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 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 



 ز
 

 داءـــــالإه

 نًتع الزحهح واصل الكزم .. فخز العزب ..  ... إلى

 يتًٌا دمحم )علٌه وعلى آله افضل الصلاج والطلام(

نٌ نّهد لٍ الدرب وألههًٍ الفضٌلح   إلى ...    

 وغزص فٍ يفسي الطهىح والهثاةزج                )

 ( والدي

 الشهظ الذٍ أيارخ لٍ الدرب  إلى...  

 أقتل الذزاب دحر قدنٌها 

 )والددٍ الحًىى(

 وا نٌ أسري .... الذًٌ وقفىا ةجايتٍ وشدّ  -

 خىدٍ ... أعشهو هللا إ    

يارخ أهر خطىادٍ... والعقىل الذٍ رض ... إلى

اضادذدٍ  درةٍ... نًتع العلىم والاخلاص ...

 .وعزفايا   لاء ... وفاء  ــــــــــالاج

 والى كل طالث علو .  

                                                                    أهدي ثهزج جهدي الهذىاضع.

 يذصــــــــــــارا
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 امتنانشكخ و 

وجلـ  وتقدسـ  اسـساؤه  ،جـل نشـاؤه الحسد هلل رب العـالسين لـو الحسـد الحدـن والثشـاء الجسيـل       
صـلى  ) والرـةة والدـةم علـى نبيشـا د، قدرتو علـى تهفيقـو باتسـام ىـلا الجيـد العلسـي الستهاضـ  

فــي إنجــاز ىــله  فيطيــل لــي وقــد وفقشــي الســهلى ســبحانو وتعــالى، أجسعــين  (  هللا عليــو وســلم  والــو
امتشـــاني إلــى األســـتاذ الجليـــل االطروحــة أن أتهجـــو إليــو بالحســـد والذـــ ر ، نــم أتقـــدم بــهافر شـــ ر  و 

لسـا قدمـو مـن رعاعـة علسيـة  بحـ ال ا( السذـرف علـى إعـداد ىـلالمعيـهف رافج بحـخ احمـج)  الـدكتهر
، فقد كـان لتهجيياتـو وشرشـاداتو العلسيـة أ بـر  وتهجييات سديدة ومعاونة مدتسرة عبر مديرة البح 

 . جزاءالخير  عشي فجزاه هللا، إنجاز ىلا البح   األنر في

 من  كل  وىم  ( الدسشار ساتلة اعزاء الحلقة الدراسية )والتقدير إلى ا  سا اتهجو بالذ ر 
إسساعيل الدكتهر  ) و(  السعيهف رافد بحر احسدالدكتهر  ) وشاصر( الحازم سليسان الدكتهر  )

اسم بالدكتهر  ) ( و حدن كامل رسنالدكتهر  ) و  ( اليام جبار فارسالدكتهرة  ) ( و إبراىيم علي
ولسا قدمهه لي من آراء وتهجييات سديدة ا وترصيشي لين أسيسها في بلهرة فكرة البح ( ال د جاسم
إلى الدادة السح سين اللين تس  االستعانة بالذ ر والتقدير  كللك اتقدمو  ، إغشاء البح  أفادتشي في

لشرح والسذهرة العلسية وشبداء ا ةلسا قدمهه من معلهمات قيسانشاء البح   في بآرائيم ومقترحاتيم
 ،عرفانًا بالجسيل جزاءىم هللا خير الجزاء.
ســـا قـــدمهه لـــي مـــن العلـــهم التربهيـــة والشفدـــية ل قدـــم اســـاتلةرئاســـة و  ســـا اتهجـــو بالذـــ ر والتقـــدير إلـــى 

 انشاء دراستي . في مداعدة وتهجييات

ن الييــــــثم ابــــــ/  للعلــــــهم الرــــــرفة واشــــــ ر كــــــل الســــــهةفين فــــــي م تبــــــة جامعــــــة بغــــــداد كليــــــة التربيــــــة
 ونيم الطيل والجسيل .اوالجامعة السدتشررية لتع

ــــى   ســــا ال ــــدير إل ــــدم بالذــــ ر والتق ــــهتشي ان اتق ــــة محاف ــــة بغــــدادعف ــــة العامــــة لتربي خ الكــــر  / السديري
ــــــــة و  ــــــــدريلاال قدــــــــمالثاني ــــــــدريلشــــــــعبة  /عــــــــداد والت ــــــــة البحــــــــ وكــــــــللك  ، الت ــــــــدربات مــــــــن عيش  الست

 عاون وتدييةت إلنجاح تجربة البح   .من ت مهاعلى ما قد االساسية واالستطةعية

 خرى فـــــي إتســـــام البحـــــ  ولـــــم يـــــلكر ال مـــــن أســـــيم فـــــي مدـــــاعدتي برـــــهرة او بـــــوختامـــــًا أشـــــ ر كـــــ
 وفق هللا الجسي  لسا فيو الخير.، اسسو 

 ارــــــــــنترا                                                  
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 ص البحثلخدتم
 -ييدف البح  الى:

 نسهذج شهارتز لسعلسات مادة الرياضياتاتدريبي على وفق  جبشاء برنام . 
  من  كل  في معرفة انر البرنامج التدريبي: 
 . لسعلسات مادة الرياضيات حهر  لما رلتفكيا (4
 .الرف الخامس االبتدائي  من ل معلسات مادة الرياضياتيتحريل تةم (1
 .الرف الخامس االبتدائي  منسعلسات الل يتةملتفكير البرر  ال (9

ـــق  ـــة وضـــع   البحـــ  افىـــدا ولتحقي ة وفرعيـــة قارنـــ  بيـــا بـــين رئيدـــ صـــفريةعـــدة فرضـــيات الباحث
 فــيو  لسعلســات الرياضــيات حــهر  لما رلتفكيا متغيــر فــي السجســهعتين التجريبيــة والزــابطةدرجــات متهســطي 

   . ل معلسات الرياضياتيتةمل تفكير البرر  الو اختبار التحريل متغير
 ةمج التدريبيـتز وذلـك باتبـاخ خطـهات بشـاء البـرابرنامج تدريبي وفقًا النسهذج شهار  قام  الباحثة ببشاء    

بــق ط  و  تدريبيــة ( جلدــة41شــتسل البرنــامج علــى )إذ ا ، واعتســاد ميــارات التفكيــر السعتســدة فــي االنســهذج
  بعد التحقق من صدقو . على العيشة االساسية

ـــة البحـــ  مـــن   ـــة الرـــباحية فـــي  رياضـــياتمعلســـات المـــن  ةمعلســـ( 48) تكهنـــ  عيش للدراســـة االبتدائي
فقـًا للبرنـامج لتسثل السجسهعة التجريبية الةتي تدربن و  لسديرية العامة لتربية محاف ة بغداد/ الكرخ الثانيةا

( 41تــم اختيـــار )و ،  لبرنــامج ) السجسهعــة الزــابطة (ل اً اللــهاتي لــم يتــدربن وفقــمعلســة  (41) التــدريبي و
وتلسيـلة مـن تةميـل الرـف الخـامس االبتـدائي  اً ( تلسيل111)كل معلسة لي هن عددىم  عذهائيًا من اً تلسيل
فـــي متغيـــرات مـــن السعلســـات  هفئـــ  مجسهعتـــا البحـــ   .نفدـــيا الســـدارس االبتدائيـــة التابعـــة للسديريـــة فـــي 
امــــا  ، ( والذــــيادة النســــهذج شــــهارتز الــــلكاء واالختبــــار وفقــــاً و ســــشهات الخدمــــة و   القبلــــي حـــهر  لما رلتفكيا)

 . (واختبار السعرفة الدابقة اللكاءو لدابق التحريل اكهفئ  في متغيرات )فقد لتةميل ى الابالشدبة 
 ،  ( فقـرة14)مـن  اً مؤلفـ والبعد  مـن الشـهخ السقـالي القبلي حهر  لما رلتفكيا اختبارقام  الباحثة ببشاء   

عد عرضيسا على عيشة اسـتطةعية ب حداب معامل الرعهبة ذلك منو  وتم التحقق من تكافؤ االختبارين
 ( معلسة من مجتس  البح  قبل تطبيقو على العيشة االساسية .400م هنة من )

ات للرــف الخــامس االبتــدائي الفرــهل الدــبعة االولــى مــن كتــاب الرياضــيباختيــار  قامــ  الباحثــة    
تفكيـــر  واختبـــار ، فقـــرة ( 90) م ـــهن مـــن التحرـــيلاختبـــار بشـــاء وتـــم  . 1041 الدـــابعة للعـــام للطبعـــة
، وتـم التحقـق مـن الختيـار مـن متعـدد مـن نـهخ ا ل معلسات الرياضياتيتةمل فقرة ( 11 ) م هن من برر  
 وحداب معامل الرعهبة والقهة التسييزية وفعالية البدائل الخاطئة لفقراتو. ساونباتي ساصدقي



 ي

لعٌيتاٌ متاتملتٌ الالمعلماًمار وٌتياًاختبار  ) مشيـا ، عـدة وسـائل احرـائية الباحثة  واستخدم    

 -وكان  الشتائج كاآلتي: غير متداويتين وحجم االنر ( ( لعيشتين مدتقلتينt-testاالختبار التائي )و
 معلسات الرياضياتدرجات  ( بين متهسطي0001يهجد فرق ذو داللة احرائية عشد مدتهى الداللة )   (1

اللـهاتي لـم يتـدربن  معلسات الرياضياتعة التجريبية ( واللهاتي تدربن على وفق البرنامج التدريبي ) السجسه 
لرـالح  حـهر  لما رلتفكيافي الدرجة الكليـة الختبـار  ) السجسهعة الزابطة ( التدريبي على وفق البرنامج
 . السجسهعة التجريبية

معلســـات  ليـــ( بـــين متهســـطي درجـــات تةم0001يهجـــد فـــرق ذو داللـــة احرـــائية عشـــد مدـــتهى الداللـــة )   (2
لـــلين لـــم ل ايـــوالتةم البرنـــامج التـــدريبي علـــى وفـــق ) السجسهعـــة التجريبيـــة ( معلســـاتيم  دربتـــلين الـــ ياتالرياضـــ

 ليـــتةملرـــالح البرنـــامج التـــدريبي فـــي اختبـــار التحرـــيل  علـــى وفـــق تتـــدرب معلســـاتيم ) السجسهعـــة الزـــابطة (
  . السجسهعة التجريبيةمعلسات 

معلســـات  ليـــ( بـــين متهســـطي درجـــات تةم0001لـــة ) يهجـــد فـــرق ذو داللـــة احرـــائية عشـــد مدـــتهى الدال  (3
لين لـــم ل الـــيـــوالتةم البرنـــامج التـــدريبي علـــى وفـــق ) السجسهعـــة التجريبيـــة ( معلســـاتيم  لين تـــدربالـــ الرياضـــيات

 ليـتةملرـالح  البرنامج التدريبي في اختبار التفكير البرـر   على وفق تتدرب معلساتيم ) السجسهعة الزابطة (
 . ة التجريبيةالسجسهعمعلسات 

 -: مشيا ، تهصياتبعدة  الباحثة أوص في ضهء نتائج البح  و        
 .  وفقًا النسهذج شهارتز الرياضياتمادة االىتسام بتدريل السعلسات على دمج ميارات التفكير في  (4

           -: ، مشيا قدم  الباحثة عدة مقترحاتو   
 . الثانهية ةسرحلال لدى مدرسي وفق نسهذج شهارتزلسعرفة أنر بشاء برنامج تدريبي  إجراء دراسة (4

 تشسيـــة التفكيـــر السحـــهر   فــي هأنـــر و  وفقــًا النســـهذج شـــهارتز لـــدى الطلبــة السطبقـــين بشــاء برنـــامج تـــدريبي (1
 . لدييم
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 2   ...........................................................................الفصل األول: التعريف بالبحث 
 اواًل: مشكمة البحث :

اآلمدال المسدتلبمي  يد   جميد  ت بند  وعميد  , التعميميد  العمميد  ساسدي  يد الا ائزركدال احدد المعمدم عددي  
 يدالمعمم , وتطدورهم المتعممين نمو يكون ما بلدر وبلدر االهتمام بمستوى المعمم ,, تحسين العممي  التعميمي  

والمحتوى واالنشط  والوسائل ما يكمل  الكتاب النشاط ي  البيئ  الصفي  ويضف  عم  ويبعث يخطط الذي هو
 النلص من اجل خدم  المتعمم .

أو تعمددم مرارتدد  هدددف مرددم لمتربيدد  , وعمدد  المدددارس أن  أن التعمدديم مددن أجددل التفكيددربدد نغمددب التربددويييتفددا او 
 اً هدددي عمدد  التفكيددر مددتعممقدددرة ال مرمدد  تطددوير دعددتو ,  ممتعممددينمددن أجددل تددويير يددرص التفكيددر لتسددتطي   تفعددل كددل مددا

, ألن النظدام التربدوي  إال أن هدذا الرددف غالبدًا مدا يصدطدم بدالواق  عندد التطبيدا , مأولويداتريد  ملدمد   يضعون  اً تربوي
ن مدارسددنا نددادراً و  , اللددائم ال يددوير خبددرات كاييدد  يدد  التفكيددر وا بددداع يرصددًا كدد  يلومددوا بمرمددات  متعممددينمددا تريدد  لم ا 

التربدوي عمدد  العدداممين بالحلدل  بغمددا  أن , ومد نابعد  مدن يضدولرم أو مبنيدد  عمد  تسداؤالت ي يرونرددا بأنفسدرم تعميميد 
 أن مرمد  المدرسد  ليسدت عمميد  حشدو علدولبد, ويؤكددون  متعممدينالتفكيدر لددى ال قناعد  كاييد  بأهميد  تنميد  مردارات

 .وا بداع  ا يتطمب األمر الحث عم  التفكيربلدر م الطمب  بالمعمومات
عمد  تعمديم التفكيدر سدواء أكدان ذلدك  ا ناء الخدمد  ي  تدريب معمم  الرياضياتضرورة  وهناك دراسات أكدت

يضددً  عمددا .  ( 2115 , بطددرس منرددا دراسدد    بددرامخ خاصدد  لتعمدديم التفكيددر او مددن المحتددوى المنرجدد  الملددرر مددن
حاجد  المعممدين  مدنللداء الباح د  بردم  بعد( 1ممحا   اضياتالري مادة ومشري الريئات التعميمي   اكدت  بعض

ت التفكيددر والتعددرف عمدد  التفكيددر واهميتدد  يدد  دمددخ مرددارا تعمدديم لدد  دورات تدريبيدد  يدد إيدد  المرحمدد  االبتدائيدد  
من هدددذ  ومدددن ضدد . وقابميددداترم وقدددراترم مراراتدد  ضدددمن المحتددوى الدراسددد  بمددا يناسدددب ت ميددذ المرحمددد  االبتدائيدد 

صدل الد  المعريد  بانفسدرم يمي  تيسر لمت ميذ عممي  الدتعمم والتعمديم والتو رم ي  تويير بيئ  تعمالبرامخ الت  قد تعمل وتس
يددنعكس ايجابددًا عمدد  تحصدديل الت ميددذ وتفكيددرهم قددد ممددا  نمددوذج شددوارتزاتوظيفرددا يدد  حيدداترم اليوميدد  هددو  يضددً  عددن
 .البصري 

وانمدا النردم لدم يندالوا لذا نرى الك ير من المتعممين ال يحسنون التفكير ليس النرم يفتلرون الد  الدذكاء 
التوجي  الصحيح وال التدريب ال زم ل  ويتبين عدم قدرة طرائا التدريس المتبع  عمد  تحليدا هددف التفكيدر او 

 ( . 19:  2113تنميت  لدى المتعممين ي  الحصص اليومي    الكبيس  , 
  مدارسدنا يد  التددريس ئداار ط تطدوير اهميد  والبحدوث تشدير الد ان المعالجدات الملترحد  لمعديدد مدن الدراسدات 

 المتعممدينمسدتوى  ريد  يد  تسدرم حتد  عميردا والتددريب الحدي د  ميد يعمتال  والنمداذج تيجيدات ار ئدا واالسدتاالطر  سدتخدامال

 معالجد  مسدأل لمحاولد   التفكيدر تابمردار   المنرجد  الملدرر المحتدوى دمدخ عمد  زيدركالت مدن والمرداري والوجددان  المعري 

 إن التفكيدر مدن منوعد  تامردار  لتنميد  المجال الفسيح يعد الذي   عن طريل التفكير تامرار  استخدام عم  المتعممين تدريب
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 التفكيدر تامردار  تددريب عمد  يركدز الدذي االتجدا  باتبداع الصدف داخدل نالمتعممو  الت  يمارسرا والتساؤالت األنشط  ايرتو ت

 التدريسدي  والنشداطات األسداليب ضدوء يد  الرياضديات تددريس يمسدف  مد  مترداوذلدك لم ء المنرجيد  الددروسعدن طريدا 

 . ( 2:  2117 , الحديدي   المتعمم أداء ممارس  عم  تركز الت  التعميمي 
 بدالمجتم  والنردوض البشدري  التنميد  إحدداث  عمد قدادرين معممدين وجدود إلد  تحتداج عمميد  التعميميد ال
 . التربوي الواق  مناسب  مدى ضوء ي  المعمم تدريب  تابعم األمر يتطمب لذلك , ابنائ  عن طريا

 ,  معممدد  مددادة الرياضدديات لتفكيددر يدد  التعمدديم المدرسدد  مددنامرددارات  يدد  قمدد  ممارسدد تكمددن مشددكم  البحددث 
هددؤالء تحصدديل  يدد ممددا قددد يددؤ ر  يدد  عمميدد  التعمدديمسدد  ت ميددذهم لمرددارات التفكيددر عمدد  ممار  سددمباً  يددنعكس قددد وهددذا مددا

يدد  مجددال تدددريس الرياضدديات أن هندداك انخفاضددًا ممحوظددًا يدد  تحصدديل  خبرترددا الباح دد  مددنوقددد الحظددت  , ذيددت مال
والتملدين  التعمديم اللدائم عمد  الحفدظإلد  يد  بعدض اسدباب  وقد يعود هذا  ,   االبتدائي  ي  مادة الرياضياتالمرحمت ميذ 

المختمفدد   مراراتد الدراسدد  ب حتدوىالتفكيددر يد  الم تعمدم وقمد  تضددمين , رداوجعددل المدتعمم متمليددًا ل لممعمومدات واالسدتظرار
مد  التيييدر الحاصدل يد   حسب عمدم الباح د   وال سديما لتفكيرلمرارات اوذلك الن المعمم لم يتدرب عم  برامخ تدريبي  

ختمفدد  ممددا كتددب الرياضدديات لممرحمدد  االبتدائيدد  وتطددوير  لمواكبدد  التطددورات العمميدد  والتكنولوجيدد  يدد  مجدداالت الحيدداة الم
 . مي العم إمكاناترمبواالرتلاء  خل غري  الصفتحسين الممارسات التعميمي  داو يتطمب تطوير المعمم 

 العمميد  أ درًا باليدًا يد  لممعمدم تدرى بدان يإنردامعممد  يد  الميددان  الباح د  ولكدون تلددم مدا كدل ضوء وي 
 عم  الت ميذ  يشجت بواسط  لمتواصل صالحاً مناخًا  الدراس   ير غ جعل عن المسؤول األول لكون  ؛ التعميمي 
( التد   2116 الجيزاند  , وهدذا مدا تؤكدد  دراسد   , والتميدز  الموهبد  مدن هدذ  رمانحرمدأو  , وا بدداع التفكيدر
 عمدد  ضددرورة تلددديم بددرامخ تدريبيدد  لممعمددم لتحسددين تفكيددر  وتريئدد  جيددل مددن معممدد  الرياضدديات المبدددعين تركددز

 ( . 3:  2116 الجيزان  ,   التأ ير االيجاب  ي  ت ميذهم الذين يعممون ي 
 

  : ت  اال السؤال ي  بحثال مشكم  تتمخص لذلك
معممددات مددادة الرياضدديات وتحصدديل ل حددوريلما رلتفكينمددوذج شددوارتز يدد  اال اً مددا ا ددر بندداء برنددامخ تدددريب  ويلدد

 ذهن وتفكيرهم البصري ؟يت م
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 : اهمية البحث ثانياً :

  التدددريب لددالفددرد ولعددل المعمددم هددو االك ددر حاجدد  يدد  التطددوير وتنميدد  مرددارات االتدددريب عمدداد عمم يعددد
وتحسين  و لايياً  ومرنياً  التدريب يستردف االرتلاء بالمعمم عممياً ي , اجات  وقدرات ح يحلا لتطوير مرارات  بنحو

 هددو المعمددمو  ,والرضددا عددن مرنتدد  تجديددد معموماتدد  وتحدددي را وتحلددا الطمددوح  مسددتوى ادائدد  الددذي يعمددل عمدد 
مكانت  اذ ان  ,خ ت العممي  التربوي  بعد المتعممألن  اكبر مد ؛ تجديد تربوي عممي  ساس  ي  أياالعنصر ال

الدذي يردو  , يد  تحديدد نوعيد  التعمديم واتجاهد  ي  النظام التعميم  تحدد أهميت  , من حيث ان  مشدارك رئديس
رها التفدداعم  وضددبط مسددا ميدد ومردداراترم عددن طريددا تنظدديم العمميدد  التعمي المتعممددينيعمددل عمدد  تنميدد  قدددرات 

, وهددو مرشدددهم إلدد  مصددادر المعريدد  وطرائددا الددتعمم اتجاهدداترم وطرائددا تفكيددرهم وقدددراترم و  ومعريدد  حاجدداترم
دمد  ضدرورة أ نداء الخ يد  الذات  الت  تمكنرم من متابع  تعممرم وتجديدد معداريرم, ولردذا أصدبح تددريب المعمدم

عمددد  ممددا يسددتوجب وتتزايددد ييددد  االكتشددايات والتلدددم  يدد  عصددر تتطددور ييدد  الحيددداة االجتماعيدد  تطددورًا سددريعاً 
تصددبح الصددفوف منبتددًا وموطنددًا لمعلددل وباع ددًا عمدد  ًا ايضددل لمندداخ يلددوم عمدد  التفكيدر لالمدرسد  ان تبندد  تصددور 

التفكيدر يد  عممردم واسدتراتيجيات تعمديمرم والمعمدم التفكير , يالمناخ المدرس  يؤدي ال  وجدود معممدين يتبندون 
  . (23: 2115 السرور , سموك المتعمم لمتفكير مما يؤ ر ي  بدور  يوير المناخ الصف 

مددن أهددم األدوار التدد  يلددوم المعمددم بأدائرددا يدد  ظددل التلدددم العممدد  هدد  العنايدد  بتعمدديم الطدد ب كيددف ان 
ييعممرم  , واكتساب مرارات  حت  يستطيعوا أن يشلوا طريلرم بنجاحيفكرون, وأن يدربرم عم  أساليب التفكير 

ا التددريس التد  يتبعردا واالهتمدام باسدتخدام أدوات التفكيدر ائدإعادة النظدر يد  طر  بواسط أنماط التفكير السميم 
 . وتعمم نماذج حل المشك ت ومواجر  التحديات الت  يفرزها الواق  والتعامل م  المشك ت الحليل 

وهو من الحاجدات   ان عن غير  من مخموقات اهلل تعالبا نس من أبرز الصفات الت  تسمو التفكير ان
ذونرا , و تستليم حياة ا نسان بد المرم  الت  ال ي  جمي  مراحل عمر  لتدبير  التفكير  ن ا نسان يحتاج إلإ ا 

 الراسد  ا يمدان مدن انط قداً  المراحل التعميميد  جمي سن تعميم  ي  ح    إل ون حيات  , يإن الضرورة تدعوشؤ 
 التعميميد  العمميد  بتوجيد  يلدوم الدذي المعمدم ولمكاند  , متميدزة مرند  صداحب المعمم وأن , التعميم مرن  بأهمي 
 لصدالح وتطويرهدا التعمديم مرند  لتعميدا الجداد العممد  السدع  إل  يلود ا يمان هذا يان , أهدايرا تحليا نحو

 .عموماً  المجتم  لصالح  م ومن ذات  المتعمم لصالح  م ومن ذاترا, المرن  ولصالح , المعمم
جون ديوي ان المتعممين يحتداجون الد  تنشدئ  خاصد  تجعمردم يسدتطيعون التفكيدر وهذا ما يذهب الي  

 ( . 47:  2115, اميم  و قطام    بعل ني  وعممي  لمتعبير عن ايكارهم بوضوح وليلرأوا ويستمعوا بفرم 
 

http://www.madinahx.com/showthread.php?t=28642
http://www.madinahx.com/showthread.php?t=28642
http://www.madinahx.com/showthread.php?t=28642
http://www.madinahx.com/showthread.php?t=28642
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ان الردددف االساسدد  مددن التربيدد  هددو خمددا رجددال قددادرين عمدد  صددن  اشددياء    مددنبياجيدديددرى يدد  حددين 

 يلومون يلط بتكرار ما صنعرا االجيال السابل  , رجال مبدعون ومبتكرون ومكتشفون . جديدة وال
 ( 141:  2115,  وياطم   ع ا 

المجدداالت االقتصددادي  واالجتماعيدد  والتربويدد  وغيرهددا مددن المجدداالت  الرائددل يدد  شددت نتيجدد  التطددور و        
مراجعدد   ومدن   يد  حياتد  اليوميدد التد  تواجردد اصدبح التفكيدر ضددرورة حتميد  لكد  يسددتطي  الفدرد حددل مشدك ت 
اعدداد البدرامخ  م  لمتعمم كأي مرارة اخرى بواسط الدبيات تعميم التفكير الحظت الباح   ان مرارات التفكير قاب

 ان التفكير ارق  اشكال النشداط العلمد  لددى االنسدان وهدو هبد  اهلل عزوجدل التد  يضدل إذ التدريبي  المناسب  ,
 عن بلي  المخموقات .برا االنسان 
 األيكدار وتنظديم تركيدب عمد  تنطدوي كونردا حيدث مدن و يلد  التفكيدر تابمردار  الرياضديات ع قد ان 
عدادة المعمومدات  وتنطدوي يد  التفكيدر, طريلد  ذاتردا يد  أن عمد  إليردا النظدر يمكدن كمدا وترتيبردا, شدرحرا وا 

 عمد  اللددرة تنميد  إلد  إذ ترددف , المختمفد  التفكيدر تامردار  تنميد  عمد  العدالم دول شدت  ي  تدريسرا أهداف
 المشك ت لمواجر  إيجابي  اتجاهات يمتمك وأن والتعميم التجريد عممي  عم  المتعمم وتعويد واالبتكار الكشف
 ( . 26:  2119 , العبس    المناسب  الحمول واختيار
 اذلمتعامددل مدد  التييددر السددري  يدد  العددالم ,  لإلنسددانلددذا أصددبح تعمدديم التفكيددر ومراراتدد  ضددرورة حاسددم        

