " الرس  ول المعل  م  " ، ) م ١٩٨٤(القرض  اوي ، یوس  ف    .٨٠
 .دار الصحوة 



 

أث ر اس تخدام   " ، ) م ١٩٩٤ین ایر  (محمد راضي و الباز ع ادل   ،قندیل .٨١
مجل  ة " ح  ل المس  ائل اللفظی  ة عل  ى التفكی  ر الریاض  ي    إس  تراتیجیتین ل

 ) . ٢٥٩ – ٢١٥( ، ص  ٣٠التربیة المعاصرة ، العدد

دلی   ل الطال   ب   " ،) م ١٩٨٩( القھی   دان ، محم   د س   لیمان وآخ   رون     .٨٢
، الری  اض ، " للتخصص  ات العلمی  ة ف  ي جامع  ات دول الخل  یج العرب  ي  

 .مكتب التربیة لدول الخلیج  

ت   أمالت اب   ن الق   یم ف   ي  " ،) م ١٩٩٨(،  دالق   وز ، أن   س عب   دا لحمی     .٨٣
 .، الریاض ، دار الھندسة للنشر والتوزیع  ٢، ط" األنفس واآلفاق 

 –التفكی ر ، ماھیت ھ   ) " م ٢٠٠٠( الكثیري ، راشد ، النذیر ، محمد ،  .٨٤
، المؤتمر العلمي الث اني عش ر ، الجمعی ة    " أھمیتھ –أنواعھ  –أبعاده 

 . ٢٦-٢٥المصریة ، ص

إس   تراتیجیة مقترح   ة ف   ي ت   دریس    " ،) م ٢٠٠٠( ع   اطف، الك   رش  .٨٥
الریاضیات لتنمیة بعض مھارات التفكی ر الریاض ي ل دي تالمی ذ الحلق ة      

، رسالة ماجستیر غی ر منش ورة ، كلی ة التربی ة  ، جامع ة      " اإلعدادیة 
 .الزقازیق 

المن    اھج الدراس    یة وتنمی    ة "،  ) م ١٩٩٣م    ارس (إب    راھیم  ،ك    رم  .٨٦
، ص  ١٠، الع   دد"  التربی   ة المعاص   رة  مجل   ة " مھ   ارات التفكی   ر ،  

١٨٩. 

لم  اذا وكی  ف نعل  م أبنائن  ا التفكی  ر   " ، )م٢٠٠٠(ع  الء ال  دین  ، كف  اني  .٨٧
 ٤٠ص، ٢مؤتمر مناھج التعلیم وتنمیة التفكیر ، مج ،  " النقدي 

تعل یم  "أداء المعلم ال ذى یمك ن التالمی ذ م ن التفكی ر ،ف ى       : آرثر،كوستا .٨٨
 م،١٩٩٨،عس   ر ، دار قب    اء ، تعری   ب ص    فاء األ  "م   ن أج   ل التفكی    ر  

 . ١٦، ١٥ص



 

الت  دریس م  ن  " ،) م ١٩٩٥( كیی  ف ، ج  یمس و ویلب  رج ، ھیرب  رت     .٨٩

، الری  اض ، ترجم  ة عب  د العزی  ز عب  د الوھ  اب       " أج  ل تنمی  ة التفكی  ر   
 . ٣٧٠البابطین ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، ص 

اث    ر اس    تخدام برن    امج مقت    رح ف    ي   " ،) م ١٩٩٩( اللیث    ي ، خال    د  .٩٠
یاض   یات عل   ي تنمی   ة مھ   ارات التفكی   ر الریاض   ي لط   الب المرحل   ة  الر

، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة عین " الثانویة 

 .شمس 

، " تنمیة ق درات التفكی ر عن د التالمی ذ     ) " م ١٩٩٦( المانع ، عزیزة  .٩١
 .رسالة الخلیج العربي ، العدد التاسع والخمسون 

فعالی ة اس تخدام خ رائط    " ، )  م١٩٩٩ین ایر  (ع الء ال دین س عد   ،متولي .٩٢
 .،  مجلة تربویات الریاضیات  " على التفكیر الریاضي "  ٧" الشكل 