عطداء معند   جيدالالمحدددة لدن تكدون مرمد  ال ن المعري أيعتلد اغمب التربويين  المسدتلبل كاللددرة عمد  تعمدم وا 
 لمتعمدديم , تربويدداً  هدددياً التفكيددر  ممددا جعددل ,وتعمدديم الت ميددذ كدد  يصددبحوا مفكددرين يدداعمين  لممعمومددات الجديدددة ,

ذا مددا اسددتطاع  يدد  مجتمدد   ومسددتلب ً  ت الحيدداة المعلدددة حاضددراً الت ميددذ التعامددل بفاعميدد  ونجدداح مدد  مشددك وا 
ومعالجددد  المعمومدددات يددد  عدددالم الكتسددداب  األمددددعدددال  التلنيددد  يدددأنرم سددديتزودون بمردددارات تعمدددم وتفكيدددر طويمددد  

 . (91: 2112 عموان , متيير
  لمعممد  الرياضديات بالواليدات وطنالد تلرير المجمس اإلير أشار  تال المرم  الرياضيات معاييرومن 

اهميد   ( National Council of Teachers of Mathematics) (NCTM,2000)كيد  ير األمالمتحددة 
وبنددداء التخميندددات الرياضدددي  م التفكيدددر ليدددتمكن المدددتعمم مدددن التوصدددل الددد  نتدددائخ منطليددد  عدددن الرياضددديات يتعمددد

 . لمتعمم عم  التوصل الجابات صحيح التفكير الجيد اك ر من مكايأة قدرة امكايأة كذلك و , واختبارها 
 ( 42:  2119 عباس ومحمد ,  

ياضيات ي  اهداف تدريس الر ان من اهم  المجن  الوطني  ي  وزارة التربي وعم  هذا االساس اعتمدت 
ساب المتعممين االسموب العممد  يد  التفكيدر المبند  عمد  الم حظد  واالسدتنتاج وتلدديرهم المرحم  االبتدائي  اك
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هم التفكير العمم  بمدا يتناسدب مد  مراحدل نمدو  رملدور الرياضيات ي  ا ارة التفكير بانماط  المختمف  واستخدام

 .  حلوجود اك ر من التفكير بموضوعي  بعيدًا عن التمسك بحل معين عند  يضً  عن
 ( 6-5: 2118, المجن  الوطني  ي  وزارة التربي   

دمددخ مرددارات التفكيددر ان يكددون المعممددون قددادرين عمدد   لكدد  يددتعمم الت ميددذ مرددارات التفكيددر , يجددبو 
, ولددديرم النيدد  لمتعمدديم يدد  جددو مدرسدد  مناسددب وايجدداب    ددارة دايعيدد   الملددرر عمدديرم ضددمن المحتددوى الدراسدد 

, اذ ال  معاصددرة الموضددوعات المطموبدد  مددنرم وتبندد  طرائددا تدريسددي  شددت ظم يدد  ميددذ عمدد  التفكيددر المددنالت 
يمكن تعميم مرارات التفكير لمت ميذ ما لم يدرك معمموهم كن  هذ  المرارات ومكوناترا واالنشط  المختمف  الت  

كيددر بطريلدد  لمتف  ذيددتوضددحرا وطرائددا تدريسددرا وتنميترددا , بددل يجددب ان يكددون المعمددم أنموذجددًا حيددًا امددام ت م
 . عممي 

 ( 117:  2119 ,عمور  
يدد  لتعمدديم الخبددرة الكاي يددر اال اندد  يفتددرض ان يمتمددكوبددالرغم مددن قمدد  الخبددرة لدددى المعمددم يدد  تعمدديم التفك

المواد الدراسي  ليتمكن مدن دمدخ هدذ  المردارات يد  تعمديم محتدوى المدواد الدراسدي  التد   مرارات التفكير بواسط 
 ( . 37:  2111نويل ,    يلوم بتعميمرا لمت ميذ لتحسين مرارات الت ميذ ي  التفكير

 تسداعد ومعدارف مردارات مدن تحتويد  لمدا وحيويد  أهميد  الدراسدي  المدواد أك در مدن وتعدد الرياضديات
 األخدرى الدراسدي  المدواد بدين بدارزة مكاند  وتحتدل,  المختمفد  المواقدف لمواجرد  السدميم التفكيدر عمد  متعممدينال

 دراسدترا وان , لدارسديرا العلميد  اللددرات تنميد  يد  تسدرم الرياضديات دراسد  أن أبرزهدا مدور ,اال مدن لك يدر
 مباشرة تطبيلات لرا ذلك ال  أضاي  , مختمف  مواد دراس  عم  تساعد الت  الرياضي  المرارات المتعمم تكسب
 (.  24:  2115الكبيس  ومدرك  ,  المختمف    الحياة مواقف ي  مباشرة وغير

 لمتدريب خصباً  ميداناً را تجعم طبيعترا إذ الفاعمي  من عالي  بدرج  يتميز لمتفكير نظام الرياضيات ان
  .( 7: 2111المشردان ,  السميم  التفكير مرارات عم 

 بطريلد المحتدوى الدراسد   عبدر التفكيدر تعمديم عدززت كممدا أن ي  انموذج    ,2004)رتزاشو  (يؤكداذ 
 الت  التفكير طرائا ي  يتعممرما أن يحاول الت  التفكير عادات المتعمم يرجح نأ المتوق  يصبح من صحيح 

 يد  الفعميد  المشدارك إلد   المدتعمم يلدود بدالمحتوى التفكيدر تامردار  دمدخ بواسدط  التددريس أن كمدا يسدتخدمرا,
 .   ع جم تعميم  مناخ تويير  م   ومن أساس  بمفروم مرتبط  متكامم  متماسك  ومعريي  تفكيري  بني  تكوين

 ( 31:  2115 , وتحسين سعد ( 
ودمجرددا ضددمن المحتددوى  ومددن النمدداذج المرمدد  التدد  ظرددرت حدددي ًا يدد  التدددريب عمدد  مرددارات التفكيددر

 ( .      3:  2117  الشي  ,  رتزاشو التعميم  هو أنموذج 
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 لبداح ين تديحي وكدذلك بأكممد , المحمد  والمجتمد مؤسسد  التعميميد  ال عمد  بدالنف  هذا االنموذج عودوي

 . مشابر  ومشك ت وعاتضمو  ي  لمبحث المجال آخرين
كمددا الوصددول اليدد   يمكددن لجميدد  المتعممددينالدد  جعددل التفكيددر السددميم هددديًا تعميميددًا هددذا االنمددوذج ويسددع  

عمدد   ويعتمددد تحسددين تفكيددر المعممددين , ايضددل   مسدداعدة الطمبدد  عمدد  التفكيددر بنحددوقدددرة المعممددين عمدد يؤكددد
      مبادئ :

 اكبر . لمتعممينا دريس اك ر وضوحًا كان تأ ير  ي تال كمما كان .1
بملددددور المدددتعمم التفكيدددر كدددان لتفكيدددر النشدددط كممدددا االجدددو العدددام لمصدددف يتميدددز باعمدددال العلدددل و  كممدددا كدددان .2

 .ايضل
ومحتوى الدرس كمما زاد تفكير الطمب  بالمدادة وبالتدال  زيدادة اسدتيعاب كمما تم الدمخ بين مرارات التفكير  .3

 المادة .
 ( 34: 2111السكاكر ,  

 صورة ي  ي  مرحم  التعميم االساس  معمم الرياضيات أمام عممياً  نموذجاً ا التدريب  البرنامخ هذا ويلدم
لتوظيفردا  عميرا بيوالتدر  تعممرا عممالم عم  ينبي  الت  تفكيرال مرارات أهم توضح تطبيلي  وجمسات واضح 

 .  ي  تعميم ت ميذ  لممحتوى المنرج  الملرر عميرم 
يمكن تنميترا و  بعممي  التدريس الصف  اك ر ارتباطاً  ولكونرا مرارات التفكير المحوري اما بالنسب  ال 

 ايجداب  بنحدونرا التدأ ير أ  الت  من شطموبمالوتويير الطاقات  يجب التخطيط لرا جيداً ي,  متعممينسابرا لمواك
  . ( 13:  2113 , وذوقان السميد ابو   لممتعممين لعمم امستوى التحسين لتنميترا و  ي 

 الدراسدددات التددد ونتدددائخ   التربويددد يددداتحظيدددت بكدددم كبيدددر مدددن البحدددث واالستلصددداء يددد  االدبلدددذلك يلدددد 
 مدددارزانو قدددام روبدددرت ذمدددن العممددداء إ الزمنيددد  السدددابل  بسدددبب االهتمدددام الدددذي حظيدددت بددد  تراكمدددت عبدددر الحلدددب

كيد  ير بدعم من جمعيد  المنداهخ واالشدراف التربدوي االم(  (Marzano, Robert J.; And Others  وزم ؤ 
جمعدت يد   التفكيدر المحدوريتم تحديدد احددى وعشدرين مردارة مدن مردارات اذ  التفكير المحوريبتحديد مرارات 

 . التقوٌم (و التكاملو التولٌدو التحلٌلو التنظٌمو التذكرو جمع المعلوماتو) التركٌز  وهً يئات   مان
 ( 78-74 : 2115 , ابو جادو ومحمد  

مددن أهددداف التربيدد  والتعمدديم نظددرًا ألهميتدد  ًا يعددد هددديًا رئيسددالرياضدد  ياندد  التحصدديل  امددا بخصددوص
ددتعمم,  م الم تعممددين يدد  الدراسدد  ونلمرددم مددن ويالددذي يددتم بموجبدد  تلددساسدد  المعيددار االندد  كو التربويدد  يدد  حيدداة الم 

تخصصدددات التعمددديم المختمفددد  أو قبدددولرم يددد  الكميدددات  بدددينوكدددذلك تدددوزيعرم  خدددرالددد  صدددف آصدددف تعميمددد  
 . ( 38 : 2111 المشردان  ,   والجامعات
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الندد  العامددل االساسدد  يدد   ؛ ويددرتبط التحصدديل بددالتعمم المدرسدد  وقددد القدد  اهتمددام العممدداء والبدداح ين

مددا يحصددل عميدد  التمميددذ مددن مكونددات المعريدد  الرياضددي  مددن مفدداهيم  ويشددير الدد تلددويم كفدداءة الددتعمم المدرسدد  
 ( . 14 - 13:  2112 المعيوف , وتعاميم ومرارات واساليب تفكير  

 يلدد ا بتدت الدراسدات , مدن نوايدذ الدتعمم عندد االنسدان مرم  نايذة من المعروف ان حاس  البصر تعدو 
النداس % مما يتعممد  االنسدان زد عمد  ذلدك ان مدن بدين 83ل م ان نسب  التعمم عن طريا البصر ت والبحوث

 . ( 329 :2119,  عطي    اائعم  غيرها من الطر  من يفضل ان يتعمم بصرياً 
 عددن طريدداو ألددك بصددورة يرديدد  لتبددادل االيكددار بسددرع  قياسددي  سددواء تددم ذ التفكير البصددري هددو اداةيدد

عم  تسجيل االيكار والمعمومات بصورة منظم  بيرض عرض  التفكير هذا النوع من مجموعات , إذ يساعدال
تميدز هدذا االسدموب مددن  يضدً  عددنوع او مشدروع مددا بصدورة واضدح  مدا يمكدن عممد  او معالجتدد  اتجدا  موضد

التفكيددر يدد  تنظدديم المعمومددات المعلدددة يددأن اخددت ط االشددكال يدد  المشدداهد المتتابعدد  الممتلطدد  بوسدداط  العددين 
تحصديل العمددم هدة وهدد  ذات يائددة جمدد  مدن خدد ل تعمدل عمد  زيددادة اللددرة عمدد  مدا يسددم  باستحضدار المشدا

 . ( 315 :2113سر  ,و رزوق    المعمومات الجديدة بسرع  واتلان الستيعاب 
عمدد  المعمومددات  مددن المرددارات العلميدد  التدد  تسدداعد المددتعمم يدد  الحصددول التفكيددر البصددري وعميدد  ي ع ددد

عمد  تم يدل  ويساعد ايضداً  , ي  المادة التعميمي  ضمن تالمالصور و االشكال  عن طرياس  ادر ال حتوىمن الم
ان ذ , إ وبصدرياً  الخاصد  لفظيداً   عمد  التعبيدر عدن ايكدار  اً قدادر  مدتعممال ليكدونتحميدل هدذ  المعمومدات وتفسير و 

 .  وكذلك زيادة  لت  بنفس  كون عن طريلرين واكتساب المرارات تخآلعم  االتصال با تمميذقدرة ال
 ( 42: 2113, عزوو  عبيد  

 يددد  يدددؤ ر قدددد لدددذا جددداء هدددذا البرندددامخ الدددذي يردددتم بالتددددريب عمددد  مردددارات التفكيدددر وتوظيفردددا يددد  التددددريس ممدددا
 البحدث عدن طريدا يمكدن ان تتضدح اهميد  كمد  ما تلددمع ويض ً وتفكير الت ميذ .   مادة الرياضيات تحصيل
 : وكاآلت  , محورين

 : االهمية النظرية 
وتلديمرا ضمن المحتدوى  عام ودمجرا بنحو مرارات التفكير ناول التدريب عم الت  تت برامخ التدريبي قم  ال (1

محاضددرات حددول طرائددا  ندداولتتالتدد  تددم االطدد ع عميرددا ان اغمددب البددرامخ التدريبيدد  اذ  , المنرجدد  الملددرر
قامددت  دة منرددا يدد  الميدددان التربددوي  يدداانشددط  ت يددر تفكيددر المتدددربين لإل عددام وعدددم اعطدداء نحددوالتدددريس ب
معممدد  تدددريب حددول بددرامخ , ( 1ممحددا , عممدد  مددادة الرياضدديات بعددض مشددري  وم راءآباستشددارة  الباح دد 

 . (ا ناء الخدم  ي  الرياضيات 
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, اذ تعددد بددرامخ اعدداد المعمددم وتطددوير كفاياتدد   درسي ددذي ميتد  مددن اهميدد  الموضددوع الديسدتمد هددذا البحددث اه (2

را البحث العمم  اهمي  كبرى لمدا يترتدب عميد  مدن جدودة يد  االداء من اللضايا التربوي  الت  يولي ومرارات 
 .  مباشر عم  اداء ت ميذهم تنعكس بنحو التعميم 

 .  ا ناء الخدم ي   المعمم وتدريب إعداد برامخ تطوير راعن طريل يمكن الت  الملترحات تلديم (3
 المرحم  االبتدائي  . ذيالتفكير البصري لت مالتحصيل و الرياضيات و  لمعمماتأهمي  التفكير المحوري تأكيد  (4
 . تبن  عميرا الدراسي  ال حل  بلي  المراحل نأل االبتدائي المرحم   اهمي  (5

 

 : االهمية التطبيقية 
 نمددددوذج شددددوارتز وبيددددان اهميدددد  التدددددريب عمدددد  مرددددارات التفكيددددر لدددددى معممددددات ابرنددددامخ تدددددريب  عمدددد  ويددددا بندددداء  (1

مدا ا بتدت النتدائخ يائدتد  عدن  اذا م  الحلًا عم  مجتم  البحدثاعمإذ يمكن إ , ي  التدريس لتوظيفرا مادة الرياضيات
 .دحض الفرضيات الصفري  الت  اعدترا الباح    طريا

 الملارندد  والملابمدد كمرددارة  المعممددات التفكيددر لدددى تمرددارا بعددض تطددوير يدد  اسددتخدام  يمكددن  برنددامخ تلددديم (2
مجدال  يد  الحدي د  العالميد  التطدورات مواكب  من يمكنرن بما ,  االسئم  الصفي و التصنيف و التمخيص و  الم حظ و

 . الذات   رن الم النمو عم  رترنقد وتنمي  التعميم
يد  لد  ا در ايجداب   قد يكون نموذج شوارتزامعممات مادة الرياضيات عم  البرنامخ التدريب  عم  ويا  تدريبان  (3

 .التطبيا عميرا  الت  سيجرىعم  عين  البحث هن وتفكيرهم البصري ذيتحصيل ت مري  
 رنالفعددال بيدددن شلددداالنو  الجمسدددات التدريبيدد العمددل التعددداون  يدد   عددن طريدددا متددددرباتاليددادة مدددن خبددرات اال (4
 . اتمتدربلم ي عممتنشيط الخمفي  الل
والتفكيدر البصدري واختبدار التحصديل لمعممات مادة الرياضيات ريد الميدان التربوي باختبار التفكير المحوري  (5

 .التربوي  البحث العمم  وريد المكتب   يادة من  ايضا الغراضيمكن اال االبتدائ صف الخامس ذ اليلت م
مدين عمدد  يد  وزارة التربيد  يد  تددريب المعم المتخصصدين يد  تطدوير المندداهخ التربويد  قدد يفيدد هدذا البحدث (6

 يددد  يعددود بدداال ر االيجدداب قددد ممددا ضددمن المحتددوى الدراسدد  تفكيددر دمددخ مرددارات العمدد  و  التفكيددر ومراراتدد 
 . المستوى التعميم  لمت ميذ 
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 : البحث افهد ثالثاً :
 نموذج شوارتز لمعممات مادة الرياضياتاتدريب  عم  ويا  بناء برنامخ . 
   من  كل  ي  معري  ا ر البرنامخ التدريب: 

 . معممات مادة الرياضياتل حوريلما رلتفكيا (1
 .الصف الخامس االبتدائ   من هنذيتحصيل ت م (2
 .الصف الخامس االبتدائ   منتفكير البصري ال (3

 رابعًا : فرضيات البحث :
 الصفري  اآلتي  : فرضياتال وضعت الباح   اهداف البحث الجل تحليا

 معممدات الرياضديات درجدات ( بدين متوسدط 1015ال يوجد يرا ذو دالل  احصائي  عند مسدتوى الداللد     (1
الموات  لم يتدربن عمد   معممات الرياضياتالمجموع  التجريبي  ( ويب    تدربن عم  ويا البرنامخ التدر الموات  

 . حوريلما رلتفكياختبار الدرج  الكمي  الي   ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 -الفرعي  اآلتي  :الصفري  واشتلت من هذ  الفرضي  الفرضيات  
 معممدات الرياضديات درجدات ( بدين متوسدط 1015ال يوجد يرا ذو داللد  احصدائي  عندد مسدتوى الداللد      -

المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  
  .مهارة التركٌز فً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (

    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات بددين متوسددط ( 1015ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد     -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  .مهارة جمع المعلوماتفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015مسددتوى الداللدد    ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد  -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  .مهارة التذكرفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد     ال يوجددد يددرا ذو داللدد  -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  .مهارة التنظٌمفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  
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 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد    ال  -

المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  
  . التحلٌل مهارةفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (

    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد     -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  .مهارة التولٌدفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد     -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  . مهارة التكاملفً  عم  ويا البرنامخ   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضدديات درجددات ( بددين متوسددط 1015ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد مسددتوى الداللدد     -
المددوات  لددم يتدددربن  معممددات الرياضددياتعمدد  ويددا البرنددامخ التدددريب    المجموعدد  التجريبيدد  ( و تدددربنالمددوات  

  .  مهارة التقوٌمفً  المجموع  الضابط  (عم  ويا البرنامخ   
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

 معممددات الرياضددياتدرجددات  ( بددين متوسددط 1015سددتوى الداللدد    ال يوجددد يددرا ذو داللدد  احصددائي  عنددد م (2
 القبلً والبعدي. حوريلما رلتفكيافً اختبار تدربن عم  ويا البرنامخ التدريب    المجموع  التجريبي  ( الموات  

    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

معممدددات  ذيددد( بدددين متوسدددط  درجدددات ت م1015ال يوجدددد يدددرا ذو داللددد  احصدددائي  عندددد مسدددتوى الداللددد     (3
ذين لدم تتددرب ذ الديدوالت م البرندامخ التددريب  عمد  ويدا معمماترم  المجموع  التجريبيد  ( تدربتلذين ا الرياضيات

 البرنامخ التدريب  ي  اختبار التحصيل . عم  ويا الضابط  (معمماترم   المجموع  
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  

معممدددات  ذيددد( بدددين متوسدددط  درجدددات ت م1015ال يوجدددد يدددرا ذو داللددد  احصدددائي  عندددد مسدددتوى الداللددد     (4
لدذين لدم تتددرب اذ يدوالت م البرندامخ التددريب  عمد  ويدا معمماترم  المجموع  التجريبيد  ( تدربتلذين ا الرياضيات

 البرنامخ التدريب  ي  اختبار التفكير البصري . عم  ويا معمماترم   المجموع  الضابط  (
    ̅   ̅  
    ̅   ̅  
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 خامساً : حدود البحث  :

 -يلتصر البحث عم  :       
 محايظد  بيدداد/ لمديريد  العامد  لتربيد  ايد   الحكوميد  لمدراس  االبتدائي  الصباحي  معممات مادة الرياضيات

 .الكرخ ال اني 
   محايظد  التابعد  لممديريد  العامد  لتربيد   الحكومي  المدارس االبتدائي ت ميذ الصف الخامس االبتدائ  ي

 .الكرخ ال اني  / بيداد
 العمميات عم  االعداد , االعداد الكبيرة , المستليمات والزوايا , المجموعات   الرياضيات مادة يصول , 

 الملدرر الرياضديات بكتدا مدن ( الكسدور االعتياديد  , االشدكال الرندسدي  , االعدداد الطبيعيد  وخصائصدرا
 . (7 ط  2116لمعام الدراس   ,نو وآخر  طارا شعبان رجب لمؤلف  لمصف الخامس االبتدائ 

 التصدنيف , التمخديص , الم حظد  , والملابمد الملارن  المعتمدة ي  البرنامخ التدريب  :   مرارات التفكير 
 , التفكيدددر الناقدددد , حدددل المشدددك ت , اتخددداذ اللدددرار , االسدددئم  الصدددفي  , تحديدددد الع قددد  بدددين الجدددزء والكدددل ,

 ( . التفكير يوا المعري و  التفكير االبداع 
 التولٌزززد   التحلٌزززل   التنظزززٌم   التزززذكر   جمزززع المعلومزززات ) التركٌزززز  وري : دددددالمح مردددارات التفكيدددر    

 . التقوٌم (   التكامل
 االدراك ,  ربددط المعمومددات,  تحميددل الشددكل,  التعددرف عمدد  الشددكل ووصددف البصددري :    مرددارات التفكيددر

 ( . استخ ص المعان  , وتفسير اليموض
   2118-2117العام الدراس . 

 : تحديد المصطمحاتسادساً : 
 من :  كل   عري  البرنامج التدريبي: (1

 ي  مجال معين وتطدوير معداريرم ومرداراترم واتجاهداترم بمدا اعداد االيراد وتدريبرم : (2113  شحات  وزينب
 .تطوير مرارة معين    لايتفا م  خبرات المتدربين ونموهم وحاجترم 

 (. 76: 2113,  وزينب شحات  

 , ددة سموكي  ث تيييرات محعممي  منظم  مستمرة محورها المتدرب تردف ال  احدا( :  2114  يمي  واحمد
المجتم  و اجات محددة يتطمبرا المتدرب والعمل الذي يؤدي  والمؤسس  الت  يعمل برا ويني  وذهني  لتحليا ح

 ( . 84:  2114واحمد , يمي بأكمم    

    مجموع  من االجراءات واالنشط  واالساليب الت  يختارها المددرب ويخطدط  : ( 2117ن,يواخر  شعيرةابو
االمكانددات المتاحدد  لمسدداعدة المتدددربين عمدد  اتلددان  متسمسددل مسددتخدماً  نحددوتباعرددا الواحدددة بعددد االخددرى وبال

 (.344: 2117االهداف المحددة  ابو شعيرة واخرون,
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   , التعمميددددد  المخططدددد  والمنظمددددد  والمبرمجدددد  زمنيدددددًا  -مجموعددددد  مددددن الملددددداءات التعميميدددد  :(  2111نويددددل

ويا االساس النظري عم  الت  تردف ال  تنمي  مرارات محددة بذاترا الستراتيجيات سمسم  من ا  والمتضمن
 ( . 42:  2111نويل , الذي استند الي  البرنامخ  

    , نشاط مخطط ل  اهداف محددة تبمورت ي  صدورة دقيلد  مدن حاجدات المتددربين  2112سيد وعباس : )
ا العمدل ائدوطر  موادائرد مومرداراتر موخبدراتر مي  معموماترالفعمي  بردف احداث تيييرات ي  المتدربين من ناح

والسددموك التنظيمدد  ويددتم اسددتخدام اسدداليب عمميدد  يدد  جددو يسدداعد عمدد  النمددو المرندد  والددذات  ويشددج  عمدد  
 ( . 15:  2112, سيد وعباس التعميم التعاون  وعم  التعمم الفردي لممتدربين  

  المحتوى تدنظم ييد  المعدارف والعمميدات والمردارات والخبدرات  : منظوم  متكامم  من(  2113ن ,ير واخر زاي
واالنشددط  واالسددتراتيجيات التدريسددي  التدد  توجدد  نحددو تطددوير معددارف ومرددارات التفكيددر عنددد المتدددربين بييدد  

 .(21: 2113, زاير واخرونتحسين مستوى انجازهم وقدرترم ي  ايجاد الحمول المناسب  لمشكم  موجر  لرم
البرنامخ  اتفلت عم  ان ات الت  أ شير اليراريفالتع اض التعريفات السابل  انيتضح من استعر 

 رم ,بما يتفا م  خبرات وير معاريرم ومراراترماعداد االيراد وتدريبرم ي  مجال معين وتط عن عبارة التدريب 
متكامم  من منظوم  وايضًا هو   لرا , الت  يختارها المدرب ويخطط من االجراءات مجموع وكذلك هو 

 هم .تحسين مستوى انجاز  ليرض حتوى تنظم يي  المعارفالم
   التعريف النظري :

لمدة   معين ادةعن التدريب ي  م ها المسؤولات الت  يخطط لرا وينفذمرار نشط  والمجموع  من األ
 حاجاتالم  بما يتفا  محددة هدافأوتحليا  ممتدربينلبردف تطوير المعارف والمرارات  زمني  محددة

باستخدام اساليب عممي  ي  جو يساعد عم  النمو الذات  ويشج  عم  التعميم التعاون  والفردي  التدريبي 
 .لممتدربات 

 التعريف االجرائ  : 
مدن عيند   الرياضديات معممدات دريبلتدالمخطدط لردا األنشدط  واالسدتراتيجيات هو مجموع  المردارات و 

  مددعومسدداعدترن  ويددا انمددوذج شددوارتزعمدد  المعتمدددة  رلتفكيرات امرا عمدد   المجموعدد  التجريبيدد  ( البحددث
 , عدينوزمدن مويتم بجمسات محددة  المحوري هنتفكير والعمل عم  النروض ب العممي  والعممي  تطوير خبراترن

نتيجددد  لفحدددص الفرضددديات  التجريبيددد  المجموعددد  الدددذي سددديحد   البرندددامخ التددددريب  يددد  معممدددات بددداأل روي لددداس 
 .  لت  اعدترا الباح   لميرض آنف الذكرالصفري  ا
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 من : كل   عرفه نموذج شوارتز:ا (2
  Swartz , 2008  : )وهدد   هددذ  المردداراتم مجموعدد  مددن ينظددتم تيدد إذالتفكيددر مرددارات لتعمدديم نمددوذج أ

 . ودمجرا م  المحتوى الدراس  مستخدمًا العديد من االساليب والطرائا التحميم  والناقد واالبداع 
 (6: 2117,  الشي 

 , مدن حفدظ  يتجد  نحدو اتلدان عمميد  التعمديم بددالً  نموذج تعميم  متمحور حول المدتعممأ: ( 2111 السكاكر
مسددتخدمًا  دمجرا مدد  المحتددوى الدراسدد يدديددنظم مجموعدد  مددن مرددارات التفكيددر و  المعمومددات واسددتظرارها إذ

 ( .71: 2111 السكاكر , العديد من االساليب والطرائا
  ا ذهض أن ريفتو ، رلتفكيرات اعم  مرااد رأليبتددددريب اص  وي رلتفكيا ملتعميذج ونمأ : (2113, قطدددام

 .وممارسترا ي  ادارة محتوى المنرخ و م نلمرا ال  مواقف الحياة رات التفكير لدى االيرادمرار طويالتدريب 
 ( 111: 2113 قطام , 

 ,  ين عمد  يدد روبدرت نموذج لتعميم التفكير ظرر يد  العلدد االخيدر مدن اللدرن العشدر أ( : 2114 الحجاحج
تدريب االيراد عم  مرارات التفكير التحميم  والناقد واالبداع  تزامنًا م  تدريبرم عم  مرارات شوارتز يؤكد 
باسددتخدام اسددتراتيجيات خددرائط التفكيددر المفظيدد  والمنظمددات البيانيدد  والكتابدد  المسددتندة المعرييدد  التفكيددر يددوا 

 ( .   11: 2114لتفكير  الحجاحج  ,  الا
   ,  تعمدددديم التفكيددددر عددددن طريددددا الدددددمخ ويركددددز عمدددد  الجمدددد  بددددين   لددددانمددددوذج يردددددف أ( : 2114الدراوشدددد

 .ي وباستخدام المنظمات البياني  واالرشادات المفظ ومرارات التفكير ومات النظري  الت  يتملاها المتعممالمعم
 (8:  2114 الدراوش  ,

م ينظتم تي إذلتعميم مرارات التفكير نموذج هو ا نموذج شوارتزا انعم  التعريفات السابل   تتفا جمي      
 وه  التحميم  والناقد واالبداع  ودمجرا م  المحتوى الدراس  باستخدم مجموع  مجموع  من مرارات التفكير

 . من االساليب والطرائا
ًا الغدراض هدذا البحدث الند  اسداس نظريدًا تعريف ( Swartz , 2008 سيتم اعتماد تعريف التعريف النظري :  

 . هذا البحث لكل التعريفات ال حل  الت  اعتمدت ي  الدراسات ولكون  يتفا وطبيع  
  التعريف االجرائ  :

تحديددد  , التصددنيف , التمخدديص , الم حظدد  , الملارندد  والملابمدد  دمددخ مرددارات التفكيددر :   لددايسددع  نمددوذج أ
 التفكير االبداع  , التفكير الناقد , حل المشك ت , اتخاذ اللرار , االسئم  الصفي  , الع ق  بين الجزء والكل

عددن طريددا تدددريب معممددات  لجعمدد  اك ددر اسددتيعاباً  لمرياضدديات مدد  المحتددوى الدراسدد (  التفكيددر يددوا المعريدد و 
 . ت لت ميذ الصف الخامس االبتدائ مادة الرياضيات مما ينعكس عم  تدريسرن لمادة الرياضيا
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 من :  كل   عري  : حوريلما رلتفكيا (4

 Marzano, And Others , 188 ) ) :  محددددة نسددتخدمرا عددن قصددد يدد  معالجدد  علميدد  عمميددات
 . فئات ًثمانفً  ن مهارة ُجمعتشمل احدى وعشرٌوتالمعمومات 

 Marzano, And Others , 188 :69 )) 
 كيدد  ل شددراف وتطددوير المندداهخ  ير الجمعيدد  االمASCD , 1995 ) : يمكددن ادراكيدد  منفصددم  علميدد  عمميددات   

 .يئات    مانن مرارة تم جمعرا ي  شمل احدى وعشريي  بني  التفكير وت ي لبنات اساسعدها    

 (243:  2113 اللواسم  ومحمد , 

 , موحددد لتحليددا هدددف معددين وتحتددوي عمدد  قائمدد   نحددوعمميدد  علميدد  تسددتخدم ب :(2118 نويددل والريمدداوي
 .(33, 2118 نويل والريماوي ,  لمتفكير صنفت ي   مان  يئات رئيسبإحدى وعشرين مرارة اساسي  

   ,  لتفكيددر ( : عمميددات معرييدد  ادراكيدد  منفصددم  او متصددم  تم ددل لبنددات اساسددي  يدد  بنيدد  ا 2119العبسدد
 , التوليدددد , التحميدددل , التنظددديم التدددذكر, , جمددد  المعمومدددات   التركيدددز , مردددارات وهددد   وتكدددون مدددن  مدددان

 .(  219: 2119 العبس  , التلويم ( , التكامل

   ويمسددونwilson) محددددة نسددتخدمرا عددن قصددد يدد  علميدد  عمميددات  : ( 2115 ابددو جددادو ومحمددد , عنددد
لتحليدا اهدداف تربويد  متنوعد  تتدراوح بدين تدذكر ووصدف االشدياء وتددوين الم حظدات المعمومدات معالج  

ول الدد  اسدددتنتاجات وصدددن  والوصددد الدد  التنبدددؤ بدداالمور وتصدددنيف االشددياء واقامددد  الدددليل وحدددل المشددك ت
   .(77: 2115, جادو ومحمد ابو اللرارات 

عمميدات ادراكيد  منفصدم  او متصدم   هدو حدوريلما رلتفكيا عمد  ان اقردااتفات السدابل  ريفديتضح مدن التع    
 . يئات   مانن مرارة تم جمعرا ي  شمل احدى وعشريي  بني  التفكير وت ي لبنات اساسيمكن عدها 

 :ف النظري التعري
ًا الغدراض هدذا البحدث الند  نظريدًا تعريفد ( كٌة لالشزرا  وتوزوٌر المنزاه ٌراالمالجمعٌة   سيتم اعتماد تعريدف 

 اساس لكل التعريفات ال حل  الت  اعتمدت ي  الدراسات ولكون  يتفا وطبيع  هذا البحث  .
 : التعريف االجرائ 

يد  (  لفرعيد امردارة  21  و  الرئيسد  ال مدان تفكيدر المحدوريال اتمهاراستخدام  قدرة المتدرب  ي  هو
ويسددتدل عميرددا مددن  , البحددث هددذا عددد ألغددراضالم   مددن النددوع الملددال  التفكيددر المحددوري اللبمدد  والبعدددي ختبددارا

 . ختبارالا الت  ستحصل عميرا المتدرب  نتيج  استجابترا لفلرات هذا الدرج  الكمي 
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  من :  كل   عري  التحصيل : (3

  Oxford , 1998  ما بنجاح وجرد ومرارة   ءالنجاز او تعمم ش ( : النتيج  المكتسبOxford , 1998:10). 

  , يدد  غضددونحصددل عميرددا التدد  تددم تطويرهددا مجموعدد  المعددارف والمرددارات المت (:2113 شددحات  وزينددب 
 (.  89 : 2113وتدل عميرا درجات االختبار  شحات  وزينب, , المواد الدراسي  

  بعد دراسد  موضدوع, والمرارات  والتعميمات, المفاهيم "ما يكتسب  المتعممون من : ( 2116,  العبادي  ,
 (.11: 2116, العباديو ملرر دراس "  أ

   تيج  لتعرض  لخبرات ن معري  والفرم والمرارات الرياضي ال المتعمماكتساب : وهو  (2111زين  , أبو
 .(  347 :2111,  زين  أبو  تربوي  محددة

  ي  مرارة معين  او مجموع  من المعارف اي ان  االنجاز او كفاءة االداء بأن  : ( 2111,  ع م
المرارة النامي  ي  المجاالت الدراسي  وتتم ل ي  درجات االختبارات الت  يضعرا  المعري  المكتسب  او

 ( . 55:  2111 ,  ع م المعمم لط ب 

اند  عبدارة عدن النتيجد  المكتسدب  النجداز او تعمدم ن حدظ متحصديل من خ ل استعراض التعريفات السابل  ل
بعددد دراسدد  , والمرددارات  المفدداهيم والتعميمددات كتسددب  المتعممددون مددنامددا  وكددذلك هددو , مددا بنجدداح وجرددد ءشدد 

 الختبار .ي  االتمميذ ة زمني  ويمكن قياسرا بالدرج  الت  يحصل عميرا بعد مرور مد ملرر دراس 
  التعريف النظري  :

بعدد مدرور مددة زمنيد  محدددة,   عممالمتدراسي  المادة الي   متعممال انجازمنظم  لتحديد مستوى  نتيج 
المددادة  محتددوى تم ددل أسددئم  عددن اجابتدد  مددنويمكددن قياسدد  بالدرجدد  التدد  يحصددل عميرددا يدد  اختبددار تحصدديم  

 . الدراسي 
 : التعريف االجرائ 

 بعد تعميمرم ومرارات رياضي  معمومات بتدائ  مناال خامسالصف ال ت ميذما تعمم   محصم  
حصل عميرا يبالدرجات الت   ويلاس (من كتاب الرياضيات الملرر  الفصول السبع  االول المحددة  مادةال
ض لير  الذي أ عد الرياضياتمادة لالبدائل (  الموضوع    رباع  ختبارت ميذ بعد االجاب  عن يلرات االال

  . البحث
 
 
 
 

 



 17   ...........................................................................الفصل األول: التعريف بالبحث 
 من :  كل   عري التفكير البصري :  (5
  Wileman ,1993 ) :   الصدور والرسدوم  باستعمالمعموم  ما  أومرارة الفرد عم  تخيل وعرض يكرة بان

 -251, 2113 رزوقددد  وسدددر  ,خدددرين سدددتخدم  يددد  االتصدددال مددد  اآليمدددن الك يدددر مدددن الحشدددو الدددذي  بددددالً 
251) . 

  Jean:2004 ) :  من الكممات والعبارات لصور بدالً ا عن طرياالمعمومات عممي  معالج  بان . 
  Jean ,2004:55) 

   اللدرة عم  التفكير ي  األشياء بصورة    ي  األبعاد والحساسي  بان   ( : 2111سميمان ,و  أمبو سعيدي
 .(  113: 2111وسميمان , أمبو سعيدي  لوان والخطوط واألشكال والفراغاتتجا  األ

 , الرسومات والصور المعروض  ي  و ( : اللدرة العلمي  الت  تعتمد عم  االشكال  2111 عمار ونجوان
ورة لفظي  مكتوب  صم  بالموقف والع قات المتضمن  ييرا وعم  الفرد ايجاد معن  لممضامين المعروض  اما

 . ( 21:  2111 عمار ونجوان , (او منطوق 
 وه  رسوم علمي  لمخبرات الحسي  والمدركات والتخي ت , الصور  التبصر منبان  ( :  2115,   مور

 .والتعامل م  الرموز الت  تم ل العناصر الخاص  بالبيئ  الداخمي  او الخارجي  باستخدام الصور الذهني  
 (95:  2115مور ,   

 عن: عبارة لتفكير البصريا ان يمكن م حظ  السابل  استعراض التعريفاتبعد 
 ما . عم  تخيل وعرض يكرة مرارة الفرد 

 .ي  موقف معين والتبصر ي  الع قات المتضمن  يي  والرسومات لصورا منالمعمومات عممي  معالج   

والتعامل م  الرموز الت  تم ل الصور الذهني   اللدرة عم  التفكير ي  األشياء بصورة    ي  األبعاد 
 . لمموقف

 : اً نظري اً تعريف لتفكير البصرياوبذلك تعرف الباح   
 اسدتخ ص المعددان و ربدط المعمومددات وتفسددير اليمددوض و الشددكل ووصددف   تعددرفعمد   مددتعممقدددرة ال وهد

 . قراءة الصور والرسومات واالشكال من وازال  اليموض عنرا
 :االجرائ   التعريف
ن ع اجاباترم ا ناء ي  م حاس  البصر وذلكاعم  التفكير باستخد االبتدائ  الخامس الصف ذيت مقدرة      
 وتفسٌر الغموض ربو المعلوماتو التعر  على الشكل ووصفه عن ورٌق البصري التفكير اختبار يلرات

 .  ض البحث الذي أ عد لير  االختبار ي  عميرا يحصمون الت  الكمي  الدرج  من تلاسو  استخالص المعانًو
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 ل الثانيــــالفص
 ودراسات سابقة خمفية نظرية

 خمفية نظرية واًل :أ
 التدريبي البرنامج 
 انموذج شوارتز 
 التفكير المحوري 

 التحصيل 
 التفكير البصري 

 دراسات سابقةثانيًا : 
 

 دراسات تناولت انموذج شوارتز 
  التفكير المحوريدراسات تناولت متغير 
 ريالتفكير البص متغير دراسات تناولت 
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 فػي فوائػد التػدريبو االبرنامج االدايرٌبًيتنػاوؿ نبػذة  ػف  اذ لمبحػث تضمف ىذا الفصػؿ خمفيػة نظريػة ي
  فضػػً   ػػف تنػػاوؿ نبػػذة  ػػف  وئػػخطػػوات بناو  وانوا ػػو تػػو واىمي ومبػػادئ اساسػػية فػػي التػػدريب  أثنػػاا الخدمػػة 

فضػً   نو ػة مػف تممػيـ ميػارات التفكيػرالتفكير ومسػتوياتو ونظرياتػو واتهاىػات تممػيـ التفكيػر ونمػاذج مت مفيوـ
  فضػً  التفكيػر البصػري ومياراتػو كػذلؾ التفكيػر المحػوري ومياراتػو والتحصػيؿ و   و انموذج شػوارتزتناوؿ   ف
 .التفكير البصري شوارتز والتفكير المحوري و انموذج التي تناولت  السابقة بمض الدراسات تناوؿ  ف

 : خمفية نظرية واًل :أ
 تدريبيالبرنامج ال  (Training program ) : 

  مى المنظمة في تنمية سموكيات األفراد لغايات رفع األداا وتحسينو   لذلؾ حيوياً  التدريب دوراً  ؤديي      
الكفااة. وىنا يظير دور  رفعاألفراد في  فيتركو مف أثر التدريب وأىميتو لما ي حسبافأف تأخذ بال التربوية

مف هديدة   ويممؿ  مى زيادة ما يحممو الفرد مف مممومات هديدة ومتنو ة ويزيد التدريب الذي يقدـ ممرفة 
 نحوديؿ سموكياتيـ داخؿ التنظيمات بأفكارىـ ويممؿ  مى تم مف اتهاىاتيـ ويمدؿ فيميارات األفراد ويؤثر 

خ صينمكس  مى الممؿ بحب و   . (389: 3002)الموزي  ا 
 

و  مميػػة تمميميػػة منظمػػة ومخططػػة ىػػدفيا تقػػديـ ممػػارؼ وخبػػرات ىػػثنػػاا الخدمػػة أ فػػي إف تػػدريب المممػػـ    
مختمفػػة بحسػػب  اً اىػػداف لػػدييـ تنمػػي رػػدرات المتػػدربيف وتشػػبع حاهػػاتيـ ممػػا يػػؤدي لتػػوافقيـ فػػي  مميػػـ ويحقػػؽ

 ( . 86: 3083سيد و باس   موضوع التدريب ومستويات المتدربيف )
  تي :باآلقات المامة لمتدريب ويمكف إهماؿ المنطم

دريػػؽ ورابػػؿ  نحػػوب السػػموؾ محػػدداً  ويترتػػب  مػػى ذلػػؾ أف يكػػوف  ر مرغػػوب فػػي السػػموؾ يػػيػػؤدي إلػػى تغي.  8
 لمم حظة والقياس .

تتخػػذ رػػدرة المتػػدرب  مػػى  مػػؿ شػػيا مػػا ذ إ    مػػى إكسػػاب المتػػدربيف ميػػارات محػػددة فػػي  مميػػـ ػػػ يممػػؿ3
 لمدى بموغ أىداؼ التدريب .  ممياراً 

الممنوية لممتدربيف وتحسيف اتهاىاتيـ نحو المينة وزيادة ثقتيـ بممميـ التمميمي   ممية أساسية لرفع الروحػ 2
 والتربوي وتحقيؽ تكافؤ الفرص بينيـ .

 مميػػة أساسػػية ومسػػتمرة تشػػهع المتػػدربيف  مػػى اعسػػتمرار بػػالتممـ الػػذاتي واعنخػػراط فػػي الػػدورات التدريبيػػة ػػػ 4
 التطويرية .

ى لػاسػمي وال يب بوصفيا موهيػات لسػموؾ المتػدربلنهاح التدر  اً أساسي اً موضو الحوافز تمد  ممية تقديـ ػ 5
 .                        سد نقص أو إشباع حاهة ممينة

  (40: 8985) الدويؾ :  
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 : وذلؾ  ف طريؽ يافي بناا برنامهقات المنطمورد را ت الباحثة ىذه 
 التدريبية .رابمة لمم حظة والقياس في الهمسات اىداؼ سموكية  صوغ -
           في التفكير . ةتنو ميارات م اتإكساب المتدربمحاولة   -
نحو المينة وزيادة  فوتحسيف اتهاىاتي يةالتدريب ف طريؽ الهمسات  اترفع الروح الممنوية لممتدرب -

   اعهواا النقاشية والتنافسية بيف المتدربات . مفو  بانفسيف فثقتي
 ف  ر الهمسات التدريبية اليوميةبالبرنامج التدريبي واعلتزاـ بحضو المتدربات  مى اعلتحاؽ  يعشهت -

                               .يادة مشاركة وش يف كتاب شكرمنح طريؽ
 أثناء الخدمة :في فوائد التدريب 

 : امني   أثناا الخدمة محددة في في برامج تدريبية ـشتراكيانتيهة  يفالمتدرب ىنالؾ فوائد  دة تمود  مى
 .ـ ط بيالذي يناحمؿ مسؤوليات اكبر مف الممؿ إلى اعرتقاا وت ـخبرات هديدة تؤىمي ـيإكساب  .8
يػػػؤدي إلػػػى رفػػػع روحيػػػـ رػػػد ممػػػا  مممومػػػات وخبػػػرات ورػػػدرات هديػػػدة يـاببأنفسػػػيـ نتيهػػػة عكتسػػػتيـ زيػػػادة ثقػػػ  .3

 الممنوية
 أنفسيـ وأ ماليـ. فرضاىـ    ف طريؽوتحقيؽ ذاتيـ  ئيـرفع أدا  .2
 .ئيـ وتحسيف ادا يـوردرات يـتوى مخرهات التمميـ بمد زيادة وصقؿ مياراترفع مس  .4
 يخمؽ مناخًا هيدًا لمتمميـ. رد غرس أخ ريات  مؿ وسموكيات هديدة وطرائؽ مف التفكير السميـ األمر الذي  .5
 وزيادة مياراتيـ. يـوخبرات يـتنمية كفااات  .6
 واكبة التطور المممي والتكنولوهي.  مواهية التغيرات التي تحدث في النظـ التربوية وم  .7

 (20 :3088)السكارنة أ  
 : مبادئ اساسية في التدريب

ساسػػية التػػي ترتكػػز  مييػػا البػػرامج التدريبيػػة عمبػػادئ االالػػى بمػػض ( 3082) الخطيػػب ورداح   ريشػػي  
 وىي :   الحديثة
 ا تماد اطار او انموذج نظري لمتدريب . .8
 . يةمج التدريببرالم محددة وواضحة تحديد اىداؼ .3
 تمبية الحاهات المينية لممتدربيف . .2
 التوافؽ ما بيف اعفكار النظرية واعداا المممي .يؽ حقت .4
 . التممـ الذاتيتحقيؽ  .5
 . والتكنولوهيا التمميمية لدراسات الممميةا راستثما .6
 تفريد التدريب . .7
 ا تماد منيج التدريب المتمدد الوسائط  . .8

 (23-37: 3082) الخطيب ورداح                                                    
ا
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 : التدريب أهمية
 .اىكبرلهاالىااالردقمءاودحجلاجسؤولٌمتااكسمباالفرياخبراتاجيٌيةادؤه .1

 فًاادخمذاالقراراتاوزٌميةاجهمرادهافًاجعملجةاجشكالتاالعجلا.اهٌسمعي .2

 ٌعجقااالحسمسابملرضماالوظٌفًاواالنجمزا. .3

 علىاحمالتاالقلقاوالدودراوالصراعا.االدغلبافًدهاجسمعي .4

 بنفسهاندٌجةاالكدسمبهاخبراتاوجعلوجمتاجيٌيةا.ازٌميةاثقده .5
ا(ا33:ا2111)ابواشنييا،ا

 انواع التدريب:
و الفممي لمممؿ الذي ممستربؿ  مممـكؿ أنواع التدريب التي يحصؿ  مييا الوىو  : التدريب ربؿ الخدمة (8

مف  نولتمكي هييز الفرد وتييئتو لمممؿ الهديدريب ىو إ داد وت  والغرض مف ىذا النوع مف التدؤديوسي
 .  الوارع الممميب اوربطيمض المفاىيـ والحقائؽ النظرية تطبيؽ ب

ا(14:ا1991الشمعر،ا)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 قوـ بيا مهمو ة مف المتخصصيفممممومات التي تنشيط لوىو نوع مف ا ادة تأثناا الخدمة :  في التدريب (3
وتبادؿ  وييدؼ الى تنمية المامميف وتطويرىـ بغية مواكبة التغيرات المتسار ة في  المنا المماصر   

يمد أىـ الوسائؿ التي يمكف المهوا إلييا لتحسيف وتطوير و .  الخبرات التمميمية الموهودة لدى المممميف
بقاور  المممميفميارات  مف الضروري إ طاا ىذه و يـ  مى ممرفة بالتهديدات التربوية   ئفع كفاااتيـ وا 

هراا الدراسات المممية لمتمرؼ  مى الموامؿ التي تؤثر في فا مية برامج  القضية اعىتماـ الذي تستحقو وا 
 .  (111ا:ا2111جولىا،الا) أثناا الخدمة بيدؼ مرا اتيا  ند تخطيط ىذه البرامج وتنفيذىافي التدريب 

 الذي ُأ د اثناا الخدمة  ند تنفيذ البرنامج التدريبيفي النوع الثاني مف التدريب  ا تمدت الباحثةورد    
 . عغراض البحث 

 األسس النظرية لمتدريب :
والمكونػػػػات الخاصػػػػة بػػػػو مػػػػف النظريػػػػات التمميميػػػػة كالنظريػػػػة الممرفيػػػػة  الفمسػػػػفية األسػػػػس التػػػػدريبيسػػػتمد 

 :تي وكاآل   نية واعهتما يةلسموكية واإلنساوا
 : األساس المعرفي 
 .التأكيد  مى التفكير و ممياتو بوصفو ركيزة لفيـ  ممية التطور الممرفي  .8
 متممـ .لوحدة ك ا تماد البنية الممرفية .3
 ممـ .مممرفة والتلأداة ك ( والتي يقـو بيا المقؿ البشري تنظيـو استرهاع و ) تذكر ا تماد الممميات المقمية بأنوا يا  .2
 األسػػػػموب والسػػػػر ة والكفػػػػااة التػػػػي   ػػػػف طريػػػػؽخاصػػػػة بالمتػػػػدرب الاد تنظػػػػيـ وبنػػػػاا البنيػػػػة الممرفيػػػػة ا تمػػػػ .4

 يستخدميا في المورؼ التمميمي المميف ) الفروؽ الفردية (.    
 التممـ الممرفي .  ف طريؽينظر لمتدريب بأنو مقاـو لمنسياف  .5

 ( 27:  8998ونايفة :  ) رطامي                         
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 لى االفتراضات اآلتية :ـإاألساس السموكي يستند  األساس السموكي :ـ 
 في السموؾ الظاىر . مرغوب التممـ ىو تمديؿ وتغير .8
 تشكيؿ سموؾ المتممـ  ف طريؽ التحكـ بمتغيرات البيئة .يحصؿ  .3
 التمزيز يضمف زيادة احتماؿ ظيور السموؾ المرغوب فيو . .2
 بطو والتنبؤ بو كأي ظاىرة أخرى.يمكف فيـ السموؾ وتفسيره وض .4
 السموؾ الخاضع لمتممـ ىو سموؾ رابؿ لمقياس والم حظة . .5

ا(اا56:ا2111)اقطمجً،اونمٌفةا:ااااااااااااااااااااااااا

 األساس اإلنساني :  
 ىي :و    اعفتراضاتلى  دد مف إيستند األساس اإلنساني   
 ات واألفكار ال شمورية .بطبيمة أساسية داخمية تتشكؿ بالخبر  يولد كؿ فرد .8
 النضج والتممـ كفي ف بتغير الذات ونموىا . .3
 . المممـ و وبيف مى المتممـ وبناا هسور الثقة بينالتركيز  .2
 مسا دة المتممميف  مى فيـ  أنفسيـ يسرع ويسيؿ  ممية التممـ . .4
 لكؿ متممـ خصائص وردرات خاصة بو . .5
 ف تتوافر الفرص لتممـ أمثؿ .أتمرار شرط اسردرة اإلنساف  مى اإلبداع وسميو لمتقدـ ب .6
 ردرة المتممـ  مى ضبط سموكو .              .7

ا(ا143:ا1991ا،اوعبياالرحجنا)اجحًااليٌناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 : ىي :و    اعفتراضاتلى  دد مف إيستند األساس اعهتما ي  األساس االجتماعي 
 .ريؽ التمامؿ مع النماذج المختمفة ف ط دة خبرات المتممميفي زيايسيـ التممـ اعهتما ي ف .8
 الم حظة ليا دور كبير في  ممية التممـ . .3
 التمزيز ميـ في تبني السموؾ الذي يتـ م حظتو . .2
 دور كبير في  ممية التممـ . أسموب النمذهة لو .4

ا(121:ا1991:ااكراجة)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 :د تدريبية  ممية تمالج رضايا مثؿ مى موا مؿ برامج ا داد المممميفاف تشتمف بد  عتأسيسًا  مى ما تقدـ و  
 المقمية واعبدا ية . يـالتفكير والتممـ  ند الطمبة وتقويـ ردرات استخداـ ادوات التمرؼ  مى ميارات .8
 .لدييـ نمو الالمختمفة وترا ي هوانب  كيفية بناا اعنشطة التمميمية التي تخدـ ميارات التفكير .3
 كيفية ربط محتوى المنيج وميارات التفكير . .2
 ميارات التفكير وتطور القدرات اعبدا ية . اساليب تقويـ .4
 التمرؼ  مى برامج تمميـ التفكير وكيفية استخداميا وتوظيفيا في النظاـ التمميمي . .5
 . يز التفكير الهيدالممرفة بالموامؿ المؤثرة في تمميـ التفكير وتمز  .6

ا(ا33ا-31ا:ا2115ا)السرورا،
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 خطوات بناء البرنامج التدريبي :
بعياانااطلعتاالبمحثةاعلىاالعيٌياجنااليراسمتاوالبحوثاوجيتابمنااغلباهذهاالباراج ادسادنياالاىا

ا:وهًاعيياجحيياجناالجراحلاالجدسلسلةاوالجدياخلةاعنيابنمئهما

لتػػدريب  فضػػً  احػػد المناصػػر الهوىريػػة فػػي  مميػػة ا مج التدريبيػػةالتخطػػيط لمبػػرا يمثػػؿ :مرحمــة التخطــيط  (8
اهػػات مػػف تصػػميـ لتمػػؾ البػػرامج وتحديػػد الحلػػو أولويػػة  مػػى وظػػائؼ  مميػػة التػػدريب األخػػرى   ػػف ذلػػؾ فػػاف

 مف :  ك ً  التخطيط تضمفيو    وتنفيذ البرنامج وتقويمو  التدريبية 
  تحميؿ وتتضمف تحميؿ مدخ ت البرنامج و    امج التدريبيفي بناا البرن يةالتحميؿ : وىي المرحمة اعساس

اهػات التدريبيػػة وخبػػراتيـ السػابقة واسػػاليب الػػتممـ وتحميػؿ محتػػوى المقػػرر ومػػا خصػائص المتػػدربيف وتحميػػؿ الح
   . يتضمنو مف اىداؼ وانشطة وميارات وتحميؿ المصادر المتاحة لتنفيذ البرنامج وكذلؾ تحميؿ البيئة التدريبية

 البرنامج وما ينبغي اف يحتويو مف اىداؼ تمميمية  تصي يتـ في ىذه المرحمة وضع هميع تف يـ :التصم
 ومادة  ممية ووسائط تدريبية واستراتيهيات تدريبية .