فاعلی ة برن  امج بمس اعدة الكمبی وتر ف  ي    " ، ) م١٩٩٥(نبی ل  ، مت ولي   .٩٣
تنمی  ة أس  الیب البرھ  ان الریاض  ي ومھ  ارات تدریس  ھ ل  دى ط  الب كلی  ة   

 .١٥ربیة االسكندیة ،ص دكتوراه ، ت" التربیة شعبة الریاضیات 

اثر اس تخدام أس لوب ح ل المش كالت ف ي      " ،) م ١٩٩٢( محمد،صالح  .٩٤
، مجل  ة كلی  ة " تنمی  ة التفكی  ر الریاض  ي ل  دى ط  الب المرحل  ة الثانوی  ة  

 . ١٦التربیة جامعة طنطا ، العدد 

، أس الیب التعل یم والتفكی ر    ) م ١٩٩٣(محمود ، مصطفى محم د كام ل    .٩٥
. مقارنة عبر ثقافیة في ست دول عربی ة  لدى طالب الجامعة ، دراسة 

 . ٢٢العدد . جامعة المنصورة ، كلیة التربیة، مجلة كلیة التربیة 



 

الق  درات العقلی  ة خصائص  ھا   " ، ) م ١٩٨٥(إب  راھیم وجی  ھ ، محم  ود  .٩٦

 . ٢٠٣-٢٠١،  دار المعارف ، ص" وقیاسھا 

" تدریس العل وم تأص یل وتح دیث    " ،) م ١٩٩٨( المحیسن ، إبراھیم  .٩٧

) م٢٠٠٠(مخیمر ، ھشام محمد   -١٠٦ .ریاض ، مكتبة العبیكان ، ال
دار إش    بیلیا للنش    ر . ١ط. عل    م نف    س النم    و الطفول    ة والمراھق    ة . 

 .الریاض. والتوزیع 

البرھ  ان الكت  ابي ف  ي  " ، ) م ١٩٨٧یولی  و (محم  د محم  ود  ، مص  طفى .٩٨
الھندس  ة ووجھ  ة نظ  ر جدی  ده ف  ي الف  روق ب  ین الجنس  ین ف  ي الق  درة       

 . ٢٠٣- ١٨٩،ص ٩،العدد "جلة تربیة المنصورةم"الریاضیة 

نظم التعلیم في المملك ة العربی ة   " ،) م ١٩٨٢( مصلح ، احمد منیر ،  .٩٩
، ط ،الری اض ، عم اد ش ؤون المكتب ات ،     " السعودیة والوطن العربي 

 . جامعة الملك سعود 

س    یكولوجیة النم    و الطفول    ة  ) م ١٩٨٣(مع    وض ، خلی    ل میخائی    ل   .١٠٠
 .اإلسكندریة . ر الفكر العربي دا.  ٢ط. والمراھقة 

، ) م ١٩٩٠یولی   و ١٨ - ١٥(عب   دالعزیز ، محم   د ومحم   د ، المغت   ى  .١٠١
، الم ؤتمر العلم ي   ...."  التنور في الریاضیات لدى الطالب المعلم ین "

 .الذي إعداد المعلم المتراكمات والتحدیات باإلسكندریة

" یات طرق ت دریس الریاض   " ،) م ١٩٨٩( المغیرة ، عبد اهللا عثمان  .١٠٢
 .، عمادة شئون المكتبات ، بجامعة الملك سعود 



 

توجھ  ات مقترح  ة ف  ي تخط  یط المن  اھج  " ،) م ١٩٩٢( المفت  ى ، محم  د  .١٠٣
،الم ؤتمر الق ومي الح ادي عش ر، العولم ة ومن اھج       " لمواجھة العولم ة  

 .للمناھج وطرق التدریس  ةالتعلیم،الجمعیة المصری
، الق اھرة ،  " التعلیم الریاضیات قراءات في"،) م ١٩٩٥(  ــــــــــــــــــ .١٠٤

 .األنجلو
، ف  رق التفكی  ر وح  ل المش  كالت العالمی  ة ،    ) م٢٠٠٠( ـــــــــــــــــــــــ  ـ .١٠٥