ا(419:ااا2113،ااالزني)

 بالخطوات اآلتية: ي مى تنفيذ البرنامج التدريب المسؤوؿ دربيقـو الم : مرحمة التنفيذ )العمميات( (2
 ػػدد المحاضػػراتو  توريػػت الػػدواـ اليػػومي البرنػػامج التنفيػػذي اليػػومي لمبرنػػامج التػػدريبي متضػػمنًا ) إ ػػداد  

 . المتممة لمتدريبتييئة األنشطة و  تنظيـ أسماا المتدربيفو  التدريبات الممميةو 
  وفؽ متطمبات األىداؼ المراد تحقيقيا. مى تحديد المحتوى 
 التأكد مف تقنيات التمميـ وهاىزيتيا لمممؿ.و  لمراهع المتممقة بياالمطبو ات وانات التدريبية و ميمتييئة ال 
 .متابمة وتفقد المتدربيف وتسهيؿ أسماا الحضور والغياب منيـ 
 .إ داد تقرير نيائي  ف تنفيذ البرنامج التدريبي 

ا(493:ا2114،ا)الزنيا

البرنػامج   مى ص ح كـبالح وىي مهمو ة اعهرااات واعساليب الكفيمة : مرحمة التقويم )المخرجات( (3
ؿ واثنػاا ىداؼ و ادة يكوف التقويـ ربعمف حيث اهرااات التخطيط او س مة التنفيذ وردرتو  مى تحقيؽ ا

 : اآلتية نواعاع ويتضمف   وما بمد تنفيذ البرنامج
 ( التقويـ القبمي )نامج وىدفو : وىو التدريؽ ربؿ تنفيذ البر ويسمى بالتقويـ التمييدي    ربؿ تنفيذ البرنامج

 ة لممدرب لبدا البرنامج .مممومات والبيانات الكافية المطموبتوفير ال
 ( التقويـ التكويني)اعهرااات واعساليب التدريقية التي ترافؽ  ممية التنفيذ  : ويشمؿ أثناا تنفيذ البرنامج

مف تحقيؽ ويض   وفؽ ما خطط لو ىـ اىدافو ىو ضمانو اف الممؿ يهرى  مىوا  بمراحمو المختمفة
 في تحقيؽ اعىداؼ .  اً كفااة  الية في اعداا ومستوى مطموب

 ( التقويـ النيائي)اعهرااات واعساليب النيائية التي يتـ استخداميا في : ويشمؿ  بمد انتياا البرنامج
 التقويـ النيائي . انواع مف اً نو   ويمكف  د اعختبار النيائي  نياية تنفيذ البرنامج

ا(ا333ا-ا332:اا2111ًا،ا)الزنياوهمن

 .  ند بناا برنامهيا التدريبي عغراض ىذا البحث آنفة الذكر المراحؿ السابقة الباحثة دمتموست
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 : مفهوم التفكير
وتمثػػػؿ ذلػػػؾ اعىتمػػػاـ فػػػي الكثيػػػر مػػػف نمػػػاذج     ممحػػػوظ نحػػػولمي بموضػػػوع التفكيػػػر بازداد اعىتمػػػاـ المػػػا    

والدراسػػات واتفػػاؽ وهيػػات النظػػر الدا يػػة لمنيػػوض بيػػذا المهػػاؿ الحيػػوي  التفكيػػر والنمػػاذج التدريبيػػة والبحػػوث
وكمػا ىػو   مػف رػدراتيـ وطارػاتيـ اعبدا يػة  وتطويره  نػد المتمممػيف وتمكيػنيـ مػف اسػتثمار ارصػى حػد ممكػف

ممػػروؼ فػػاف التفكيػػر اررػػى اشػػكاؿ النشػػاط المقمػػي لػػدى اعنسػػاف   وىػػو اليبػػة المظمػػى التػػي منحيػػا ا  تمػػالى 
مو بيا  مى سائر مخموراتو   والحضارة اعنسانية ىي خير دليػؿ  مػى اثػار ىػذا التفكيػر   انػو  نساف   وفض  ل

عىميػة  ونظػراً  .ة لحػؿ المشػك ت وادراؾ الم رػات المممية التي ينظـ بيا المقؿ خبػرات اعنسػاف بطريقػة هديػد
فقػد حظػي ىػذا الموضػوع باىتمػاـ    حػد سػواا التفكير كمممية  قمية رارية في تطور الفرد وتقدـ المهتمػع  مػى

واهتيػد المنظػروف فػي مهػاعتيـ المختمفػة فػي تفسػير ىػذه الظػاىرة وادراؾ    الف سفة والممماا منذ رديـ الزمػاف
 تسا دىـ  مى تطوير ىذه المممية بمػا يهمػؿ اعنسػاف رػادراً  حٍ ااسرارىا رغبة منيـ في تطوير استراتيهيات ومن

 . (35: 3085  محمدو  )ابو هادوكيفو وتحسيف ظروؼ حياتو في مهاعتيا المختمفة يفيا في تظ مى تو 
فيو يأتي في أ مى مستويات النشاط المقمي     شكاؿ السموؾ اإلنسانيأيمثؿ التفكير ا قد شكؿ مف و  

تركيب وىذا السموؾ ناتج  ف    مف المخمورات هف غير ملخصائص التي تميز اإلنساف كما يمَد مف أىـ ا
ف الحيواف  مو أف يتميز  ف طريقالحيواف واستطاع اإلنساف  مع تركيبو البسيط  ند ةلدماغ لديو وتمقيده مقارنا

 ( .82 : 3004بقدرتو  مى تحديد اليدؼ مف سموكو )رطامي  
اف ويمد التفكير بوصفو  ميمة ممرفية  نصرًا أساسيًا في البناا المقمي ػػػ الممرفي الذي يمتمكو اإلنس     
ي أير مع  ناصر البناا المؤلؼ منيا المنظومي الذي يهممو  يتبادؿ  التأث ويتميز بطابمو اعهتما ي و ممو 

انو يؤثر ويتأثر ببقية الممميات الممرفية األخرى كاإلدراؾ والتصور والذاكرة   ويؤثر ويتأثر بالهوانب 
 .(  33:  3088  خالدو  ما ية )غباريالشخصية والماطفية واعهت

المقمية التي يقـو بيا الدماغ  ندما يتمرض لمثير يتـ استقبالو  ةطنش بارة  ف سمسمة مف اع لتفكيروا  
 ف طريؽ واحد أو أكثر مف الحواس الخمس )الممس   البصر  السمع   الشـ   الذوؽ ( والتفكير بممناه 

 حيناً  وغامضاً  حيناً  اىراً ورد يكوف ىذا الممنى ظ   الواسع ىو  ممية بحث  ف ممنى في المورؼ أو الخبرة
مماف النظر في مكونات المورؼ أو الخبرة التي خر  ويتطمب التوصؿ إليو تأم ً آ  . يمر بيا اإلنساف وا 

 (  38: 3009)غانـ    
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نصؼ  )تفكير اً تام  قميًا ع نميو و ياً  كثيرة كأف نصؼ نشاطاً  ف يستخدـ بممافٍ ألتفكير يمكف ولفظ ا    
ولكنيا  تتطمب    بيؿ أشياا الحياة اليومية التي ندركيا والتي نتصرؼ فييا  مى نحو روتيني( مف رشموري

 ممينةرمي  مف اعنتباه المباشر أو الهيد إلى الفمؿ الوا ي القصدي في التأمؿ أو لفت اعنتباه إلى هوانب 
 . ( 34 :3080هابر   ) مف خبرتنا

  

كاف في حؿ مشكمة  نشاط  قمي سوااٌ  وإن  مى  اـ نحويمكف القوؿ بمرأ سيً  ولكف أالتفكير ليس  حديدإف ت
ثناا حؿ أفكير ىو ذلؾ الشيا الذي يحدث في محاولة فيـ لموضوع ما يتضمف تفكيرًا   فالت ـاتخاذ ررار أ ـأ

ليكوف  ممية وا ية يقوـ بيا الفرد  ف و ي  ويمتد تمريؼ التفكير أيضاً    المشكمة وىو يهمؿ لمحياة ممنى
دراؾ   وع يتـ بممزؿ  ف البيئة المحيطةو  ي إف  ممية التفكير تتأثر بالسياؽ اعهتما ي والسياؽ أ   بو ا 

ذ يرى باير اف التفكير  بارة  ف  ممية  قمية يستطيع   إ( 36 : 3005همؿ   ال الثقافي الذي يتـ فيو )
 .   (84:  3008يـ   ابراى الخبرة التي يمر بيا ) ا ذي ممنى مفالمتممـ  ف طريقيا  مؿ شي

 :خصائص التفكير
 تيالنفسية األخرى نوهزىا باآل يتميز التفكير بهممة مف الخصائص التي تميزه مف غيره مف المفاىيـ

نما يحدث في موارؼ ممينة.  سموؾ ىادؼ   فيو ع .8  يحدث في فراغ او ب  ىدؼ وا 
 . سموؾ تطوري يتغير كمًا ونو ًا تبمًا لنمو الفرد وتراكـ خبراتو .3
 .ويمارسيا  ويحقؽ هميع أنماطلى درهة الكماؿ في التفكير او يصؿ اع لفرد ا افمفيوـ نسبي   ف .2
 يتشكؿ التفكير مف تداخؿ المناصر البيئية التي يهري فييا التفكير)مدة التفكير والمورؼ والخبرة (. .4
 ؿ منيا خصوصية . ولك   يحدث التفكير بأنواع منيا لفظية ورمزية وكمية ومنطقية ومكانية وشكمية .5

ا(229ا:ا2116،اا)االزنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 اوهًا:ا،اجسدوٌمتاةلىاثالثع:اٌقسماالدفكٌراالتفكير  مستويات
ا(ا1جخططا)ا

 التفكير مستويات

افوقاجعرفًا:اوٌشجلاااااااااااااااااااااااااالجسدوىااالولاااا

ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااا
االدقٌٌمااااااااااااالجراقبةااااااااااااااااااالدخطٌطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اجعرفًا:اوٌشجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالجسدوىاالثمنًا:ا

ا

 اعستراتيهيات وتشمؿ                                    الممميات وتشمؿ        

 
 

 تكويف المفاىيـ     اتخاذ القرار       حؿ المشكمة          التفكير اعبدا ي   اعستدعؿ      التفكير النارد

 ميارات وتشمؿ                              المستوى الثالث :
 

 
ااجهمراتاالدفكٌرافوقاااااجهمراتاالدفكٌراااااااتاالدفكٌراجهمرااااااااالسدياللاااادصنٌفااااجهمراتا

                                       جعرفًالاااااااااااااااااعبدا ي  النارد          اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابموـااااااا

 (36:  3009المزيز    بد )
 :و ىو  المطموبة الميمة في والتهريد وبةمستوى الصم حسببويوهد تقسيـ اخر وذلؾ 

 Basic/Lower –Level thinking  اساسي او ادنى ىمستو  مف تفكير .8
 لممهاؿ بموـ تصنيؼ مف الدنيا الث ثة المستويات تمثؿ والتي الممقدة غير الذىنية او المقمية اعنشطة ويمثؿ

 والمقارنػة الم حظػة مثػؿ تاالميػار  وبمػض والتطبيػؽ والفيػـ الحفػظ مسػتوى في والمتمثمة المقمي او الممرفي
 . المركب التفكير مستوى الى اعنتقاؿ ربؿ اتقانيا مف بد ع تراميا   وىي والتصنيؼ

 : Complex/ Higher – Level thinking مركب او ا مى مستوى مف تفكير .3
 وحػؿ اعبػدا ي فكيػروالت النارػد التفكيػر ميػارات تضػـ التػي الممقػدة المقميػة الممميػات مػف مهمو ػة ويمثػؿ

 . الممرفي فوؽ والتفكير تراراالق وصنع المشك ت
 ( 89:  3008   ابراىيـ) 
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 افتراضات ومسممات حول عممية التفكير
ويتـ ذلؾ  ف طريؽ تحديد وهية النظر أوًع   والبحث  ف    إف أي تفكير يمثؿ نتاج وهية نظر ممينة .1

نة لمممؿ الهيود الممك هميع  وبذؿ  ضمؼ فييا ثانياً هوانب الات نظر أخرى وتحديد نقاط القوة و وهي
 . وأخيراً  وهيات النظر ثالثاً  كمقؿ مفتوح لتقييـ هميع

ذلؾ اليدؼ أو تمؾ األىداؼ األخرى  غو بد مف ص ي تفكير لو ىدؼ محدد وأىداؼ محدودة : إذ عأإف  .2
ىداؼ المحدودة والممؿ  مى خر لمتأكد مف السير بحسب اليدؼ أو األذات الم رة   والتدريؽ مف ورت آل

 اختيار اليدؼ أو األىداؼ الميمة والوارمية .
إف أي تفكير يمثؿ محاولة عكتشاؼ شيا ما أو طرح بمض األسئمة أو حؿ مشكمة ما   ويكوف ذلؾ  ف  .3

 طريؽ اخذ ردر مف الورت لصياغة سؤاؿ لو   رة بالقضية المطروحة بشكؿ دريؽ .
بد مف تحديد ىذه اعفتراضات بوضوح  إذ ع  مهمو ة مف اعفتراضات  مى  إف أي تفكير يقوـ أص ً  .4

فتراضات تمبر  ف وهو   وتحديد ما إذا كانت ىذه اع ما إذا كانت في الحقيقة مبررة أـ عوتحديد 
 . النظر أـ ع

يا الوصوؿ إلى الحموؿ أو األحكاـ  ف طريقصؿ  مى استنتاهات نستطيع إف أي تفكير يحتوي في األ .5
امة أو الممخصات أو إ طاا الممنى الحقيقي لمبيانات والمممومات   إذ ينبغي اعستنتاج فقط في الم

ضوا ما يؤكده الدليؿ أوًع وفحص اعستنتاهات مف حيث تناسقيا مع بمضيا ثانيًا   وتحديد اعفتراضات 
 وأخيرًا . التي تؤدي إلى اعستنتاهات المقصودة ثالثاً 

و تطبيقات أو تأثيرات   إذ ينبغي التحقؽ مف إمكانية حدوث التطبيقات الناتهة إف أي تفكير لو توابع أ .6
ثـ البحث  ف الهوانب اعيهابية والهوانب السمبية ليذه التطبيقات ثانيًا   ثـ    مف  ممية التفكير أوعً 

 . وأخيراً  اعىتماـ بهميع ما يتبع مف نتاج لمممية التفكير ثالثاً 
 (59 -  58 :3006) سمادة  

 نظريات تعميم التفكير :  
 ىي :و أىـ النظريات التي حاولت تفسير تمميـ التفكير    ناوؿت سيتـ   

 النظرية السموكية  -8
 بات   فالمثير ىو ورع أو حػدث خػاؿٍ مف نظريات التممـ التي ركزت  مى ارتباط المثيرات باعستهاتمد      

 مثػػػؿات يريػػػة إف ارتباطػػػات المثيػػػرات باعسػػػتهابىػػػذه النظتػػػرى و    خػػػرمػػػف رد فمػػػؿ مػػػا ويختمػػػؼ مػػػف فػػػرد آل
الػػػتممـ اعشػػػراطي  مثػػػؿيمهمو ػػػة الخبػػػرات التػػػي ليػػػا دور ميػػػـ فػػػي  مميػػػة الػػػتممـ   وىػػػذا اعرتبػػػاط يمكػػػف أف 

الك سػػػيكي أو الػػػتممـ اإلهرائػػػي أو المحاولػػػة والخطػػػأ واف تمػػػؾ األنمػػػاط مػػػف التفكيػػػر تشػػػكؿ الػػػتممـ المتكامػػػؿ 
التػي تػرتبط  (اعسػتهابات ) ة مهمو ػة اعداااتحسػب النظريػة السػموكيب وير وتمميملذا فأف التفك   والمترابط

فػػادة منيػػا فػػي موارػػؼ الػػذي يتحػػوؿ الػػى خبػػرات يمكػػف اع السػػموؾ وتمثػػؿبمهمو ػػة المثيػػرات التػػي تسػػتهرىا 
 . ( 79-76: 3002  اخروفدي و تمميمية أخرى متشابية )  بد اليا
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نمػػا  ػػمباشػػ نحػػوب وتفسػػير التفكيػػر وتمميمػسػػموكية  مػػى لػـ تركػػز النظريػػة الو     ت إف الخبػػرة أو الػػتممـ در   وا 
المثيػػػرات ف أف و يػػػر   ويػػػرى السػػػموكية التفكنزلػػػة بػػػيف المثيػػػر واعسػػػتهابة ىػػػي بمنتيهػػػة الم رػػػ كػػػوفالػػػذي يت

 المثيػراتو ىػذه ؤديػشػكيؿ السػموؾ وحػدوث الػتممـ مػف الػدور الػذي تفػي ت ميمػاً  دوراً  ؤديالضمنية والتمزيزية ت
ة ا تػراؼ نزلػمػى الخبػرة ودورىػا فػي الػتممـ بمفادة مف مممومات الذاكرة   ويمد التركيز  في تنمية التفكير واع

دوف التخػػػػزيف فػػػػي الػػػػذاكرة   مػػػػف ف الهػػػػدد بػػػػدور التفكيػػػػر   عف الخبػػػػرة ع يمكػػػػف أف تحػػػػدث يمػػػػف السػػػػموكي
 .  ( 28:  3009  اخروفو واعسترهاع  ند الحاهة ) المتـو 

 :ممرفية النظرية ال -3
 مػػى انػو مهمو ػػة ارتبػاط مػػا تنقمػو الحػػواس إلػى البنػػاا الممرفػػي  والنظريػػة الممرفيػة التفكيػػر وتمميمػتفسػر     

ف ابسط أنػواع ألذلؾ يرى  مماا النفس الممرفيوف الذي يؤدي في المحصمة النيائية الى اإلدراؾ الممرفي   و 
ف التفكيػر أنػرى  ا   ولػذلؾوانيف التػي ينػتج  نيػتحميؿ سموؾ التفكيػر ىػو التحميػؿ فػي ضػوا مهمو ػة مػف القػ

لبنيػة ف اأيرى ىػذا اعتهػاه  إذممالهة المممومات  :ىما    عتهاىيف  حسب ىذه النظرية وفقاً بيفسر  ووتمميم
المتمثمػػة بػػالحواس الخمػػس ىػػي التػػي تنقػػؿ المممومػػات  بػػر رنػػوات  صػػبية الػػى البنػػاا  اإلنسػػاف الحسػػية لػػدى

ومػػف ثػػػـ تػػػتـ    رتيف رصػػيرة األمػػػد وطويمػػة األمػػػد مميػػػات  قميػػة فػػػي كػػؿ مػػػف الػػػذاك الممرفػػي   وتنػػػتج ىنػػاؾ
بالنسػبة الػى  يرى ىذا اعتهاهو   اعتهاه الثاني : البيولوهي و    والتخيؿاعستد اا و  لتذكرالممميات المقمية كا
نيا ما يريد وييمؿ ف الدماغ البشري يحصؿ  مى المممومات مف البيئة الخارهية فيأخذ مأالتذكر واعستد اا 

لػذا فػأف النظريػة الممرفيػة تركػز  مػى كيفيػة الحصػوؿ  مػى المممومػات  ػف طريػؽ    المممومات غير الميمػة
 .(67: 3009) بد المزيز  مى كيفية استرها ياو حيط بالفرد وتممؿ  مى ممالهتيا البيئة الخارهية التي ت

 النظرية الهشطالتية  -2
 ػدت أف الكػػؿ ع يسػػاوي مهمػوع األهػػزاا   كمػػا تػػرى  إذالكمػػي لمظػػواىر    تحقيػػؽ الفيػـ أىميػػة تؤكػد        

دراؾ الم رػػػات القائمػػػة بػػػيف  مػػػو يهػػػب أف يػػػتـ بصػػػورة كميػػػة مػػػفأف التفكيػػػر وتممي النظػػػرة الكميػػػة لممورػػػؼ   وا 
 ناصر المورؼ مما أدى الى تحديػد مػا  ػرؼ بػالتممـ بالتبصػر أو اعستبصػار الػذي يمتمػد  مػى الػربط بػيف 

 لتيا تياظهلنا هكثأ فم نى هػػػػػوىلتا امى بصحاوأ . لكك ؼرملوالمورػػػػػؼ لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى الحػػػػػؿ ر ا ناصػػػػػ
  فم  بيميالػػػػػط كنومت يف حسيًا فنسالػػػػػ  هيىلىلبايا ادكعستما لػػػػػويمثو لػػػػػيخدا وؿألا نيبمامم ريلتفكا طدبر
 دهلفا اهب هم لتيا تاملتمميا نبحه ليتمثو هيرخا نػػػػػػيلثاوا فقةاملرا لمصبيةا جىألهيوا اسػػػػػػوىح وظُفففففف ت
 . يهخأ ىلإ ربتوجت يم اهيهيثو ينقميا اتربخ أو فيةهمم طئاهخ  يوكل  نوىكو

ا(ا233ا–ا231:اا2116)الزنيا،اا

 : النظرية اإلنسانية  -4
سػا د فػي  مميػة تممػيـ التفكيػر   واف تربيػة الحػواس لػدى يتػوفير الحريػة لمفػرد  ىػذه النظريػة اف ومفكر  كديؤ  

التػدرج  مػع مرا ػاةا أف الػتممـ الفػردي يسػا د  مػى النمػو الممرفػي الفرد تسا د  مى الحريػة فػي التفكيػر   كمػ
ومػف المممػـو الػى المهيػوؿ الممنوي  ومػف الخػاص الػى المػاـ  مف المحسوس الى المهرد   ومف المادي الى

 ( . 88-75: 3009) غانـ   الهوائز الخارهيةواع تماد  مى الدوافع الداخمية لمفرد بدؿ مف الحوافز و 
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 تعميم مهارات التفكير : اتجاهات في  

 : ه األولاالتجا
ىذا اعتهاه الى تمميـ التفكير بنحو مباشر  ف طريؽ برامج او مقررات مخصصة لميارات  شير انصاري    

التفكير ومستقمة  ف المواد الدراسية   ويتـ تممميا في مدة زمنية محددة بحيث يتـ تحديد ميارة التفكير المراد 
تسمح بانيا  يبونو فوائد ىذا األتهاهد ذكرو    ماريف ع ترتبط بالمواد الدراسيةنشطة وتتمميميا  ف طريؽ ا

عكتساب ميارات متنو ة تسمح بمواهية تحديات  فرصاً  يـتمطي لو  بالتمامؿ مع التفكير بنحو مباشر لمطمبة
( CORTبرنامج كورت )مثؿ  . تمد الفرد بالقدرة الفكرية لمتابمة طفرة التقدـ في كؿ المياديف  و  الحياة

 . (362- 359 :3082  ) القواسمة ومحمداؿ والمفكر البارع وبرنامج الفمسفة ل طف

 : ه الثانياالتجا
يتطور مف خ ؿ المقررات الدراسية لتفميؿ التدريس مف اهؿ  التفكير لى افاانصار ىذا اعتهاه شير ي    

اعتهاه حيث يقترح تمميـ ميارات التفكير مف خ ؿ ( مف اكثر مؤيدي ىذا Beyerر)ويمد باي التفكير تنمية
المواد الدراسية وىذا يحقؽ اىداؼ  دة منيا انو يسا د المتممـ  مى اكتساب الممرفة والتفا ؿ والمشاركة 

 (. 47-46:  3009بصورة فمالة وكذلؾ فيـ المفاىيـ والقوانيف الخاصة بالمادة الدراسية ) المتوـ واخروف   

 : ثتجاه الثالاال 
بشكؿ مستقؿ آخذًا  التفكيرتمميـ  بحيث يتـ التفكيررأيًا وسطيًا في تمميـ يشير اصحاب ىذا اعتهاه      

تحتاج الى اف تممـ مباشرة ربؿ اف  ميارات التفكيرإذ اف  منحى تكامميًا مع محتوى المواد الدراسية المقررة 
ف تمميـ  تطبؽ في محتوى ف خ ؿ  ممية المزج بيف اعتهاىيف السابقيف بحيث يتـ م التفكيرالمواد الدراسية وا 

تتوافر برامج مستقمة لمتفكير تمكف المتممـ مف استبصار الم رات بيف الخطوات المختمفة في  مميات التفكير 
وفي المقابؿ يقوـ المممموف بتمميـ ميارات التفكير مف خ ؿ محتوى المواد ويكوف لممممـ دورًا واضحًا في ىذا 

ف برامج التفكير القائمة  مى الدمج تتطمب هيداً ة   و الدراسي ف يقـو أمف المممميف   إذ يفترض ىذا اعتهاه  ا 
  ف طريؽيا طمبتيـ   وذلؾ الي المممموف بتدريب أنفسيـ  مى كيفية استخداـ ميارات التفكير التي يحتاج

كمف وراا ىذه الهيود ىو الممؿ  مى التخطيط الوا ي والفماؿ المبدع لتمميـ ىذه الميارات واف اليدؼ الذي ي
تحسيف ميارات الطمبة في التفكير   ومف ثـ يدرب المممـ طمبتو  مى تحمؿ مسؤولية الممؿ  مى دمج 

نما في  فحسب صص الصفية الممتادة في المدرسةفي الحفي ممارساتيـ اليومية   ليس  ميارات التفكير وا 
ف ىذا اعتهاه ع يحتاج إلى إدخاؿ أ ف ذلؾ  ـ فض ً أوهو النشاطات التي يقوموف بيا في حياتي شتى

التمميمي  ىتمدي ت هوىرية  مى الخطة الدراسية إع أنو يتطمب تنسيقًا دريقًا وهيدًا كبيرًا في انتقاا المحتو 
أكدت  الث ثةألفضمية بيف اعتهاىات في مهاؿ البحث  ف ا  و مية في تنمية تفكير الط ب بشكؿ يسيـ بفا 

برامج  ـ بصورةا تمميـ التفكير كميارة مستقمة أفي تنمية التفكير سوا فا مية كؿ مف ىذه اعتهاىاتالبحوث 
 إذدمج ميارات التفكير في المواد الدراسية المختمفة     ف طريؽميـ التفكير مع المنيج أو خاصة لتم
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المواد الدراسية   ف طريؽة مباشر أو تمميـ التفكير ف تمميـ التفكير كميارة مستقمألى ا  Cottonأشارت
 .المختمفة يؤدي إلى تحسيف أداا الطمبة  مى مقاييس اإلبداع المختمفة 

ا(ا43ا-ا41:ا2115،اوجحجي)اأبواجميوا

ضمف المحتوى وذلؾ ع تماد انموذج شوارتز  ورد استخدمت الباحثة اعتهاه الثالث دمج ميارات التفكير
    . وىذا ما تتطمبو طبيمة وتهربة البحث ويم 

 : مبررات اتجاه دمج مهارات التفكير ضمن المحتوى
يحقؽ ىذا اعتهاه ىدفيف: أحدىما اكساب الطمبة المممومات المتضمنة بالمحتوى  مى مستويات ممرفية  .8

 تسا دىـ  مى اع تماد  مى انفسيـ في  ممية التممـ.ل ميا واآلخر اكساب الطمبة ميارات التفكير 
في سياؽ  فكير ومحتويات المقررات الدراسية أساسًا لتنمية ميارات التفكيريضع الربط بيف ميارات الت .3

 ف التفكير الهيد  ف طريؽ التدريب الموهو ولفت اعنتباه الى الهوانب الهديرة باعىتماـ.و كيممرفي   و 
رر ليذا اعتهاه فانو مف الناحية المممية تصبح  ممية تممـ ميارات التفكير وتمميـ محتوى المق طبقاً  .2

 الدراسي خطوتيف في خطوة واحدة .
ة سواا اف اعىتماـ بتمميـ التفكير يهب اف ع يرتبط في اذىاف الطمبة بوصفو مادة منفصمة  ف الحيا .4

يرتبط بورت مميف ومممـ مميف   بؿ ع بد مف اف يشمر الطالب بانو  و افداخؿ المدرسة أـ خارهيا أ
  نصر اساسي في الحياة.

فراغ او مف دوف محتوى   و ميو فاف تمميـ ميارات التفكير ضمف المحتوى الذي  التفكير ع يحدث في .5
تتضمنو المناىج الدراسية المطبقة مف شأنو همؿ التمميـ مف اهؿ التفكير بمنزلة حهر الزاوية في هميع 
 مدخ ت و مميات ونتاهات المممية التربوية   وع يتطمب ادخاؿ  ناصر مصطنمة مشتتة رد تبدو مثيرة

 هاذبية لبمض الورت.ذات و 
ا(ا251:ا2113،االقواسجةاوجحجيا)

 أهمية مهارات التفكير لممعمم والمتعمم .

   :تتضمف أىمية تمميـ المتممميف ميارات التفكير بما يأتي 
 . التحقؽ في اعخت فات المتمددة بيف آراا المتممميف وأفكارىـ 
 . تمزيز  ممية التمميـ واعستمتاع بيا 
 مـ فماًع ومحوًرا لممممية التمميمية.يصبح المتم 
 . رفع مستوى الثقة بالنفس لدى الط ب وتقدير الذات لدييـ 
 .تحرير  قوؿ الطمبة وتفكيرىـ مف القيود  مى اإلهابة  ف األسئمة الصمبة 
 . الحموؿ المقترحة لممشك ت المديدة التي ينارشونيا ويممموف  مى حميا أو تخفيؼ مف حدتيا 
 ٌفٌةاالدعلماعناطرٌقاالطرائقاوالوسمئلاالدًاديعجها.اإللجممابك 

 .ااالسدعياياللحٌمةاالعجلٌةابعياالجيرسةا
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 : أهمية مهارات التفكير للمعلم 

 .تهمؿ المممـ مخطط هيد لمممية التدريس 
 .)تهمؿ المممـ يحقؽ أىداؼ الدرس بكفااة  الية سواا مف حيث )درهة الفيـ وزمف تحقيقيا 
 يارات المناسبة لتقديـ كؿ درس في المنيج بو ي تاـ مخطط لو مسبًقا.تهمؿ المممـ يوظؼ الم 
 . يطبؽ المممـ إستراتيهيات التممـ الحديثة كالتممـ التماوني وغيرىا بكفااة وفا مية  الية 
 . همؿ  ممية التدريس  ممية تتسـ باإلثارة والمشاركة والتماوف بيف الطمبة 
 لممادة الدراسية عف الطمبة يتمتموف باألنشطة التمميمية المختمفة  التخفيؼ مف التركيز  مى  ممية اإللقاا

 التي يستطيموف  ف طريقيا اكتساب الممارؼ أو الميارات المرغوب فييا .
 .رفع ممنويات المدرسيف وثقتيـ بأنفسيـ مما ينمكس ايهابيًا  مى أداا أنشطتيـ المختمفة 

 ( 78-77:  3006)سمادة   

 : ريمعوقات تعميم التفك
النظرة التقميدية السائدة لمناىج التدريس وطرائقو و دـ اعيماف بالتطور الحديث  مى المنياج واستراتيحيات  .8

 التدريس الحديثة التي تركز  مى طرح اعراا واعفكار وحؿ المشك ت. 
هانبو   دور المممـ اعيهابي في المممية التمميمية التمممية مما يهمؿ ممظـ التفا ؿ المفظي يأتي مف  .3

 ودور الطالب السمبي الذي يتمثؿ في اعستماع.
 د الكتاب المدرسي المصدر اعوؿ والوحيد لمتممـ   مما يحـر الطمبة مف اعط ع والتفا ؿ والتفكير في  .2

 وهيات النظر المختمفة والكثيرة.
شهع  مى تبادؿ ع يوىذا    اع تماد بنحو كبير  مى السبورة وندرة استمماؿ الوسائؿ التمميمية الحديثة .4

 .ممؿ  مى تنمية التفكيريورضايا متمددة النقاش و  اً ثير نقاطياعراا واعفكار و 
 دـ مرا اة الفروؽ الفردية وارتصار التفا ؿ الصفي بيف المممـ الذي يطرح اسئمة   و دد محدد مف  .5

 فكارىـ وآرائيـ.                                          الطمبة المتفوريف الذيف يهيبوف  ف اسئمة المممـ وحرماف بقية الطمبة مف طرح ا
 (  98 :3088)أ(  المياصرة  )

غالبػػًا مػػا يمتمػػد النظػػاـ التمميمػػي والتربػػوي فػػي تقػػويـ الطمبػػة  مػػى اختبػػارات مدرسػػية و امػػة رواميػػا اسػػئمة  .6
لنسػبة الػى المػنيج المقػرر تتطمب ميارات ممرفية متدنية   كالممرفة والفيـ   وكأنيا تمثػؿ نيايػة المطػاؼ با

 واىداؼ التربية.
 (42 :3006)مممار    -1
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 عوامل نجاح تعميم التفكير : 
  وامؿ نهاح تمميـ التفكير بػػ :تتمثؿ   

فمػػػا يقػػوـ بػػو المممػػػـ مػػف إهػػػرااات  فػػي نهػػػاح  مميػػة تممػػػيـ وتممػػـ التفكيػػر   المممػػـ :  يمثػػؿ المممػػػـ أساسػػاً  -8
ميسػػر لتممػػيـ المرشػػد و الموهػػو و الو  والمممػػـ ىػػو المحفػػز التفكيػػر  ت وخطػػوات لػػو دورا فػػا   فػػي نمػػو ميػػارا

وىنػػػاؾ المديػػػد مػػػف الموامػػؿ ذات الم رػػػة بػػػالمممـ التػػػي يمكػػػف أف تػػؤدي الػػػى نهػػػاح  مميػػػة تممػػػيـ  التفكيػػر  
واحتػػػراـ التنػػػوع فػػػي أفكػػػارىـ   وانفتػػػاحيـ  مػػػى  التفكيػػػر مػػػف بينيػػػا : رػػػدرة المممػػػـ  مػػػى اعسػػػتماع لمطمبػػػة  

اعتهاىػات اعيهابيػة المتمثمػة فػي  فضً   فح المنافسة والتمبير   والقدرة  مى تشهيع رو  الهديدة الخبرات
 .اعيهابية Feedbackلمتفكير   وتزويدىـ بالتغذية الراهمة  كافياً  تقبؿ أفكار الطمبة   وا  طائيـ ورتاً 

 ( 68-67:  3006   سمادة) 
في تممػيـ التفكيػر   فتػوفير الموامػؿ البيئيػة يمكػف  ميماً  فية دوراً البيئة الص ؤديالبيئة المدرسية والصفية : ت -3

مػة المنػاخ الصػفي السػائد بػيف أف يسيـ في توفير هو م ئـ لتمميـ التفكير  كما ىو الحاؿ بالنسبة الى طبي
 ـأنية سػواا بػيف الطمبػة والممممػيف التمممية   ومدى شيوع الم رات اإلنسا –أطراؼ المممية التمميمية  شتى

المهػالس المدرسػية  ؤديتػتمػؾ القائمػة مػع المهتمػع المحمػي المحػيط بالمدرسػة   كمػا  ـبيف الطمبة أنفسػيـ أ
رياميػا باألنشػطة المختمفػة التػي تتضػمف تفميػؿ   ف طريػؽفي تمميـ التفكير  ميماً  الفا مة في المدرسة دوراً 

بػػؿ الطمبػػة وشػػيوع الم رػػات الدافئػػة  مميػػات التفكيػػر والمشػػاركة وحػػؿ المشػػك ت   أمػػا المنػػاخ الصػػفي وتق
في نهاح  ممية تمميـ التفكير   كما أف أساليب  فا  ً  ىي األخرى دوراً  ؤديالقائمة  مى الفيـ والتسامح فت

فػػي  اً أو سػػمب اً تػػؤثر ايهابػػالتػػي التقػػويـ التػػي تسػػتخدـ فػػي إصػػدار األحكػػاـ حػػوؿ مػػدى فماليػػة  مميػػات الػػتممـ 
ف محػاوعت تشػهيع النقػاش والتفا ػؿ ىػي فػي و  شػا ة األهػواا الدا مػة لػذلؾ .تنمية القػدرة  مػى التفكيػر وا   ا 

بمػػا يسػػا د  مػػى  يشػػمر فيػػو كػػؿ مػػف الممممػػيف والطمبػػة باألمػػاف   األسػػاس محػػاوعت تهمػػؿ الصػػؼ حميمػػاً 
تنميػػة رػػدرات التفكيػػر ومياراتػػو   وتطػػوير الثقػػة المطموبػػة   ويحتػػاج الطمبػػة الػػى النقػػاش والحػػوار وتمػػارض 

هديدة  ا لخمخمة أبنيتيـ الممرفية   كما أنيـ يحتاهوف إلى شمور باألماف وىـ يكونوف ويهربوف أنماطاً اآلرا
مف التفكير   ويمكف خمؽ البيئة الصػفية الحميمػة بتخصػيص ورػت اكبػر لممنارشػات داخػؿ الصػؼ   كػذلؾ 

لمػػػادة المقػػػررة  ػػػف وهػػػود ا بتضػػػميف تميينػػػات مكتوبػػػة واضػػػحة وفمالػػػة كمتطمبػػػات فػػػي ىػػػذا المػػػنيج فضػػػ ً 
 المسا دة  مى اعىتماـ .

ا(ا144ا-ا143ا:ا1999ا)جروانا،ا

مة النشاطات التمميمية لميارات التفكير : إف الممؿ  مى توفير مهمو ػة مػف الممطيػات الحسػية التػي ام  -2
فر اوبالتػالي تػو   يمكف أف تتحدى دمػاغ المػتممـ تممػؿ بػ  شػؾ  مػى زيػادة الشػهيرات المصػبية فػي الػدماغ 

التممميػػة الم ئمػػة لمسػػتوى رػػدرات  –أفضػػؿ   ويمكػػف أف تسػػيـ فػػي ذلػػؾ اختيػػار األنشػػطة التمميميػػة  ممػػاً تم
ووضػػوح أىػػػداؼ تػػرتبط األنشػػطة بالمنػػاىج المقػػررة  ػػف أىميػػة أف  الطمبػػة واسػػتمداداتيـ وخبػػراتيـ   فضػػ ً 

 . الميارة
 (41:ا2115،اجحجيجميواو)اأبوا
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  التفكير العالميةمهارات برامج تعميم  : 

 وىي : التي تناولت ميارات التفكير العملجٌةاالبرامجبمض ( 8)هدوؿ يوضح 
 (8)هدوؿ 

 البرامج التي تناولت ميارات التفكير
مؤلففففففففففففففففففففففففف   السنة برنامجاسم ال ت

 البرنفففففففففففففففففففامج
 والبلد

التففففففف   المهفففففففارات
 يتناولها البرنامج

الفئففففففففففففففففففففففففففففففة 
 المستهدفة

 المصدر

)السرور،ا  كٌراالفعملالدف بنسلفمنٌم 1919ابرنمج ا)جمثٌوالٌبجمن(  (1
 (233:اا2115

برناااامج االجواهااااباغٌاااارا  (2
 Talentsالجحاايييةا)ا

Unlimitedا(ا

وضاااااااااااااااااااااااعها 1892
(Berbieri) 

الدفكٌاااااااراالجناااااااد ،ا
والدواصاااااااااااااااااااااااالا
والدنباااااااؤ،اوادخااااااامذا
القااارار،اوالدخطاااٌطا
والجهااااااااااااااااااااااامراتا

 األكميٌجٌة

الجرحلااااااااااااااااااااااةا
بديائٌاااااااااااااااااااااةااال

 والثمنوٌة

)وهٌباونيىا،ا
ا(ا34:اا2111

دفكٌااااارابٌاااااريوالدنجٌاااااةاال  (3
 Theاألبااااااااياعً

purdue Creative 
Thinking 

Program)ا

جججوعاااااةاجااااانا 
الباااااامحثٌنافااااااًا
جمجعاااااةابٌاااااريوا
بوالٌاااااااااااااااااااااااااةا
)أناااااايٌمنم(افااااااًا
الوالٌااااااااااااااااااامتا

 الجدحية

الطالقاااة،االجروناااة،ا
األصاااااااااااااااااااااااااااملة،ا

 واالفمضة

الجرحلااااااااااااااااااااااةا
 بديائٌةاال

ا2111نوفلا،ا)
:53) 

أنجااااااوذواالدطااااااورافااااااًا  (4
اأثنمءاالجسٌر

(اجهااااااااااااااااااامرةا12)ا (1934)
ادفكٌرٌة

الصااافاالساااميسا
اوحدىاالثمجن

:ا1931)زٌدون،ا
ا(11

 Thinkانجااااااوذوا)  (5

Linksا(اليٌبونو

نجااامطاوالعالقااامتااألا (1934)

اكالتحااااااالاالجشااااااا

االدردٌب

جساااااااااااااااااااااااادوىا

األبدااايائًاوحداااىا

االرشي

)وهٌباونيىا
ا(442:اا2111،

نظااامماالدكنٌاااجاجااانااجااالا  (6
 Tacticsالدفكٌاااااراا

for Thinking))ا

جورزانااااااااااااااااااواا1899
(Morzan)ا

ةا(اجهااااااااااااااااامرا22)
ادفكٌرٌةاجدرابطة

أنااااااااهالااااااااماٌوجااااااااها
لنوعٌاااةاخمصاااةاجااانا
الطلبااااةاأوالجحدااااوىا

 جنهمواجعٌن

)وهٌباونيىا
ا(ا36:اا2111،

برنااااامج ادتكٌااااايادطاااااوٌرا  (7
اعجلٌمتاالدفكٌراالججري

الدفكٌااااااراالجنطقااااااًاا 
اوالنمقي

ا1993)جمٌرز،اا
ا(41-41:ا

جشااااروعادتكٌااااياالدفكٌاااارا  (9
االدحلٌلً

حااااااااااالاالجشاااااااااااكلة،اا 
ودطااااااوٌراالقااااااايراتا

ٌاااةاوالشااافوٌة،االدعبٌر
والدفكٌااااااااااااااااااااااااااااااااارا

جدجااااااااااااااااااااااااامعً،ااال
والدفكٌاااااااراالنسااااااابً،ا

اوالدفكٌراالجركب

)وهٌباونيىاا
ا(443:اا2111،

جشااااااااااروعا)أجبمكاااااااااات(ا  (8
لدعلااااااااٌماالدفكٌاااااااارافااااااااًا

االجيارسااألبديائٌة

اااألبديائٌةاالدفكٌراالنمقياا
ا

ا2115السرور،ا
اا291-291:ا برنااااامج ادعلاااااٌماالدفكٌااااارا  (11

اعبراالروابط
ادخااااااااامذاالقااااااااارار،ااا

،اكالتجشاااااوحااااالاال
اوالدواصل،اوالفهم

ا
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الدفكٌااااااراالجدبمعااااااياااابرنمج االدفكٌراالجند   (11
)الجدشااااااااااااااااااااااعب(ا

اوالدفكٌراالجدقمرب

دالجٌااااذاالصاااافٌنا
الخااااااااااااااااااااااامجسا

لسااااااااااااااااااااميساوا
ابديائًاال
ا

)سلٌجمن،ا
-131:ا1999
ا(133

ا

برناااامج االقبعاااامتاالسااااتا  (12
 Sixللدفكٌااااااااارا)

Thinking Hatsا

ييابوناااااااااااااااااوااا
(De 

Bono)ا

القبعااااااةاالبٌضاااااامء:ا
اة.الجوضوعٌ

بملقبعاااااااةاالحجاااااااراء:ا
االجنطقاوالجبررات.

القعباااااااااةاالساااااااااوياء:ا
اطرحااألسئلةا.ا

القعبااااااةاالصاااااافراء:اي
دجثاااااااااالاالدفكٌاااااااااارا

القبعاااااااةاٌجااااااامبًااال
الخضااااااراء:ادجثاااااالا
الدفكٌاااااااااااااااااااااااااااااااارا

بياعً،القبعااااااااااااةااال
االزرقمء

،اشقر)االا
ا(62:ا2111

برنااامج اجهااامراتاالدفكٌااارا  (13
 Higherالعلٌااااااااما

Order Thinking 
skills ))ا

وراءااالدفكٌااااااااراجااااااااماا
الجعرفًاواالسدياللا

اودحلٌلاالنصوص

الجرحلااااااااااااااااااااااةا
االبديائٌااااااةاجاااااانا
الصااااافاالرابااااا ا
الااااااااىاالصاااااااافا

االثمجن

ا
ا
ا
ا

:ا2111نوفلا،
ا43-49 برنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامج ا  (14

 Odysseyاالويٌساااام
of the Mind) )ا

الدفكٌااراالجنطقااًااوااا
االسااااادياللًاوفهاااااما
اللغاااااةاواالسااااادياللا
اللفظااااااااااًاوحاااااااااالا
الجشاااااااكلةاوادخااااااامذا

االقرار

الجرحلااااااااااااااااااااااةا
ااالبديائٌاااااااااااااااااااااة

اوالثمنوٌة

برنااااامج ادعلاااااٌماالفلسااااافةا  (15
لالطفاااااااااااااملاللٌبجااااااااااااامنا
Philosophy for 

Children))ا

 Mattجؤلفااها)ا
hew lip 

man)ا

الدفكٌااااااراالجنطقااااااًا
ااالسدياللً

جرحلااااااااااااااااااااااااااةا
الحضاااامنةاحدااااىا
الصااااافاالثااااامنًا

اعشر

اعبياالعزٌز،
ا255:ا2119
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  انموذج شوارتز (Swartz model  ): 
 ولهمم ضمف المحتوى التفكير ميارات دمج بواسطة المحتوى الدراسي مميـ الطمبةج الى تنموذاعىذا ييدؼ     

ثارة ونشاطاً  حيوية أكثر  تكػوف  نػدما الصػؼ فػي الفا مػة التقنيػات بػيف الهمػع  مػى ويمتمػد الطمبػة  لتفكير وا 
 ميػارات جدمػ  مػى اعنمػوذج إذ يركػز   الفا مػة سػتراتيهياتالاسػتخداـ و  هيػديف مفكػريف الطمبػة همػؿ الغايػة
 التفكيػر همػؿ الػى ويسػمى   الدراسػي المحتػوى فػي والتفكيػر فػوؽ الممرفػي والنارػد اعبػدا يو  التحميمي التفكير
وحػث اعفػراد  مػى تبنػي  ػادات  قػؿ ايهابيػة تتضػمف  اليػو الوصػوؿ الطمبػة لهميػع يمكػف تمميميػاً  ىػدفاً  السػميـ

  مػى الطمبػة مسػا دة  مػى الممممػيف رػدرة  مػى نموذجاع يؤكد كما  الحرص  مى المثابرة والمبادرة والمرونة 
  .(  306:   3082 رطامي (  افضؿ نحوب التفكير

 :نموذج شوارتز اوفق عمى  يدراسهارات التفكير ضمن المحتوى الخطوات دمج م
 الخطوات المدرهة في ادناه لغرض دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى الدراسي :يمتمد اعنموذج 

   لتممـ كؿ مف محتوى الدرس وميارة التفكير  الت ميذ: تيدؼ ىذه الخطوة الى تييئة لدرس ا ةقدمم -8
 موضوع التممـ   ومف ابرز اهرااات التدريس في ىذه الخطوة :     
 . بمنواف الدرس مع اشارة اهمالية لمحتواه ولميارة التفكير موضوع التممـ ت ميذتمريؼ ال  –
.                                      وتشمؿ كً  مف اىداؼ المحتوى وتمميـ تمؾ الميارة   الدرسباىداؼ  ت ميذالاب غ  –
 ذات الم رة بمحتوى الدرس وكذلؾ تنشيط خبراتيـ السابقة ذات  ت ميذالتنشيط الممرفة القبمية لدى  –

 ز ما لدييـ مف ممرفة وخبرات تستيدؼ تحفي ت ميذالالم رة بالميارة وذلؾ  ف طريؽ طرح اسئمة  مى     
 . سابقة  ف المحتوى والميارة    
 ابراز اىمية طرح اعسئمة والتساؤؿ الذاتي والتساؤؿ مع اعخريف . -
   وما نتممـ وكيؼ نتممـ .ما نمرؼ  ابراز اعسباب التي تد و لمتفكير في -
 ية اداا الميارة باعستمانة باعسئمة يوضح فيو كيف ت ميذال رض الميارة : يقوـ المممـ ببياف  ممي اماـ  -3

 . المرشدة    
المحتوى والتأكد مف فيميـ   لو ثـ يقوموف بممارسة  ت ميذالالتفكير النشط : تبدأ ىذه الخطوة بتمميـ  -2

 نشاط تفكيري )سواا بصورة فردية أـ تماونية( يتـ فيو دمج تمميـ الميارة بنحو مباشر مع محتوى الدرس في 
   ممية التفكير  في اثناا ت ميذالتوهيو    )توضيح الم رات الميمة في  ممية التفكيرمات البيانية المنظ   
 او بآخر اعحتفاظ بيا في الذاكرة    نحوويف المممومات التي مف الصمب ب مى تد تيـومسا د   
 ظيار الم رة الميمة التي تربط بيف اهزاا المممومات (.)ا   
 في نشاط تأممي )وراا الممرفي( يقوموف فيو بتأمؿ تفكيرىـ في  ت ميذاللتفكير: فييا ينخرط التفكير في ا -4 

 المشار  –خطوة التفكير النشط   وذلؾ  ف طريؽ اعهابة  ف بمض اعسئمة الواردة في خريطة التفكير   
 المممـ  مييـ التي  الييا في الخطوة الثانية   وكذا  ف طريؽ اعسئمة اعخرى التي يمكف اف يطرحيا   
 تد وىـ لتأمؿ تفكيرىـ.    
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 انشطة تفكير هديدة تستيدؼ نقؿ اثار تممميـ لميارة التفكير محؿ التمميـ  ت ميذالتطبيؽ التفكير: يمارس  -5
 وىناؾ نو اف ليذه اعنشطة ىما :  وتوسيع تطبيقاتيا الى موارؼ هديدة لـ يسبؽ ليـ ممرفتيا مف ربؿ    
في محتواىا الدراسي مع  -نو ًا ما -قاؿ القريبة المباشرة : وىي اعنشطة التي تتشابوانشطة اعنت  –

 النشاط الذي مارسو الطمبة في خطوة التفكير النشط آنفة الذكر.
 انشطة اعنتقاؿ البميدة : وىي انشطة مختمفة في محتواىا كثيرًا  ف اعنشطة التي مارسيا الطمبة   – 

 . لنشطفي مرحمة التفكير ا    
 محؿ التمميـ   ؼ تقويـ ادائيـ لميارة التفكير لمقياـ بانشطة فردية تستيد ت ميذال: يوهو  تقويـ التفكير -6 

 . والمنظـ البيانيتمينوا في ذلؾ باعسئمة المرشدة  مى اف يس   
 (367-365 :3082)القواسمة ومحمد                                                          