،  مؤتمر مناھج التعلیم وتنمیة التفكیر ، " ورقع عمل دعوة الى حوار"
 .٥١ -٥٠المجلد األول ، ص 

وة ریاض    یات ورق    ة مقدم    ة ال    ى ن    د  "، ) م  ٢٠٠١( ــــــــــــــــــــــ    ـ .١٠٦
، ندوة في مركز تطویر تدریس العلوم ، بجامعة عین شمس " المجتمع 

. 
علم النفس الترب وي للمعلم ین   "، ) م١٩٩١( ممحمود عبدا لحلی، منسي .١٠٧

 .١٦٨، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ص "  
تكنولوجیا التعلیم وتنمیة القدرة عل ى  "، ) م١٩٨٩(احمد حامد، رمنصو .١٠٨

، المنص       ورة ،دار الوف       اء لنش       ر ،    ٢، ط"  بتك       اري التفكی       ر اال
 ).٨٤_٨٢(ص

فعالی  ة برن  امج مقت  رح لتنمی  ة     " ،) م ١٩٩٨( منص  ور ، عب  د المجی  د     .١٠٩
التفكی  ر الریاض  ي واالتج  اه نح  و الریاض  یات ل  دى ط  الب الص  ف األول        

رس   الة دكت   وراه غی   ر منش   ورة ، كلی   ة التربی   ة ،  " الث   انوي االزھ   رى 
 .جامعة القاھرة 

فعالی   ة اس   تخدام برن   امج الك   ورت    " ، ) م ٢٠٠٣( ، سوس   ن م   وافى  .١١٠
للتفكی  ر ف  ي ت  دریس وح  دة المنط  ق الریاض  ي عل  ى التحص  یل والتفكی  ر      

، الجمعی ة  " االستداللي لدى طالب ات الص ف األول الث انوي بمدین ة ج دة      
المص ریة لتربوی ات الریاض یات ، الم ؤتمر العلم ي الثال ث ، تعل یم وتعل  م        

 . ٣٦٢یافة ، جامعة عین شمس ، ص الریاضیات ، دار الض



 

تعل   یم وتعل   م  " ،) م ١٩٨٣(   محم   د، المفت   ي   مین   ا ، ف   ایز م   راد و   .١١١
 .، بیروت  ، المكتبة األمویة ، لبنان " الریاضیات 

، ط " قض ایا ف ي تعل یم وتعل م الریاض یات     "، ) م١٩٩٤(فایز مراد  ،مینا .١١٢
 .،القاھرة، األنجلو المصریة ٢

 ٢ط . ، الحدیث النبوي وعلم ال نفس  ) م ١٩٩٣(نجاتي ، محمد عثمان  .١١٣
 .دار الشروق : ،القاھرة 

، ، الری اض " تفكیر المنھج اإلیماني لل" ،) م ٢٠٠٠( النحوى ، عدنان  .١١٤
 .دار النحوى 

أس  الیب مقترح  ة لتفعی  ل من  اھج كلی  ات  "، ) م٢٠٠٠(محم  د عل  ى، نص  ر .١١٥
الب ومعاھد تكوین المعلم العربي في تنمیة بعض أنماط التفكیر ل دى الط   

 .٢٠مؤتمر مناھج التعلیم وتنمیة التفكیر  ، المجلد األول ، ص " 

، " أص  ول عل  م ال  نفس الع  ام   " ،) م ١٩٩٢( الھاش  مي ، عب  د الحمی  د  .١١٦
 .، جدة ، دار الشروق ٣ط

برنامج لتنمیة مھارات التفكی ر الریاض ي   " ،) م ٢٠٠٢( ھالل ، سامیة  .١١٧
اه غی ر منش  ورة ،  ، دكت ور "ل دى ط الب كلی ة التربی ة ش  عبة الریاض یات      

 . اجامعة بنھ

، الق اھرة ، دار  " ت دریس الریاض یات  "،) م  ١٩٨٠(یح ي حام د   ، ھندام .١١٨
 .النھضة العربیة