وسيتـ ا تماد ىذه الخطوات  ند بناا الهمسات التدريبية التي سيتـ تطبيقيا  مى المهمو ة التهريبية 
   . ( انموذج شوارتز) التي سيتـ تممميا وفقًا لممتغير المستقؿ 

  :نموذج المعتمدة في اال  مهارات التفكير

 وىي : ذج شوارتزانمو  وفؽ مى ميارات التفكير الممتمدة ًا لخصتستمرض الباحثة مم
 ميارة المقارنة والمقابمة: (8

تتضمف ميارة المقارنة والمقابمة تحديد اوهو الشبو واوهو اعخت ؼ بيف شيئيف او اكثر  مثؿ المقارنة بيف    
 . وتحتوي ميارة المقارنة والمقابمة دائماً    او شخصيف لموصوؿ الى ىدؼ او ررار محدد او حادثتيف  فكرتيف 

التي تتشابو  والخصائص التي تختمؼ. وتسا د ميارة المقارنة والمقابمة في الفيـ المميؽ  مى الخصائص 
 .(58 :3080)نوفؿ وفلاير   الغموضوالمنظـ ل شياا المقارنة عتخاذ ررار صائب او ازالة 

اما:اوهًادلجاالجهمرةاالفكرٌةاالدًادسدخيماالكدسمباالجعلوجمتاعنااالشٌمءاواالحاياثابمسادخياالم حظة (2

  (ا.ا353:اا2116ا،االحواساالخجسا)سعميةا

فػػػي  ةايهػػػاز بيػػػدؼ تثبيػػػت اعفكػػػار الرئيسػػػتػػػدويف المممومػػػات الرئيسػػػية وا ػػػادة  رضػػػيا ب ىػػػي :االتمخػػػيص (2
مف الوسائؿ التي تسػا د  مػى تحفيػز الت ميػذ  مػى القػرااة الوا يػة والمثمػرة  الموضوع المراد تمخيصو وُيمد  
 ( .388: 3003  )مصطفىوتنمية ميوليـ القرائية الت ميذ  وتمميؽ المنافسة البنااة بيف

 .تهميع الفقرات والمفردات  مى اساس خصائصيا المشتركة  تمتمد ميارة التصنيؼ  مى :االتصنيؼ (4
المهاعت المممية المختمفة ويممؿ  مى تحقيؽ النظاـ والترتيب واضػفاا  مػى  شتىوالتصنيؼ يسيؿ دراسة 

بة  مى خمؽ نظاـ مرتب فػي ويشهع الطم   يتضمف التحميؿ والتركيب إذ لخبرة  الوهود واسياـ في ممنى ا
 .     ( 433 : 3006   سمادة  )يفكروا  مى نحو مستقؿ ويتوصموا الى النتائج ل الميـ 
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ا: ميارة تحديد الم رة بيف الهزا والكؿ (5
فراد   اذ تتضمف ىذه الميارة وىي مف الميارات اعساسية المسا دة  مى تحقيؽ الفيـ المميؽ لدى اع  

تحميً  دريقًا ل هزاا المكونة لمكؿ  وىذا التحميؿ يقود في الورت نفسو الى تكويف الفئات الحرهة لمفئة   
ومف ثـ تدرب الفرد  مى تحديد الم رة بيف اعهزاا المكونة لمكؿ   لمخروج باستنتاج او إ ماـ  يمبر  ف 

 . (75 :3088 ومحمد  هادو  ) ابو  المتممـهوىر الفيـ لدى 
يتطمب    ستقصاااع  ف طريؽخدـ لد ـ نو ية المممومات : وىي الميارة التي تست طرح اعسئمة الصفية (6

تد و اعتهاىات الحديثة في التربية بالممؿ و  يا او اختيار اعفضؿ منيا .وغطرح اعسئمة الفا مة وص
اف يصبحوا مستقميف في تممميـ واف يفكروا عنفسيـ و  مى مسا دة المتممميف اف يتممموا كيؼ يتممموف 

والمممـ الهيد ىو الذي يتخذ الت ميذ مف المممـ انموذهًا ليـ   سائؿ الفمالة ىي اسئمة المممـ إذومف اىـ الو 
 اعسئمة الصفية .  يهيد صوغ

 (361:ا2116ا)سعميةا،
مة محددة واختيار اعمثؿ بينيا   وىو ىو المفاضمة بيف حموؿ بديمة لمواهية مشك : ميارة اتخاذ القرار (7

 ممية مستمرة تيدؼ الى الوصوؿ الى نتائج ايهابية حوؿ رضية او مورؼ وايهاد حؿ مناسب حوؿ 
 ( .68:  3003مشكمة ممينة باع تماد  مى مممومات صحيحة )مصطفى   

مو ة مف  مميات وتمد مف ميارات التفكير الممقدة ؛ ذلؾ انيا تحتاج الى مه:  ميارة حؿ المشك ت (8
( الى المديد مف التربوييف الذيف وضحوا 3080)نوفؿ وفلاير   ااشار سابقًا ليا   و  اً التي تمد متطمبالتفكير 

( الذي يرى انيا  ممية يسمى الفرد  ف طريقيا الى  Sternberg, 2003ميارة حؿ المشك ت منيـ )
الى اليدؼ الذي يسمى الى بموغو   ويرى  تخطي الممورات التي تواهو الفرد وتحوؿ بينو وبيف الوصوؿ

(Harberlandبانيا القدرة  مى اعنتقاؿ مف المرحمة اعولية في التمامؿ مع المشك ) مة الى المرحمة
( اف حؿ المشكمة يتضمف (Solso, 2001 ؿ اليدؼ المراد تحقيقو   في حيف يرى مثالنيائية التي ت

 . (809 :3080   )نوفؿ وفلاير بطريقة محددة ؼ حموؿ لمورؼ مشكؿ مميات موهية نحو اكتشا
يميا طبقًا لممايير ممينة  ف القدرة  مى الحكـ  مى اعشياا وفيميا وتقو وىو  : ميارة التفكير النارد (9

طرح اعسئمة و قد المقارنات ودراسة الحقائؽ دراسة دريقة والوصوؿ عستنتاج صحيح يؤدي الى  طريؽ
                     ويضـ الميارات اعتية : . ( 340:  3003مصطفى    حؿ المشكمة )

ىو تطبيؽ النتيهة المامة  مى حاعت فردية أي  ممية تفكيرية ينتقؿ فييا الذىف مف القا دة  ستنتاجعا -
 المامة او المبدأ الماـ او القانوف الماـ او المهرد الى الحالة الخاصة .

حكاـ المامة او النتائج ا تمادًا  مى حاعت خاصة او هزئيات مف الوصوؿ الى اعىي : و  ميارة اعستقراا  -
وىػػو اسػػتدعؿ صػػا د يبػػدأ مػػف الهزئيػػات وينتيػػي باألحكػػاـ او النتػػائج المامػػة او الكميػػة   اي   الحالػػة المامػػة 

وىػي ميػارة ضػرورية فػي التوصػؿ الػى القوا ػد   القدرة  مى التوصػؿ الػى تممػيـ مػف م حظػة حػاعت خاصػة 
 والتفكير اعستقرائي  ممية ضرورية مف اهؿ فيـ القوانيف والمبادئ واكتشافيا . مف الخبرة . والفروض

 (899-894:  3009  المبسي)
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: وىي تمييز المادة ذات الم رة مف المادة غير ذات الم رة ومف ثـ التوصؿ الى تمميـ يمبر  ػف  التمييز -
امػػػا    ف رائمػػػة مػػػثً  هممػػة تحتػػػوي  مػػػى خمػػػس كممػػػاتمميػػار التػػػرابط ويػػػتـ اسػػػتبماد كممػػػة غيػػر ذات صػػػمة مػػػ

يمػػا تكػػويف هممػػة توضػػح الهانػػب المشػػترؾ مػػف الموضػػوع الػػرئيس الػػذي كممػػات اعربػػع البقيػػة فيػػتـ  ػػف طريقال
يكػػػػوف الموضػػػػوع الػػػػرئيس ىػػػػو  كػػػػرة (   إذ -متػػػػوازي اضػػػػ ع –مثمػػػػث  –مسػػػػتطيؿ  –يهمميػػػػا مثػػػػؿ : )مربػػػػع 

 .      (879:  3006سمادة    )كرة عنيا ع تنتمي ل شكاؿ الربا ية  اعشكاؿ الربا ية والكممة الشاذة ىي

ىو استمماؿ الممرفة السابقة عضافة ممنى الى المممومات الهديدة وربطيا باعبنية  : ميارة التنبؤ -
الى ما  اً وتتمثؿ  ممية التنبؤ بقدرة الفرد  مى بناا تورمات تتممؽ باعحداث المقبمة استناد  ائمة الممرفية الق

 .( 868 :3009  بد المزيز وما هممو مف افكار هديدة ) فرد مف ممموماتليمتمكو ا

 :  التفكير اعبدا ي (80
 مميػػة ذىنيػػة ممرفيػػة تتضػػمف القػػدرة  مػػى تكػػويف ابنيػػة وتنظيمػػات هديػػدة واعبػػداع مبػػادرة يبػػدييا الفػػرد ىػػو  

ؽ التقميدية في ائوالطر اع تيادي هنب الروتيف وتادي لمتفكير تي تتمثؿ في ردرتو  مى التخمص مف السياؽ اع
 :  ويضـ الميارات اعتية( 762: 3084   )رطاميالتفكير مع انتاج اصيؿ هديد او غير شائع يمكف تحقيقو 

فكػػار بسػػر ة وسػػيولة األ البػػدائؿ او المترادفػػات او ىػػي القػػدرة  مػػى توليػػد اكبػػر  ػػدد ممكػػف مػػف: الط رػػة  -
 .والرموز  ولمط رة صور متمددة : لفظية واعشكاؿ والمماني او اعفكار .  ند اعستهابة لمثير مميف

ؽ مختمفػة ائػوالتفكيػر بطر حسػب تغييػر المورػؼ بغييػر الحالػة الذىنيػة لمفػرد ت  مػى القػدرة تمنػي:  المرونػة -
 .  ولممرونة انواع : تمقائية وتكيفية  ود الفكري الهم   وىي بخ ؼوالنظر لممشكمة مف زوايا متمددة 

 .البميدة والماىرة اكثر مف اعفكار الشائمة والواضحة  األفكار نتاجاالتمبير الفريد و  القدرة  مى وىي : اعصالة -
 .هديدة ومتنو ة لفكرة ما  تصي  مى تقديـ اضافات وتف ىي القدرة:  صيؿ )اعفاضة(االتف -

 (95-86: 3082ياصرة   )الم

اذ يتطمب مف الفرد اف يمارس  مميات  ؛مستويات التفكيروىي ا مى  : ميارات التفكير فوؽ الممرفية (88
  كما يمد شكً  مف اشكاؿ التفكير الذي يتممؽ بمراربة  التخطيط والمراربة والتقويـ لتفكيره بصورة مستمرة

 . (388 -387: 3088  ره أي التفكير في التفكير ) بيد الفرد لذاتو  وكيفية استخدامو لتفكي
 يا  ند بناا البرنامج التدريبي .وتوظيف تماد  مى ميارات التفكير آنفة الذكرع ورد رامت الباحثة با 
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  : مهارات التفكير المحوريCore Thinking Skills   
في اطار البحث واعستقصاا لبنات اساسية في بنية التفكير   و ات ممرفية ادراكية يمكف  دىا ىي  ممي    
راـ روبرت مارازانو وزم ؤه بد ـ مف هممية المناىج    التفكير مهمو ة مف الممماا  ف مياراتمف 

مف ميارات إحدى و شريف ميارة كية بتحديد ميارات التفكير المحورية   وتـ تحديد ير واعشراؼ التربوي اعم
 :  وىذه الميارات ىي( 78-77: 3085  )ابو هادو ومحمد في ثماني فئات   وُهممت التفكير المحورية

  : أوًع( ميارة التركيزFocusing Skill:) 
توهيو انتباه المتممـ إلى مثيرات محددة مف البيئة مف دوف مثيرات أخرى  وتبرز ميارة التركيز لدى وىي     

أو وهود نقص في بمض المماني   ندما يشمر أف ثمة مشكمة تواهيو أو وهود مسألة تشغؿ فكره المتممـ
   ا دتو في اعىتماـ بهمع هزئيات صغيرة مف المممومات المتوافرة لديولديو  إذ تممؿ ميارة التركيز  مى مس

مد ف تمتأ. ويمكف أيضًا حاليقمة الحاهة إلييا في الورت الومف ثـ الممؿ  مى إىماؿ بمضيا  نتيهة ل
ميارات التركيز في نياية حؿ  المشك ت أو في أثناا اعستيماب أو حتى في الممميات التي تتطمب اعنتقاؿ 

مف ميارات التركيز تمتمداف مبكرًا في  مميات التفكير   يتاففر ى لمحؿ  وىناؾ ميارتاف إلى الخطوات األخر 
 ىما:
 (: Defining Problems. ميارة تمريؼ المشك ت )8
  . ساؤؿ مف هانب المتممـتشير ىذه الميارة إلى توضيح الموارؼ المحيرة أو المثيرة لمت   
 (: Setting  Goals . ميارة وضع األىداؼ )3

 -ور في الخبرة التمميميةتشير إلى تحديد النتاهات التمميمية التي يتورع مف المتممـ بموغيا بمد المر      
مكف ألف تحديدىا بدرة يسا ده  مى تحديد البدائؿ التي ي ؛ مى المتممـ أف يحدد األىداؼ بدرة  واف  ةالتمممي

 .التمامؿ مميا بفائدة كبيرة 
 (867 -864: 3004و واخروف  مارزان) 

 ( ثانيًا: ميارة همع المممومات(Information Gathering Skill  : 
بيانات  بصورة ىذه المادة ذ يمكف اف تكوف  إ التمميمية ىي الميارات المستخدمة في همع المادة

   وتتضمف : في اثناا التمرض لممشكمة يتـ همميااف مخزنة او 
 توظيؼ   مى المممومات مف البيئة مف وىي الحصوؿ(: Observation Skillميارة الم حظة)  .8
 .حاسة او اكثر مف حواس اعنساف   
 (: Formulating Questions Skillميارة صوغ األسئمة ) .3
 .   الهيدة وصوغيا بيدؼ توليد مممومات هديدة األسئمة وضيح القضايا والمماني  ف طريؽىي  ممية ت   

 ( 88: 3083  ) تـو                                                                            
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  ( ثالثًا: ميارات التذكرRemember Skills: ) 
واعحتفاظ  زيف المممومات في الذاكرة بميدة المدىىي اعستراتيهيات التي يقوـ بيا المتممموف بيدؼ تخ    
 رة ميارتيف فر يتيف ىما:  وتتضمف ىذه الميالحيف الحاهة الييا  بيا
 :  Encoding. ميارة الترميز 8

 قمية مهردة )مدركات( يسيؿ  رموزإلى  الذي يهابو الفرد ىي  ممية تحويؿ هزيئات الظاىرة أو المورؼ    
 تخزينيا وحفظيا في الذاكرة بميدة المدى. 

      :  Recallingميارة اعستد اا)اعسترهاع(  .3
بدرهة كبيرة    وتمتمدورت الحاهة  يؿ استرها يايسووا ية لتخزيف المممومات بحيث ىي  ممية منظمة     

  مى الطريقة التي يخزف بيا المتممـ المممومات مف حيث ترميزىا وتنظيميا .
 (394: 3009) سميد  

  ( رابمًا: ميارة التنظيـOrganizing Skill ): 
ىذه  كي تصبحول ممومات بيدؼ فيميايب الممهمو ة مف اإلهرااات التي تمتمد في ترتتشير الى  

صوغ مهمو ة مف الفروض  متممـة يمكف لمالمممومات أكثر فا مية في  ممية التنظيـ  و ف طريؽ ىذه الميار 
ف طريؽ مقارنة أوهو الشبو واعخت ؼ بيف المثيرات أو  ممومات والخبرات المتوافرة لديو بناًا  مى الم

 ىي :  وؽ بينيا  وليذه الميارة أربع ميارات فر ية األشياا  ومف ثـ م حظة الفر 
 (: Skill Comparingميارة المقارنة ) .8

ف مات التي يتـ البحث واعستقصاا وهو الشبو واعخت ؼ بيف المممو انة تحديد تمني المقار و         نيا  وا 
الهديدة والمممومات  المتممميف  مى تنظيـ المممومات إيهاد أوهو الشبو واعخت ؼ بيف األشياا يسا د

 المخزنة بطريقة يسيؿ استرها يا. 
 (: Skill Classifyingميارة التصنيؼ ) .3

تشير ىذه الميارة إلى الممؿ  مى تهميع الفقرات والمفردات  مى أساس خصائصيا المختمفة  أو الممؿ     
رًا مف المثيرات   ددًا كبيالمشتركة  وتتضمف   مى وضع المفردات ضمف مهمو ات بناًا  مى خصائصيا

فمف طريؽ  ممية التصنيؼ يمكف لممتممـ أف يهمؿ األشياا الغريبة مألوفة  إذ إف التصنيؼ يؤلؼ بيف 
 األشياا الغريبة لهمميا مألوفة في البناا الممرفي لممتممـ.                                                                

 (:Skill  Orderingميارة الترتيب )   .2
 ميارة تتضمف إخضاع المناصر أو المفردات إلى تنظيـ تبمًا لمميار مميف  أو ىي  بارة  ف تسمسؿ   

 ًا.مسبقلممفردات  مى وفؽ مميار محدد 
 ( : Representing  Skillميارة التمثيؿ )  .4
  رات بيف  مف البيئة الخارهية  ف طريؽ إرامة ى المتممـتغيير شكؿ المممومات الواردة إلىي و      

المناصر المحددة أو يتـ إ طاا مممومة شفوية  أو مشكمة بحيث يمكف بسيولة تمثيميا بصورة رسـ مخطط 
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ميارة  د  البصري   والمفظي  والرمزي  وُتملمبيانات أو بصورة هدوؿ  والتمثيؿ يأخذ أشكاًع  ديدة منيا التمثيؿ 
رات  إذ يقوـ المتممـ  ف طريؽ التمثيؿ بتحديد األهزاا  التمثيؿ حالة خاصة مف ميارة تحميؿ األنماط والم 

ويمبر  نيا بنحٍو هديد  ف طريؽ وهود ىدؼ محدد لديو ومف ثـ توصؿ المتممـ إلى فيـ ردرات هديدة نتيهة 
 إل ادة الصوغ الذي يقـو بو  ف طريؽ  ممية التمثيؿ. 

 (92- 88: 3085)أبو هادو ومحمد                                                           
   خامسًا : ميارة التحميؿAnalysis Skill   

يقصد بالتحميؿ تنقيح البيانات  ف طريؽ فحص األهزاا والم رات وتمييز المكونات والسمات      
 . (83: 3083فكار الداخمية ) توـ واعد ااات واعفتراضات لموروؼ  مى األ

 ىي :   فر يةميارات  ولميارة التحميؿ أربع
  Identifying attributes and Components تحديد السمات والمكونات  .8

  ومف ثـ ى المتممـشيا ما   ف طريؽ روا د الممرفة المخزنة لد تحديد خصائص أو أهزااوىي       
 ف الكؿ.لممؿ  مى توضيح األهزاا التي تكو  ا
  Identifying relationships and patterns تحديد األنماط والم رات  .3
تكوف   رة سبب ونتيهة  الم رة يمكف أفو والم رات   توضيح الم رات الداخمية التي تحدد األنماط وىي 

 أو   رة رأسية أو   رة زمنية أو   رة هزئية أو   رة الكؿ بالهزا أو   رة تحويمية.
 : Identifying Main Ideasتحديد األفكار الرئيسة    .2

ية تحديد األفكار حالة مف اهؿ التمرؼ  مى األنماط والم رات إذ كانت ىذه الميارة تقتصر تمد  مم    
ف النص القرائي  إع أنيا اآلف تم تمد  مى  مى دروس القرااة  أو  ف طريؽ استخ ص الفكرة الرئيسة م

 خرى  في الحوار الشفوي  واعستقصاا المممي.انطاؽ واسع في موضو ات 
 : Identifying errors   تحديد األخطاا  .4

أثناا المرض المنطقي الذي يتضمف مهمو ة  في لى اكتشاؼ األخطاااتستند ىذه الميارة أساسًا     
   وتيتـ ىذه الميارة أيضًا بتحديد ىذه األخطاا والممؿ  مى تصحيحيا   الحسابات واإلهرااات والمممومات
  وتمكف ميارة  أو األخطاا المممية يمترييا التمارض ر رد  عف بمض األفكا أو إهراا تغيير في نمط تفكيرىا

ي تحقيؽ الفيـ المقبوؿ   وبالتال تحديد األخطاا والممؿ  مى تصحيحيا المتممـ مف التفكير باعتهاه الصحيح
 . (382 – 383:  3088) ابراىيـ   والصحيح 

   Generation Skillسادسًا : ميارة التوليد
. وتتضمف ىذه الميارة ث ث المممومات الممطاةإلضافة المممومات السابقة إلى  ي ا تماد الممرفةوى    

 ىي :  ميارات فر ية 
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 ( :Inferringاعستدعؿ ) .8
 يمثؿاعستنباطي  ُتمرؼ ميارة اعستدعؿ بأنيا نوع مف البرىاف اعستقرائي واعستنباطي  إذ إف البرىاف     

ريقة منطقية  في حيف يشير البرىاف اعستقرائي إلى اع ماـ والتصريح مقدرة الفرد  مى تحديد مبدأ موهود بط
ة  كما تشير ىذه الميارة إلى تحديد وتوفير المناصر المطموبة ختمفا تمادًا  مى مشاىدة حاعت مالمنطقي 

  أو يف المبارات أو الصفات عستخ ص النتائج المنطقية لمم رات اعستدعلية المقصودة  أو الفممية مف ب
                                                                          أي شكؿ آخر لمتمبير.

 :  Predictingالتنبؤ   .3
تظير ىذه الميارة لدى المتممـ  ف طريؽ تصور أو تورع نتائج ممينة باعستناد إلى موارؼ ممينة  ومف      

رد  مؿ  متممـتـ في ضوا ممرفة سابقة يكوف الف التنبؤ ياىذه النتائج أحداثًا مستقبمية  و المحتمؿ أف تكوف 
 مى تكوينيا  لذا ينصح المممموف بالتأكد مف وهود ممارؼ ذات   رة بالتنبؤ  حتى يتكوف الفيـ المطموب 

 ليذه الميارة.
 : Elaborating التوسع  .2
يراد المزيد مف التفصي ت والشرح والمممومات ذات الم رة يقصد بيذه الميارة ردرة المتممـ  مى إ    

 .متممميفيدؼ تحسيف  ممية الفيـ لدى البالممرفة السابقة  ب
ا(اا239-236:ا2119،)العبسًاا

   سابمًا: ميارات التكامؿIntegrating Skills  
ترتيب األهزاا التفكير إلى  رية في تمميـتشير ميارة التكامؿ بوصفيا إحدى الميارات الرئيسة أو المحو       

التي تتوافر في ما بينيا   رات مشتركة بمضيا مع بمض بحيث تؤدي إلى فيـ أ مؽ لتمؾ الم رات  
ويكوف دور المدرس في ىذه الميارة في البحث واعستقصاا  ف المممومات السابقة التي تتواهد في حصيمة 

مدرس في تمميمو لمط ب  ثـ الممؿ  مى دمج التممـ الهديد المتممـ وليا   رة بالتممـ الهديد الذي يرغب ال
 ىما:   بالتممـ السابؽ  لػبناا تممـ هديد لدى المتممـ  وليذه الميارة ميارتاف فر يتاف

  Summarizingالتمخيص    .8
 في نص ما مف  ف طريؽ تكويف مهمو ة مف  يةردرة المتممـ  مى استخ ص المناصر األساسوىي 

مع استبماد لممممومات التي ليس ليا   رة  ماسكة التي تمطي ممنًى واضحًا في ذىف المتممـالمبارات المت
 .بالمورؼ 

  Reconstructingإ ادة البناا   .3
بحسب ما يستهد مف  ممـدمج مممومات هديدة   فيقوـ الم ممية تغيير البنى الممرفية الموهية مف أهؿ    

وأف تنظيـ في المادة مف اهؿ التخمي  ف مفاىيـ سابقة إلدراكو    نشاط ييدؼ إلى تمديؿ أو توسيع أو إ ادة
أو اعتهاىات لـ تمد دريقة أو صحيحة  واف  ممية إ ادة صوغ األفكار تمد هزاًا رئيسًا  التصورات والحقائؽ

  في النمو الممرفي والتطور الممرفي لممتممـ.
(Kizlik , 2009 :33  ) 
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   ثامنًا: ميارة التقويـSkill Evaluation  
وتتضمف وضع ممايير    وفؽ محكات مى  مى درهة ممقولية اعفكار  ريمي تتضمف اصدار حكـو     

 . (90 : 3005  اميمةو رطامي )وصفات وخصائص عصدار اعحكاـ 
 ذه الميارة ميارتاف فر يتاف ىما:وتنتمي لي  
   Establishing Criteriaميارة بناا الممايير .8

 إلصدار األحكاـ  واتخاذ القرارات.ومحكات ايير مم ا تماد تشير إلىو 
  Verifying ميارة التحقؽ   .3

 تمني تقديـ البرىاف  مى صحة أو درة اعد ااات. 
 (358: 3083  المفوف)                                                                                

في بناا فقرات اختبار  الرئيسة والفر ية كير المحوريورد ا تمدت الباحثة  مى هميع ميارات التف
 التفكير المحوري وذلؾ لمناسبتيا  ينة ممممات مادة الرياضيات . 

 

 التحصيل  (Achievement) : 
نظرًا ألىميتو في تحديد مقدار ما تحقؽ مف  التمميمية يمد التحصيؿ الدراسي ركنًا أساسيًا في المممية      

ًا  مى المتممـ والمممية التي ينتظر منيا اف تنمكس ايهاب المنشودة والغايات التربوية األىداؼ التمميمية 
   وىو مف المفاىيـ األساسية في التنظيـ المقمي لمفرد   يؿ ىو احد  وامؿ التكويف المقميالتربوية   والتحص

وينظر اليو  مى أنو محؾ    ياألداا الذي يرتبط بالنشاط المقم ع سيمااألداا و  ويمثؿ أىمية خاصة في تقويـ
 . ( 89 : 3008 الخالدي   ) متممـو تحديد المستوى اعكاديمي لميمكف في ضوئ يأساس

فاعختبػػارات  ومػػا يترتػػب  مػػى نتائهػػو مػػف رػػرارات تربويػػة حاسػػمة  المػػتممـفػػي حيػػاة  ولمتحصػػيؿ أىميػػة   
ىا فػي أي حقػؿ يتػذكر  التػي لطالػب أوحفظيػا اميػة المممومػات التػي يدؼ ريػاس كستالتحصيمية وسيمة منظمة ت

لػذا تيػتـ   وتحميميا واعنتفػاع بيػا فػي موارػؼ الحيػاة المتنو ػة تشير إلى ردرتو  مى فيمياو  مف حقوؿ الممرفة 
فالتحصػػػيؿ يمكػػػس  مؤشػػػر  مػػػى مػػػدى تقػػػدميا نحػػػو األىػػػداؼ التربويػػػة  نػػػوأل  بالتحصػػػيؿ المؤسسػػػات التربويػػػة

 مػى تحقيػؽ مسػتوى  ػاٍؿ مػف أنيػا تحػرص   ػففضػً   لموصػوؿ إلييػات نتاهػػات التمميـ التي تسػمى المؤسسػا
 . (50:8999   وآخروف الظاىر) ؤسسات وردرتيا  مى بموغ أىدافيػايدؿ  مى كفااة الم ذيالو  التحصيؿ
فػػي نيايػػة المػػاـ الدراسػػي   والتػػي  ـة المامػػة التػػي يحصػػؿ  مييػػا المػػتممالنتيهػػ التحصػػيؿ الدراسػػي يمثػػؿ     

يحدد التحصػيؿ الدراسػي لمموضػوع الواحػد  إذ نياية السنة الدراسية نتائج التي حصؿ  مييا فيالتضـ هميع 
ي يصػؿ إليػو القػرار فػي ذوالتحصػيؿ اإلهمػالي الػالموضوع نقاط الضمؼ والقوة لديو مستوى المتممـ في ىذا 

  مػػػػى إهػػػػرااهميػػػػع المػػػػواد  ػػػػف طريػػػػؽ تممػػػػيـ المممػػػػـ الشػػػػفيي أو الكتػػػػاب اليػػػػومي أو الشػػػػيري الػػػػذي يمتمػػػػد 
 . (25: 3080  ا   )نصرمتحانات الخاصة ختبارات واعاع
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فػػي تحقيػػؽ األغػػراض  متمممػػيفالتحصػػيؿ إلػػى تقػػويـ مػػدى نهػػاح الخبػػرات التمميميػػة التػػي تمطػػى لم ييػػدؼ    
ومػف    مػدة ممينػة فػي غضػوفرياضػية مػف مممومػات  مػتممـيػدؼ إلػى ريػاس مػا حصػمو الي. وكذلؾ  السموكية

 . تبارات الشيرية واختبار نصؼ الماـ وآخره. و ادة تأخذ اعختبػارات طػابع الػدرهات أو التقػديراتأمثمتيا اعخ
التػػػي يمكػػػف  ػػػف طريقيػػػا ممرفػػػة مسػػػتويات وسػػػيمة مػػػف وسػػػائؿ التقػػػويـ األخػػػرى  وينبغػػػي أف تكػػػوف اعختبػػػارات

 المتممميف.
 (228-239: 3088  )الحسني          

 وىي :  ب لمتحصيؿ ينبغي تطويرىا ىناؾ أربمة هوان : جوانب التحصيل
نوع التحصيؿ الذي تسمى اعختبارات التحصيمية الى رياسو وىي  القدرة  مى التذكر واستمماؿ الحقائؽ : (1

  ند المتممميف.
 القدرة  مى تطبيؽ الممرفة مع التركيز  مى حؿ المشكمة والميارات البحثية. الميارات المممية : (2
والحقائؽ الشخصية ى اعتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف ردرة المتممـ  م ية :الميارات الشخصية واعهتما  (3

 كالمبادرة واع تماد  مى النفس واعستمداد القيادي وغيرىا.
 و .تصور المتممـ لذاتو وردرات الدافمية والثقة بالنفس : (4

 ( 208:  3008)  طية   
 : رة في التحصيلالعوامل المؤث

ضػػػميؼ البنيػػػة أو  متممـالخارهيػػػة   فػػػالفػػػي بنػػػاىـ الهسػػػمية والداخميػػػة و  فمتمممػػػو الموامػػػؿ الهسػػػمية : يتبػػػايف ال .8
انػو سيشػمر بالتمػب واإلنيػاؾ  نػد في شؾ  األسباب عالمصاب بإمراض مزمنة بسبب سوا التغذية وغيره مف 

أبػػػرز مظػػػاىر ىػػػذا التمػػػب  ػػػدـ القػػػدرة  مػػػى اعسػػػتذكار وتحمػػػؿ مشػػػارو   ورػػػد يوهػػػد مػػػف بػػػذؿ ارػػػؿ مهيػػػود   و 
مػػف ىػػو ضػػميؼ البصػػر   فيكػػوف ىنػػاؾ خمػػؿ فػػي وصػػوؿ المممومػػة البصػػرية اليػػو   او يكػػوف ممتػػؿ  تمممػػيفمال

فيظير وكأنو غير حاضر الذىف أو شارد الفكر   ومػف ىنػا فقػد يتػأثر تحصػيمو بفمػؿ ىػذه األسػباب    المسمع
 الهسمية . 

صػػبح ريػػاس الػػذكاا خطػػوة ف ىنػػا أالتحصػػيؿ   ومػػ  رػػة طرديػػة بػػيف مسػػتوى الػػذكاا و  ىنػػاؾ الموامػػؿ المقميػػة : .3
القياـ بيا في حاعت ضمؼ التحصيؿ   بحيث يمكػف ممرفػة المػدى الػذي يمكػف أف يسػتطيع  توهبضرورية ي

 الوصوؿ إليو تحصيميًا . متممـال
المضػطرب  متممـالقمػؽ   فػال مػتممـتتمدد مظاىر ىذه الموامؿ ولمؿ مف أبرزىا فػي حيػاة الالموامؿ اعنفمالية :  .2

اعسػتيماب   سػواا  غيػر رػادر  مػى التركيػز أو كػوفره مف اعضطرابات اعنفماليػة يًا بسبب القمؽ أو غيانفمالي
 استذكاره في منزلو . ـ في اثناا  أ في أثناا الدرس

 ( 25:  3004) السرحاف   
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المحػػػػيط ىػػػػذه البيئػػػػة أو   و  مػػػػتممـالموامػػػػؿ   البيئػػػػة األسػػػػرية التػػػػي يميشػػػػيا ال مػػػػف أىػػػػـ الموامػػػػؿ اعهتما يػػػػة : .4
شػؾ فيػو أف ىنػاؾ  اعهتما ي بممناه الشامؿ يشمؿ : األسرة   الحي   األصدراا   البيئة الترويحية   فمما ع

 .وتدني مستوى التحصيؿ متممـبيف اعضطرابات األسرية في حياة ال ت زماً 
د فييػػا مسػػتوياتيـ دالممػػـ   وتتحػػ مػػتممـالػػذي يتمقػػى فيػػو ال يتمػػد المدرسػػة الحضػػف األساسػػ الموامػػؿ المدرسػػية : .5

بنػػى المدرسػػي بتهييزاتػػو وىػػو مػػا يقصػػد بػػو الم   يقصػػد بالموامػػؿ المدرسػػية الممنػػى الواسػػع لػػوالتحصػػيمية   و 
الممنوية   وىناؾ المػنيج بمكوناتػو ) األىػداؼ   المحتػوى   الطرائػؽ التدريسػية   األنشػطة   الوسػائؿ المادية و 

وىو في مبنى متيالؾ    متممـتو ليذه الميمة . اف وضع الئده و تيي(   وىناؾ المممـ با داالتمميمية   التقويـ 
طرائػػؽ تدريسػػية تقميديػػة بواسػػطة مممػػـ لػػـ يأىػػؿ التأىيػػؿ التربػػوي بمػػزدحـ   يتمقػػى منػػاىج رديمػػة طويمػػة  ؼصػػو 

تورػػػع منػػػو اع ضػػػمؼ التحصػػػيؿ   بػػػؿ المناسػػػب ومثقػػػؿ بالحصػػػص الكثيػػػرة   سػػػيكوف فػػػي أسػػػوأ حاعتػػػو   وع ي
 ي تحقيؽ التمميـ ألىدافو األساسية .اإلخفاؽ فو 

 (12-5:ا2111هللاا،)نصرا
 البصري التفكير  (Visual thinking ) : 

ذ يمكػف المػتممـ مػف الرؤيػة الشػاممة لموضػوع إاشكاؿ مستويات التفكير المميػا   يمد التفكير البصري احد       
ر البصري المكاني لممػالـ لقدرة  مى التصو بمنظار بصري   وتمد اممنى اف المتممـ ينظر الى الشيا الدراسة ب
ىي الوسيمة التي تمكف اعنساف مف اكتساب الميارات التي تحقؽ لو وصؼ البيئػة وفيميػا وتنمػي لديػو المحيط 

ميػػارة دراسػػة اعشػػكاؿ والتشػػابو واعخػػت ؼ بينيػػا   كمػػا تتضػػمف تطػػوير ردراتػػو لوصػػؼ اعشػػياا  وميمػػا كػػاف 
اثنػػاا تػػدريس الممػػـو فأنػػو ينبغػػي اف تتكػػوف لديػػو ميػػارات ورػػدرات بصػػرية  فػػي ممـاعسػػموب الػػذي يػػتممـ بػػو المػػت

لمتفكيػر   وتمػد تنميػة الهانػب البصػري  تسا ده  مػى وصػؼ البيئػة وفيميػا وتمػد رؤيػة اعشػياا وتخيميػا مصػدراً 
ـ  تزيػػد مػػف  فماليػػة  مميػػة لػػدى المػػتممـ مػػف الموامػػؿ التػػي تسػػا د  مػػى تنميػػة التفكيػػر لديػػو وتحسػػيف ادائػػو ومػػف ثَػػ

 التممـ لدى المتممـ .
 ( 350 : 3082   رزوري وسيى )

( اف التفكير بالصورة يرتبط بما يسمى )التفكير البصري( ويرتبط بالخياؿ واعبداع وىو arnheim) ويؤكد     
ؿ نشػاط فكػ   اف المتممـ يمتمد  مى الممرفػة البصػرية فػي تفكيػره  يرىو    لنمو القدرات المقمية لممتممـضروري 

ا طػى اىميػة كبيػرة لمرسػـ والصػور  إذلمامػة المميػزة لمموضػوع المػدرؾ خاص بالرؤية يتضػمف التقػاط الم مػح ا
 . (55-52 :3000 حداد و بد ا   ال)اؿ في التفكير البصري واعشك

الموروثػة التفا ؿ بيف القػدرات والخبػرات   ف طريؽالى هنب مع المغة  تطور التفكير البصري هنباً  اف        
و ( او التفكيػر البصػري او الػتممـ البصػري او المكػاني ىػ  picluyethingاي اف التفكيػر  ػف طريػؽ الصػور )

الممالهػة المغويػة  وف البػديؿ اعخػر ىػو التفكيػر مػفالممالهة الصورية في حيف يكػ  بارة  ف ظاىرة التفكير مف
 . ( 838 : 3008 بدوي   ) او المفظية

ري نمط مف انماط التفكير الذي ينشأ نتيهة استثارة المقؿ بمثيرات بصرية يترتب  مى ذلؾ والتفكير البص      
 . (38  3009    طية) حؿ المشكمة او اعرتراب مف حميا ادراؾ   رة او اكثر تسا د  مى



 46.............................................................    خمفية نظرية ودراسات سابقة: ثانيالفصؿ ال

يقرأونو في حيف يصؿ % مما 20% مما يسممونو و 80اذ تؤكد الدراسات اف اعفراد يتذكروف بنسبة 
 .قرأه او يسمموفي الذاكرة مما ي ا يراه الفرد يكوف اكثر بقااً % اي اف م80الرؤيا الى  كرونو بواسطةما يتذ

 (88: 3088   مار ونهواف)
والممػؿ المقمػي وادراؾ الصػور والتمامػؿ مػع المشػػك ت  تخيػؿالميػارة الفػرد  مػى  يمثػؿالتفكير البصػري فػ       

 . اثناا التفكير الذىني المركز في اورات وسيارات مختمفةفي رات ذىنيًا والوصوؿ الى الحموؿ واكتشاؼ الم 
 (380:  3004 بيد   )

 مكونات التفكير البصري :
الحصػػػػوؿ  مػػػػى   مػػػػىات المقميػػػػة التػػػػي تسػػػػا د المػػػػتممـ يمػػػػد التفكيػػػػر البصػػػػري مػػػػف النشػػػػاطات والميػػػػار        

  وليػذا  ولفظيػاً  يا و ف افكاره الخاصػة بصػرياً المممومات وتمثيميا وتفسيرىا وادراكيا وحفظيا    ثـ التمبير  ن
بمػػض وىػػي الرؤيػػة والتخيػػؿ والرسػػـ   مػػع بمضػػيا كونػػات مندمهػػة م ةمػػف ث ثػػيتكػػوف فػػاف التفكيػػر البصػػري 

 ولتوضيح الم رة بينيا نأخذ مطابقة كؿ صنفيف منيا  مى حدة :
يػؤدي الرسػـ دورًا  فػي حػيفة الرسػـ ى تيسػير وتسػييؿ  مميػمندما تتطابؽ الرؤية مػع الرسػـ   فأنيػا تسػا د  مػف

فػأف الرسػـ يثيػر التخيػؿ ويمبػر  نػو    ابؽ الرسـ مع التخيؿ ندما يتطاما  في تقوية  ممية الرؤية وتنشيطيا .
 .فيوفر روة دافمة لمرسـ ومادة لو اما التخيؿ
الرؤيػػة المػػادة وفػػر  فػػي حػػيفالتخيػػؿ يوهػػو الرؤيػػة وينقييػػا  نػػدما يتطػػابؽ التخيػػؿ مػػع الرؤيػػة   فػػاف فػػي حػػيف 

 اعولية لمتخيؿ .
ويوظفػػػوف الرؤيػػػة والتخيػػػؿ والرسػػػـ بطريقػػػة نشػػػطة ورشػػػيقة   وينتقمػػػوف فػػػي اثنػػػاا  فالػػػذيف يفكػػػروف بصػػػرياً      

تفكيرىـ مف تخيؿ الى اخر   فيـ ينظػروف الػى المورػؼ او المشػكمة مػف زوايػا مختمفػة   وبمػد اف يتػوفر لػدييـ 
ة لمقارنتيػػػا بديمػػػة   ثػػػـ يحػػػاولوف التمبيػػػر  نيػػػا برسػػػـو سػػػريم ف حمػػػوعً فيػػػـ بصػػػري لممورػػػؼ او المشػػػكمة يتخيمػػػو 

 . (43-48 :3006) فانة   ما بمد  وتقويميا في

  :البصري التفكير تميزام

 .الطمبة بيف التفا ؿ مف ويسرع التممـ نو ية مف ُيحس ف (8
 .الطمبة بيف ـااعلتز  مف يزيد (3
 .األفكار لتبادؿ هديدة ئؽاطر  يد ـ (2
 .التمميمي المورؼ رةإدا مف يسي ؿ (4
 .هديدة منظومات وبناا التفكير يمم ؽ (5
 .الطمبة لدى المشك ت حؿ تارامي ُينم ي (6
 .المختمفة ئؽ التدريساطر  يد ـ (7
 . هداً  طويمة ةمدل واستمماليا المممومات تذكر يسي ؿ  (8

 (ا39:ا2114 جحجي،( 
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 طرائق التفكير البصري :
 باآلتي : اىات موضحة  دة اته بواسطةي تتـ  ممية التفكير البصر   

  وىػذا النػوع يمتمػد  مػى مػا تػراه المػيف ومػا يػتـ مػف ارسػالو مػف  رؤية اعهساـ مػف حولنػا  ف طريؽالتفكير
 شريط مممومات متتابمة الحدوث الى المخ أذ يقـو بترهمتيػا وتهييزىػا وتخزينيػا فػي الػذاكرة لممالهتيػا فػي

لمسػػػؤوؿ  ػػف ممالهػػػة اعفكػػػار المنطقيػػة امػػػا الهانػػػب ىػػػو ا مػػػف الػػدماغ مػػا بمػػػد ولمممػػػـ اف الهانػػب اعيسػػػر
 اعيمف فيو المسؤوؿ  ف ممالهة اعفكار اعبدا ية.

  ررااة كتاب وتتمثػؿ ىػذه الطريقػة بتخيػؿ اشػياا واحػداث موهػودة او غيػر موهػودة  في اثنااالتفكير بالتخيؿ
اضػر وتطػوير المسػتقبؿ   الح باع تماد  مى الخبرات الماضية التي مر بيا الفرد والتي مف شأنيا تحسيف

التخيػػؿ بأنػػو : تػػدفؽ افكػػار الفػػرد بحيػػث يمكنػػو مػػف رؤيػػة وسػػماع ومػػف ثػػـ تػػذوؽ الشػػيا  يـبمضػػكمػػا يمػػد 
 المتخيؿ   كما انو التمثيؿ المقمي لخبرات الفرد السابقة .

  يا الوروؼ اعنساني التي يتـ بواسطتة مف اىـ وسائؿ التواصؿ تمد الكتابإذ التفكير بالكتابة او الرسـ
مف مماف ومشا ر   اما التفكير بالرسـ ىو تصميـ ينظـ ما  يـكار اعخريف   والتمبير  ما لدي مى اف

الرسـ دورًا اساسيًا في يؤدي (  Wandersee, 1987ىو مكتوب ليسيؿ  مى المقؿ استيمابو . ويرى )
 تسييؿ  ممية التمرؼ  مى بنى المتممـ المفاىيمية .

 (347 :3082)رزوري وسيى   
 اساليب تنمية مهارات التفكير البصري :

همػػػػػػؿ و ط ميػػػػػػارات التفكيػػػػػػر البصػػػػػػري ىنػػػػػػاؾ المديػػػػػػد مػػػػػػف اعسػػػػػػاليب التػػػػػػي تػػػػػػؤدي الػػػػػػى تنميػػػػػػة وتنشػػػػػػي     
 : بواسطة المتممـ يفكر بصرياً 

ة والػتمكف مػف بصػريالالتدريب  مى كيفيػة تصػميـ الشػبكات  ة التي يمارسيا المتممموف مفاعنشطة البصري -
هػػراا ميػػارة اعتصػػاؿ البصػػري المتممقػػة بالمممومػػات المتضػػمنة بيػػا واعسػػتهابة لمػػا رػػرأوه بطريقػػة  تيػػااارر  وا 

 تحميمية .
اعمكانيػػات المتاحػػة مػػف الرسػػوـ التػػي  فػػي تنميػػة التفكيػػر البصػػري مػػف ية والفنيػػةحاسػػوباسػػتمماؿ اعنشػػطة ال -

متممقة بمفيـو ما   و مى المتممميف  ف الكثير مف المماني التمبر تظير في بمض الخرائط البصرية التي 
 فيـ ىذه الخريطة واعستمانة بممموماتيا في تصحيح المممومات لدييـ واكتشاؼ مممومات هديدة .

 (84 :3008   ابراىيـ )
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 : مهارات التفكير البصري
 اعتي : يارات فر ية يمكف تحديدىا مفلمتفكير البصري م      
تحديػػد   ػػف طريػػؽالتمػػرؼ  مػػى الشػػكؿ البصػػري  ىػػي القػػدرة  مػػىو فو : ميػػارة التمػػرؼ  مػػى الشػػكؿ ووصػػ .8

 . ومحتواهطبيمتو وابماده 
التركيز  مى التفاصيؿ الدريقة   ف طريؽى رؤية الم رات وتحديدىا ىي القدرة  مو ميارة تحميؿ الشكؿ :  .3

 وتحميؿ البيانات المتضمنة الشكؿ البصري.
 ز الم رات والمممومات التي تبينيا الوسيمة البصرية .ميارة ربط المممومات: ىي القدرة  مى تميي .2
وتقريػب الم رػات التػي اعشػارات القدرة  مى شػرح وتفسػير الرمػوز و  ىي ميارة اعدراؾ وتفسير الغموض : .4

 يحتوييا الشكؿ البصري . 
لممميػػة ميػارة اسػتخ ص الممػاني: ىػي القػدرة  مػى التوصػؿ الػى اعفكػار والممػاني والمممومػات والمفػاىيـ ا .5

 الهديدة التي توفرىا الوسيمة البصرية. 
 (877-876 :3083)المفوف ومنتيى  

اختبػػػار التفكيػػػر البصػػػري فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات فقػػػرات الميػػػارات فػػػي بنػػػاا ىػػػذه  ورػػػد ا تمػػػدت الباحثػػػة  
 الخامس اعبتدائي .الصؼ لت ميذ 

 : المستخمصة من الخمفية النظرية المؤشرات
التي ستمتمدىا باستخ ص بمض المؤشرات الباحثة رامت  فية نظريةا تـ  رضو مف خممم   

 : كاآلتيىي و  فيد منيا عغراض البحثستكمنطمقات نظرية ت
طة محددة نحو تحقيؽ ىدؼ مميف في مترابمنظمة ومتسمسمة و  خطواتىو مهمو ة مف  البرنامج التدريبي (1

 .والتقويـ التنفيذ  التخطيط ىي : و  فترة زمنية محددة غضوف
 والفرص الموارؼ تييئة مف اكتسابيا يمكف تاالميار  مف مهمو ة يمد التفكير أف الى التربوي التوهو يشير (3

 وا تمػاده لػو بػالتخطيط الممممػوف يقػوـ أف يسػتد ي ممػا المقػرر  المحتوى تدريس  ند لممارستيا المناسبة
 .التمميمية يـأىداف صوغ  ند التفكير بتنمية المتممقة األىداؼ لتحقيؽ ووسيمة ىدفاً 

 نحتػاج لػذا هديػدة  موارػؼ فػي الممرفػة وتوظيػؼ هديػدة تاميػار  تممػـ يسػتد ي المستهدات مع التكيؼ إف (2
 وهػو أفضػؿ  مػى ةالمشػكم ممالهػة فػي اليػو نحتػاج كمػا المممومػات مصػادر  ػف البحػث فػي التفكيػر الػى

 تاميار  لتطوير ئمةالم  فرصال بتوفير المستمر اعىتماـ مدارسنا  مى تحتـ  ديدة أسباب وىناؾ ممكف 
  مػى مسػا دتيـالػى  بالفمػؿ تسػمى كانػت إذا وىادفػة منتظمػة بصػورة المتمممػيف لػدى وتحسػينيا التفكيػر
 .   صرىـ متطمبات مع التكيؼ
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   التصػػنيؼ   التمخػػيص   الم حظػػة   المقارنػػة والمقابمػة)لػدمج ميػػارات التفكيػػر :  شػػوارتز يسػمى انمػػوذج (4
التفكير    التفكير النارد   حؿ المشك ت   اتخاذ القرار   اعسئمة الصفية   لهزا والكؿتحديد الم رة بيف ا

 مع المحتوى الدراسي لمرياضيات لهممو اكثر استيمابًا .(  التفكير فوؽ الممرفيو  اعبدا ي
 كيػػز  ة وىػػي ) التر ميػػارات رئيسػػ يلبنػػات اساسػػية فػػي بنيػػة التفكيػػر وتكػػوف مػػف ثمػػان مثػػؿيحػػوري لما هلتفكيا (5

 .واحدى و شروف ميارة فر ية همع المممومات  التذكر  التنظيـ  التحميؿ  التوليد  التكامؿ  التقويـ (
ميػػػػة يدؼ ريػػػاس كسػػػػتفاعختبػػػارات التحصػػػيمية وسػػػػيمة منظمػػػة ت   الت ميػػػػذفػػػػي حيػػػاة  اف لمتحصػػػيؿ أىميػػػة (6

الحيػاة المسػتقبمية فػاع بيػا فػي عنتوتحميميػا وا تشير إلى ردرتو  مى فيمياو    تمميذيا الدرسالمممومات التي 
 . لمت ميذ

مػف  همػؿ المػتممـ يفكػر بصػرياً و ىناؾ المديد مف اعساليب التي تؤدي الى تنشيط ميارات التفكير البصػري  (7
 مػى يمتمػد التفكيػر البصػري وكػذلؾ    الرسػوـ التػي تظيػر فػي بمػض الخػرائط البصػريةو  اعنشطة البصرية

 . التخيؿو  ىما اعبصار اساسيتيف في اكتسابو  مميتيف

 :  ثانيًا : دراسات سابقة
و  المربيػػة واعهنبيػػة   يتضػػمف ىػػذا الهػػزا بمػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي امكػػف لمباحثػػة اعطػػ ع  مييػػا     

كاعىػػداؼ ا ل فػػادة منيػػا فػػي بمػػض المهػػاعت وسػػيتـ استمراضػػي بحػػثالتػػي تتممػػؽ بمتغيػػرات ال المحميػػة منيػػا
تحديػػد المتغيػػرات المسػػتقمة  فضػػً   ػػف المسػػتخدـ نػػوع المػػنيج والتصػػميـ التهريبػػية و المينػػونػػوع وهػػنس وحهػػـ 

 تي :محاور وكاآل ةوغيرىا وتـ تقسيميا الى ث ث والتابمة لممناىج التهريبية والوسائؿ اعحصائية المستخدمة
 : شوارتز تتعمق بانموذج دراسات: ولاال  المحور
8)  (Rao , 2005 دمػػج بمػػض ميػػارات التفكيػػ )ات حػػؿ ميػػار  ر فػػي وحػػدة الػػذكاا الصػػنا ي لتنميػػة

 .المشك ت 
نمػػػوذج شػػػوارتز  مػػػى ميػػػارة حػػػؿ امسػػػتند الػػػى  اثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي فػػػي التفكيػػػر :(3080السػػػكاكر   ) (3

 المشك ت لدى الطمبة الموىوبيف في المممكة المربية السمودية . 
 فػي تحسػػيفنمػوذج شػػوارتز ا  مػى الممػـو رائمػػة فػػي تصػػميـ وحػدة دراسػيةاثػر  :(3084    دراوشػةال)  (2

 . صؼ الرابع اعساسي طمبة اللدى  والتفكير اعبدا ي ات التفكير الناردميار 
لتممػػػيـ التفكيػػػر لتطػػػوير نمػػػوذج شػػػوارتز ا ي مسػػػتند الػػػىبنػػػاا برنػػػامج تػػػدريب :( 3084   حهاحهػػػةال)  (4

 .  صؼ السابعال بلدى ط ميارات اتخاذ القرار وحؿ المشك ت 
ات التفكيػػػر ميػػار لتنميػػة نمػػوذج شػػوارتز ا لػػػىفا ميػػة برنػػامج تػػدريبي مسػػتند ا : (3084    السػػويط )  (5

 .  الموىوبيف ذوي صموبات التممـ طمبةاللدى  النارد
نمػوذج شػػوارتز فػي تنميػػة ميػػارات التفكيػر النارػػد فػػي افا ميػػة برنػامج رػػائـ  مػػى  : (3087 الشػيخ   )  (6

 . ساسي في غزة عع ايذات الصؼ الرابمادة الممـو والحياة لدى تمم
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ا(2جيولا)
انجوذواشواردزاامددعلقابايراسمتاسمبقة

الٌرائط الرٍ ذىصل الُها  اهن

 الثؽس

الىٌائل االؼصائُح اهن 

 الوٍرفكهح
ههاناخ الرفكُه 

ضوي  الوكهعح

 الثهًاهط

اقاج 

 الثؽس

الورغُه 

 الراتع

الورغُه 

 الوٍرمل

ؼعن وظًٌ 

 العٌُح

الوهؼلح الكناٌُح 

 ُوُحوالواقج الرعل

 ًىع الوٌهط

والرصوُن 

 الرعهَثٍ

اٌن الثاؼس  هكف الكناٌح

 والٌٍح والثلك

 خ

وَاقج قافعُح الطالثاخ للرعلن 

وذؽٍي فهوهي ووَاقج المكنج علً 

  وؼل الوشكالخ  الرعلن

 -عاللح العىء تالكل ـــــــــــــ

 -الومانًح والوماتلح

 -الرعوُن والرٌثؤ

 -الشهغ الٍثثٍ 

رفكُه ال -اذفال المهان

 فىق الوعهفٍ

 ذٌوُح ــــــــــ

اخ ههان

ؼل 

الوشكالخ 

  

ههاناخ 

الرفكُه 

 وفك

 ًوىلض

 شىانذى

الوهؼلح الهاتعح  طالثح  24

)ظاهعُح( 

 الؽاٌىب

قهط تعض ههاناخ الرفكُه  ـــــــــــــ

فٍ شىانذى  ًوىلض وفك

وؼكج المكاء الصٌاعٍ 

اخ ؼل ههان لرٌوُح

  الوشكالخ 

Rao 2005 1.  