وثیق    ة م   نھج م    ادة  " ،) ھ   ـ  ١٤٢٠ -ھ    ـ  ١٤١٩(وزارة المع   ارف ،   .١١٩
 .، التطویر التربوي "الریاضیات في التعلیم العام 

یم ف   ي المملك   ة العربی   ة سیاس   ة التعل   "،) -ھ   ـ  ١٤١٩( ــــــــــــــــــــ   ـ .١٢٠
 . ٤، ط " السعودیة 



 

نظریات ومس ائل ف ي    –ملخصات شوم " ،) م ١٩٨١( ویتیج ، ارنوف  .١٢١
، ترجم ة ع ز ال دین األش ول وآخ رون ، الق اھرة ،       " مقدمة عل م ال نفس   

 .دار مكجروھیل 

التفكی ر ومعوق ات التفكی ر ل دى الش باب      ) " م ١٩٩٦( الیوسف ، احم د   .١٢٢
فة ، دراسات وبحوث ، وزارة الثقافة ، سوریا ، ، مجلة المعر" العربي 

 . ٧٢، ص ٣٣٩العدد 
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 أمساء احملكمني على أداة الدراسة
 

 م  
 

 اإلســـــــــــــــــم
 

 الـــوظـــیــــــفة

  عبد العزیز دعبد العزیز محم/ د. أ ١
 

كلیة  –الریاضیات  أستاذ المناھج وطرق تدریس
 .المدینة المنورة –مین المعل

 إبراھیم عبد العزیز البعلي / د ٢
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .بیشة –المعلمین 

 لألقسام العلمیة كلیة التربیة –أستاذ بقسم الریاضیات   أحمد أبو المجد سلیمان مفضل/ د ٣
 .مكة المكرمة –بنات 

 أحمد سلیمان السر / د ٤
 

كلیة  –رك قسم التربیة وعلم النفس أستاذ مشا
 .بیشة –المعلمین 

 إیاد محمد الخمایسة/ د ٥
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .حائل –المعلمین 

 خالد عبد المنعم/ د ٦
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .الطائف –المعلمین 

  مداحســـامــــیة صدقة حمزة / د ٧
 

كلیة  –ستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات أ
 .جامعة أم القرى –التربیة 

 نسمیر فلمبا/ د ٨
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .جامعة أم القرى –التربیة 

 علوان يطاھر عل/ د ٩
 

كلیة المعلمین  –رئیس قسم المناھج وطرق التدریس 
 .بیشة –

 التمیميعبد الرحمن إبراھیم / د ١٠
 

 –كلیة المعلمین  –المناھج وطرق التدریس  أستاذ
 .حائل

 عبد المنعم محمد أحمد/ د ١١
 

كلیة  –أستاذ مساعد بقسم المناھج وطرق التدریس 
 .حائل –المعلمین 

 عبد الحمید دعبد الناصر محم/ د ١٢
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .أبھا –المعلمین 

 صالح المالكيعوض / د ١٣
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .مكة المكرمة –المعلمین 

 فاطمة عبد السالم أبو الحدید/ د ١٤
 

 .عرعر – تربیة للبناتكلیة ال – مساعدأستاذ 

 فیصل القرشي/ د ١٥
 

كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات 
 .الطائف –المعلمین 

 محمد الفقي/ د ١٦
 

كلیة  –أستاذ مساعد بقسم المناھج وطرق التدریس 
 .جامعة طیبة –التربیة 

 
 



 

 محمد عبد العزیز التمیمي/ د ١٧
 

كلیة  –رئیس قسم المناھج وطرق التدریس 
 .حائل –المعلمین 

 موسي مقدادي/ د ١٨
 

 –أستاذ مساعد بقسم المناھج وطرق التدریس 
 .الجوف –كلیة التربیة 

 ھبلقیس فالت/ أ ١٩
 

 موجھة أولي ریاضیات
 بإدارة إشراف مكة 

 صفیة سالم/ أ ٢٠
 

 موجھة ریاضیات
 بإدارة إشراف مكة

 صفیة األحمدي/ أ ٢١
 

 موجھة ریاضیات
 بإدارة إشراف مكة

 عدد من معلمات الریاضیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢

 
 

 