 تُي قاللح لاخ فهق وظىق 
اخ طلثح الوعوىعح قنظهرىٌظ 

 همُايالرعهَثُح والضاتطح  فٍ 

 حل المشكالت

 ٍالىٌظ الؽٍات 

 ـرثان الرائٍاال . 

عاللح العىء تالكل 

 –اذفال المهان  –

ؼل  -الرٌثؤ

  -الوشكالخ 

اتركان  -الومانًح

 االٌرعاناخ

مقياس 
حل 

 المشكالت

ج ؼل ههان

الوشكالخ 

  

تهًاهط 

ذكنَثٍ 

فٍ 

رفكُه ال

 هٍرٌك الً

 ًوىلض

 شىانذى

 ص وىهىتىى الال اطالث 44

 ٍاقي االتركائٍال

 ـــــــ

شثه ذعهَثٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

 االـرثان

 الثعكٌ

فٍ تهًاهط ذكنَثٍ اشه 

 ًوىلض الرفكُه هٍرٌك الً

ج ؼل ههان علًشىانذى 

  الوشكالخ 

 ٍكاكه، ال

2414 

 ٌعىقَح

2.  

 تُي قاللح لاخ فهق وظىق 
الوعوىعح  هرىٌظ عالهاخ طلثح

 والضاتطح  فٍ اـرثان الرعهَثُح
  الٌالك الرفكُه

 تُي قاللح لاخ فهق وظىق عكم 
الوعوىعح  هرىٌظ عالهاخ طلثح

والضاتطح  فٍ اـرثان  الرعهَثُح

 الرفكُه االتكاعٍ .

 ٍالىٌظ الؽٍات 

 ٌاالًؽهاف الوعُان 

  . ذؽلُل الرثاَي الوشرهن 

 

 

 -الرفكُه الٌالك

 االتكاعٍ الرفكُه

 اختبار
 التفكير

 الناقد
اختبار 

تورنس 
الشكلي 

 )ب(

ذؽٍُي 

 ههاناخ

 الرفكُه

 الٌالك

 الرفكُهو

 اإلتكاعٍ

ذصوُن 

 وؼكج

 قناٌُح  

 العلىم فٍ

 علً لائوح

 ًوىلض

 شىانذى

 ا  طالث 113

 وطالثح

 الهاتع الص 

 األٌاٌٍ

 العلىم

شثه ذعهَثٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

االـرثان المثلٍ 

 لثعكٌوا

 قناٌُح ذصوُن وؼكج أشه

شىانذى  ًوىلضا علً لائوح

 الرفكُه ههاناخ ذؽٍُي فٍ

 واإلتكاعٍ الٌالك

الكناوشح، 

2414 

 عواى

3.  

َىظك فهوق لاخ قاللح اؼصائُح 

تُي قنظاخ افهاق الوعوىعرُي فٍ 

همُاي  الكنظح الكلُح علً

ههاناخ اذفال المهان وهمُاي ؼل 

والكنظاخ الفهعُح الوشكالخ 

 لػ الوعوىعح الرعهَثُح.لصا

 ٍالىٌظ الؽٍات 

 ٌاالًؽهاف الوعُان 

  ذؽلُل الرثاَي الوشرهن

 والورعكق 

 -الومانًح والوماتلح

ذؽلُل عاللح العىء 

 –الرصٌُ   –تالكل 

ذؽكَك هىشىلُح 

 -هصاقن الوعلىهاخ

ذىلُك  –الرٌثؤ 

الثكائل واالؼرواالخ 

 –عاقاخ العمل  –

الرفكُه فىق 

 الوعهفٍ

  همُاي

خ ههانا

اذفال 

 المهاناخ

  همُاي

 ؼل

الوشكال

 خ

ذطىَه 

ههاناخ 

اذفال 

 المهان

ؼل و

 الوشكالخ

تهًاهط 

ذكنَثٍ 

هٍرٌك الً 

ًوىلض 

 شىانذى

 الص  الٍاتع طالثا   11

 ـــــــــــــــ

شثه ذعهَثٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

االـرثان المثلٍ 

 والثعكٌ

تهًاهط ذكنَثٍ   فاعلُح

 هٍرٌك الً ًوىلض شىانذى

لرعلُن الرفكُه لرطىَه 

ههاناخ اذفال المهان وؼل 

 الوشكالخ

 الؽعاؼعح ، 

2414 

 عواى

4.  
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الٌرائط الرٍ ذىصل الُها  اهن

 الثؽس

الىٌائل االؼصائُح اهن 

 الوٍرفكهح
ههاناخ الرفكُه 

ضوي  الوكهعح

 الثهًاهط

اقاج 

 الثؽس

الورغُه 

 الراتع

الورغُه 

 الوٍرمل

ؼعن وظًٌ 

 العٌُح

 الوهؼلح الكناٌُح

 والواقج الرعلُوُح

 ًىع الوٌهط

والرصوُن 

 الرعهَثٍ

اٌن الثاؼس  هكف الكناٌح

 والٌٍح والثلك

 خ

 أشه الركنَثٍ للثهًاهط َىظك 
 الٌالك الرفكُه ههاناخ ذٌوُح فٍ
 لوٌ الطلثح الوىهىتُي لكي

 الرعلن صعىتاخ

 قاللح لاخ فهوق وظىق عكم 
 هعوىعرٍ هرىٌطاخ أقاء تُي

 ناخهها اـرثان علً الكناٌح
 ذثعا   الثعكٌ الٌالك الرفكُه
 وقنظح المكاء الرعلُوٍ للوٍرىي

 قاللح لاخ فهوق وظىق عكم 
 الثهًاهط تُي للرفاعل ذثعا  

 والوٍرىي الرعلُوٍ، الركنَثٍ
 الثهًاهط تُي للرفاعل وذثعا  

 .المكاء وقنظح الركنَثٍ

 ٍالىٌظ الؽٍات 

 ٌاالًؽهاف الوعُان 

  ذؽلُل الرثاَي الوشرهن 

 ثاط تُهٌىى هعاهل انذ 

  هعاقلح الفا كهوًثاؾ 

 

الرفٍُه -الومانًح

 -واذفال المهان

–هعالعح االفكان 

اعرثان ظوُع 

 -الرصٌُ  -العىاهل

الروُُى تُي الهأٌ 

الثكائل  -والؽمُمح 

 واالؼرواالخ

 اختبار
 مهارات
 التفكير

 الناقد
 لواطسن
 جليسر

ذٌوُح 

ههاناخ 

الرفكُه 

 الٌالك

تهًاهط 

ذكنَثٍ 

هٍرٌك 

علً 

ًوىلض ا

 شىانذى

الص  الهاتع  طالثا   22

والفاهً 

 والٍاقي

 ـــــــــــــــ

شثه ذعهَثٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

االـرثان المثلٍ 

 والثعكٌ

فاعلُح تهًاهط ذكنَثٍ 

ًوىلض شىانذى الً اهٍرٌك 

لرٌوُح ههاناخ الرفكُه 

 الٌالك

 الٍىَظ ، 

2414 

 الٍعىقَح

5.  

 تُي قاللح لاخ فهوق وظىق
 هعوىعرٍ رىٌطاخ أقاءه

 ههاناخ اـرثان علً الكناٌح
 الثعكٌ فٍ الرطثُك  الٌالك الرفكُه

ككل وللوهاناخ الفهعُح كل  علً 

 ؼكج لصالػ الرعهَثُح

 ـرثان الرائٍ لعٌُرُي اال

 هٍرملرُي

 ههتع اَرا 

 -الومانًح والوماتلح

 -عاللح العىء تالكل

ذؽكَك  -الرصٌُ  

هىشىلُح هصاقن 

 -ٌثؤالر-الوعلىهاخ 

ذىلُك الثكائل 

 واالؼرواالخ

تحليل 
محتوى 

 اختبارو
 مهارات
 التفكير

 الناقد
ودليل 
 المعلم

ذٌوُح 

ههاناخ 

الرفكُه 

 الٌالك

تهًاهط 

علً  لائن

ًوىلض 

 شىانذى

ذلوُماخ الهاتع  ذلوُمج 14

 اٌاٌٍ

 العلىم

الوٌهط 

رعهَثٍ ال

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

االـرثان 

 الثعكٌ

علً  ائنلفاعلُح تهًاهط 

ذٌوُح فٍ ًوىلض شىانذى ا

 ههاناخ الرفكُه الٌالك

 الشُؿ ، 

7102  

 فلٍطُي

6.  
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 -:لممحور االول سابقةمؤشرات ودالالت عن دراسات 

شػػػػابو سػػػػابقة التػػػػي تمكػػػػس نقػػػػاط التععت الخاصػػػػة بدراسػػػػات دالػػػػمؤشػػػػرات و ال ػػػػرض يتنػػػػاوؿ ىػػػػذا الهػػػػزا 
  مى النحو اآلتي: البحث  ىذا واعخت ؼ بينيا وبيف

  وسػوؼ تسػتخدـ  هريبػيتال اسػتخدمت المػنيج المسػتخدـ إذ اتفقت هميع الدراسػات السػابقة فػي نػوع المػنيج   (8
تباينػػػت و    وبمضػػػيا لػػػـ يػػػذكر نػػػوع المػػػنيج المسػػػتخدـ . لطبيمػػػة البحػػػث التهريبػػػي والوصػػػفيالمػػػنيج  ةثػػالباح

( 3084)الدراوشػػػػة   اختػػػػارت دراسػػػػة إذدراسػػػػات سػػػػابقة مػػػػف حيػػػػث نػػػػوع التصػػػػميـ التهريبػػػػي الممتمػػػػد فييػػػػا 
 اريبػػػػي لمهمػػػػو تيف تهريبيػػػػة وضػػػػابطة ذتهالشػػػػبو  اً (  تصػػػػميم3084)الحهاحهػػػػة   ( و3084و)السػػػػويط  

شػػبو  اً تصػػميم(  3087و)الشػػيخ  ( 3080اختػػارت دراسػػة )السػػكاكر     فػػي حػػيف اعختبػػار القبمػػي والبمػػدي
 اً ستستخدـ الباحثة تصميمالبحث  وفي ىذافحسب. اعختبار البمدي اريبي لمهمو تيف تهريبية وضابطة ذته
لممممػػػات مػػػادة الرياضػػػيات    اعختبػػػار القبمػػػي والبمػػػدي اذىما تهريبيػػػة واألخػػػرى ضػػػابطة امهمػػػو تيف احػػػدل

 حسب اىداؼ البحث وفرضياتو .بلت ميذىف وذلؾ  اعختبار البمدي اذومهمو تيف تهريبية وضابطة 
ف بمػػض الدراسػػات ؾ بحسػػب اىػػدافيا   إذ ي حػػظ أوذلػػ الوهؼلففح الكناٌففُحتنو ػػت دراسػػات سػػابقة مػػف حيػػث  (3

  وطػ ب الصػؼ ( 3087و)الشػيخ   (3084ارتصر  مى  ينػة طػ ب الصػؼ الرابػع  كدراسػة )الدراوشػة  
(   والقسػػـ اآلخػػر مػػف المينػػة تمثمػػت بطػػ ب الصػػؼ الرابػػع 3080السػػادس الموىػػوبيف فػػي دراسػػة )السػػكاكر  
بطػ ب الصػؼ السػابع  (  والقسـ اآلخر مف المينػة تمثػؿ3084 والخامس والسادس ممًا في دراسة )السويط 

أمػا  ، (Rao , 2005) وطالثفاخ الوهؼلفح الهاتعفح )ظاهعُفح( ففٍ قناٌفح (  3084فػي دراسػة )الحهاحهػة  
 اثناا الخدمة وت ميذىف . في فقد تناوؿ  ينة ممممات مادة الرياضيات ىذا البحث

( طالبػػػة فػػػي دراسػػػة 34نػػػة   إذ تراوحػػػت أ ػػػداد الطمبػػػة بػػػيف )تنو ػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف حيػػػث حهػػػـ المي (2
(Rao , 2005 ) (وبقيػػة الدراسػػات تراوحػػت بػػيف ىػػذيف 3084( طالبػػًا فػػي دراسػػة )الدراوشػػة  882و   )

( ممممػػػة و ػػػدد 25يقػػػدر ) مػػػف مهتمػػػع الممممػػػات المينػػػةالباحثػػػة حهػػػـ  سػػػتمتمد ىػػػذا البحػػػث المػػػدديف   وفػػػي
 . ذة( تمميذًا وتممي535الت ميذ )

( 3084وىػػػي دراسػػػة )السػػػويط     اتقفػػػت ثػػػ ث مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة بػػػاف هػػػنس المينػػػة فييػػػا مػػػف الػػػذكور (4
 اتناولتػفقػد (  3087)الشػيخ   و( Rao , 2005) قناٌح   اما( 3080( و)السكاكر  3084حهاحهة  و)ال

فاف هػنس  ىذا البحث في( الذكور واعناث ممًا   و 3084اعناث فقط    في حيف تناولت دراسة )الدراوشة  
  ينة البحث ىو مف اعناث )الممممات( اما ت ميذىف فمف الذكور واعناث .

غيػػػر مسػػػتقؿ فػػػي تصػػػميـ وحػػػدة دراسػػػية وفػػػي دراسػػػة تكم نمػػػوذج شػػػوارتزأ (3084تناولػػػت دراسػػػة )الدراوشػػػة   (5
(Rao , 2005)  بقيػػة قػتاتف   فػي حػػيف قهففط تعففض ههففاناخ الرفكُففه فففٍ وؼففكج الففمكاء الصففٌاعٍتناولػت 

( و)الحهاحهػػػة  3084)السػػػويط  دراسػػػة فػػػي  نمػػػوذج شػػػوارتز كبرنػػػامج تػػػدريبيأتنػػػاوؿ  سػػػابقة فػػػيدراسػػػات 
 فػػػي تنػػػاوؿىػػػذه الدراسػػػات مػػػع  البحػػػثىػػػذا اتفػػػؽ  حيػػػث(  3087)الشػػػيخ  و (3080( و)السػػػكاكر  3084

 . ممممات مادة الرياضياتل نموذج شوارتز كبرنامج تدريبيأ
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( فػػي 3080و)السػػكاكر   (Rao , 2005اتفقػػت دراسػػة ) إذ فػػي متغيراتيػػا التابمػػةتباينػػت الدراسػػات السػػابقة  (6
فضػػً   ميػارات اتخػػاذ القػػرار( تناولػػت 3084وفػػي دراسػة )الحهاحهػػة   ات حػػؿ المشػػك ت كمتغيػر تػػابعميػار 

امػػػا دراسػػػة    اإلبػػػدا يو النارػػػد  التفكيػػػر ميػػػارات (3084دراسػػػة )الدراوشػػػة   تناولػػػت ػػف حػػػؿ المشػػػك ت و 
سػػتمتمد  البحػثىػذا وفػي فحسػب  النارػد التفكيػر ميػارات تناولػتفقػد (  3087و)الشػيخ  ( 3084ط  )السػوي

 . التحصيؿ والتفكير البصري لت ميذىفو لمممممات    متغيرًا تابماً التفكير المحوري 

 (3080)السػػكاكر  و( 3084)الحهاحهػػة  رامػػت دراسػػة حيػث  ادوات الدراسػػةتباينػت الدراسػػات السػػابقة فػػي  (7
 جليسر لواطسن الناقد التفكيرتـ تناوؿ اختبار  (3084وفي دراسة )السويط   اا مقاييس لمتغيراتيا التابمةببن

وفػي دراسػػة  اختبااار تااورنس الشااكلي )ب(والناقاد  التفكياار اختباار( تػـ بنػػاا 3084وفػي دراسػة )الدراوشػػة  
مػـ تػذكر كيفيػة ريػاس المتغيػر ف( Rao , 2005امػا دراسػة )  الناقد  التفكير اختبارتـ بنػاا  ( 3087)الشيخ  

التحصػػيؿ والتفكيػػر و التفكيػػر المحػػوري لمممممػػات    تقـو الباحثػػة ببنػػاا اختبػػارفسػػ ىػػذا البحػػثالتػػابع   أمػػا فػػي 
 . البصري لت ميذىف

قػػػػػد تناولػػػػػت دراسػػػػػة المدمهػػػػػة ضػػػػػمف البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي ف ميػػػػػارات التفكيػػػػػرتباينػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة فػػػػػي  (8
تحديػد  –التصػنيؼ  –تحميؿ   رة الهزا بالكؿ  -والمقابمة ميارات التفكير: ) المقارنة (3084)الحهاحهة  

 التفكيػر فػوؽ الممرفػي ( – ػادات المقػؿ  –ئؿ واعحتمػاعت اتوليد البد –التنبؤ  -موثورية مصادر المممومات
  -المشػػػػك ت حػػػػؿ  -التنبػػػػؤ –اتخػػػػاذ القػػػػرار  –( : )   رػػػػة الهػػػػزا بالكػػػػؿ 3080)السػػػػكاكر  وفػػػػي دراسػػػػة   

–ممالهة اعفكػار  -التفسير واتخاذ القرار-( : )المقارنة3084)السويط  و  ابتكار اعستمارات (   -المقارنة
 , Rao  ودراسػة )البػدائؿ واعحتمػاعت(  -التمييػز بػيف الػرأي والحقيقػة  -التصػنيؼ -ا تبػار هميػع الموامػؿ

التفكيػر  -اتخػاذ القػرار -الشػرح السػببي  -التممػيـ والتنبػؤ -المقارنة والمقابمة -( : )  رة الهزا بالكؿ2005
)الشػيخ   وفػي دراسػة   التفكيػر اعبػدا ي ( -( :)التفكيػر النارػد3084وفي دراسػة )الدراوشػة   ( فوؽ الممرفي

  -التنبؤ-تحديد موثورية مصادر المممومات  -التصنيؼ  -  رة الهزا بالكؿ -المقارنة والمقابمة) (: 3087
   المقارنة والمقابمة: ) يةتميارات اعال تماد فستقوـ الباحثة با ىذا البحثأما في  (لبدائؿ واعحتماعت توليد ا

حػؿ    اتخػاذ القػرار   اعسػئمة الصػفية   تحديد الم رة بيف الهػزا والكػؿ   التصنيؼ   التمخيص   الم حظة
 .التدريبي ضمف البرنامج(  الممرفي التفكير فوؽو  التفكير اعبدا ي   التفكير النارد   المشك ت

حسب متطمبات البحث مممادعت اإلحصائية المختمفة بثيف لتباينت الدراسات السابقة مف حيث استخداـ الباح (9
  المشػػترؾتحميػػؿ التبػػايف   ممامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  t-test إذ اسػػتخدـ بشػػكؿ  ػػاـ الممػػادعت اإلحصػػائية )

البحػث  وغيرىػا مػف الممػادعت(  أمػا فػي ىػذا ومربػع ايتػا وبة والتمييػز  ممادلة ممامؿ الصػم (spss) برنامج
فسػوؼ تسػتخدـ الباحثػػة الوسػائؿ اعحصػػائية التػي تناسػػب بيانػات البحػػث ومتغيراتػو لتحقيػػؽ فرضػيات البحػػث 

     .ااالخدبمراالدمئًو لعٌندٌناجسدقلدٌنٌدنًاالالجعلجًاوجمناخدبمراامثؿ : 
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 بخصػوص اثػر متغيراتيػا المسػتقمة فػي المتغيػرات التابمػة إذ تػائج مختمفػةتوصمت الدراسػات السػابقة إلػى ن (80
 الفرضػيات الصػفرية وا تمػدت الدراسػات مض الدراسات بالفرضيات الصفرية في حػيف رفضػت بمػضربمت ب

 .حسب مستوى دعلة الفرؽ لصالح المهمو ة اعولى او الثانية بالفرضيات البديمة وذلؾ 
ا

 :عمق بالتفكير المحوري تت دراسات: الثاني المحور

اثػػػر الػػػتممـ المتمػػػازج فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر المحوريػػػة والتحصػػػيؿ لػػػدى طمبػػػة  :(3083   الطوايمػػػة) (8
 . مرحمة اعساسية في مادة الممـو ال

)بنػػػاا   التفكيػػػر المحوريػػػة لت ميػػػذ المرحمػػػة اعبتدائيػػػة برنػػػامج تػػػدريبي لتممػػػيـ ميػػػارات(: 3083 المتػػػابي ) (3
 .وتطبيؽ( 

والتفضػيؿ الممرفػي   الكيميػاا تحصػيؿ فػي انمػوذج ابمػاد الػتممـ اسػتراتيهيتي اثػر: (3083لموسػوي  ا) (2
 . وتنمية ميارات التفكير المحورية

اثػػػر تنظػػػيـ محتػػػوى مػػػادة الممػػػـو  مػػػى شػػػكؿ نشػػػاطات فػػػي تحسػػػيف ميػػػارات التفكيػػػر  : (3084انـ   )غػػػ  (4
 .مسطيف الصؼ الماشر اعساسي في ف المحوري والر ائي لدى الطمبة

ة واعستقصػاا المق نػي فػي تحصػيؿ مػادة ميػارات التفكيػر المحوريػب التػدريس اثر( : 3085  الميساوي ) (5
 . ند طالبات الصؼ الثالث المتوسط  مـ اعحياا والتفكير اعيهابي 

الممممػػػيف واثػػػره فػػػي  –بنػػػاا برنػػػامج تػػػدريبي لتممػػػيـ ميػػػارات التفكيػػر  نػػػد الطمبػػػة  :( 3086   الخفػػاهي)  (6
 . داا التدريسي والتفكير المحوري لت مذتيـاع

 في وأثرىا بالمحتوى التفكير دمج ميارات  مى رائمة تدريسية ستراتيهية تصميـ:  (3087الحديدي   )  (7
 .المممي  الخامس ط ب الصؼ لدى الرياضي والتواصؿ المحورية ميارات التفكير تنمية

ا



 55.............................................................    خمفية نظرية ودراسات سابقة: ثانيالفصؿ ال

ا(3جيولا)
اريملدفكٌراالجحوبددعلقاايراسمتاسمبقة

الىٌائل اهن  الٌرائط الرٍ ذىصل الُها الثؽساهن 

االؼصائُح 

 الوٍرفكهح

الورغُه  اقاج الثؽس جهمراتاالدفكٌراالجحوري

 الراتع

الورغُه 

 الوٍرمل

ؼعن 

وظًٌ 

 العٌُح

الوهؼلح الكناٌُح 

 والواقج الرعلُوُح

 ًىع الوٌهط

والرصوُن 

 الرعهَثٍ

اٌن الثاؼس  هكف الكناٌح

والٌٍح 

 والثلك

 خ

  فااًااهػػد فػػروؽ ذات دعلػػة إحصػػائيةتو

 دنجٌااااااةاجهاااااامراتاالدفكٌااااااراالجحورٌااااااة
والدحصااٌلالاايىاطلبااةاالراباا ااالسمسااًا

ااالصملحاالجججوعةاالدجرٌبٌة

دحلٌلاالدبمٌنا
االجشدرج

الجقمرنةاوالدصنٌفا
والدردٌباودجثٌلا
 الجعلوجمت

اختبار 
ميارات 
التفكير 
 المحورية

 والرؽصُل

جهمراتا
الدفكٌرا

الجحورٌةا
والدحص

اٌل

الدعلما
االجدجمزو

135 

ماطملب
 وطملبة

الراب ااالسمسًا
االعلوم

اثراالدعلماالجدجمزواا ـــــــــ
فًادنجٌةاجهمراتا
الدفكٌراالجحورٌةا

اوالدحصٌل

الطواٌعةاا
ا(2112)

اعجمن

1.  

 الادوجاايافااروقاذاتاياللااةاةحصاامئٌةا
بااٌناجدوسااطمتاردااباأفااراياجججوعاامتا
االبحاااثاالاااثالثاعلاااىااالخدبااامراالقبلاااً

 لجهمراتاالدفكٌراالجحورٌةا.

  توهػد فػػروؽ ذات دعلػة إحصػػائية بػػيف
االخدبااااامرٌن)القبلًاوألبعااااايي(اادرهػػػػػات

لصااااملحااألفااااراياالجججوعااااةاالدجرٌبٌااااة
 .ااالخدبمراألبعيي

 اخدبمرا
ا-كروسكمل

 والٌس

 ااخدبمراجمن
 اوٌدنً

 اخدبمرا
 نولكوكس

ا-جج االجعلوجمتا-الدركٌز
 دنظٌمالا-الدذكر

اختبار 
ميارات 
التفكير 
 المحورية

جهمراتا
الدفكٌرا

 الجحورٌة

البرنمج ا
االديرٌبً

وفقااعلى
جهمراتا)

الدفكٌرا
 (االجحورٌة

41 

ذلوُما  

  وذلوُمج

 راب اااالبديائًال

 ةالمغة المربي
 ميزيةهاعنو 
 الرياضياتو 

 والمموـ

 ذعهَثٍ

ادصجٌم
الجججوعةا
الدجرٌبٌةا
الواحيةا

وجججوعدٌنا
ضمبطدٌنا
واالخدبمرا

 القبلًاوألبعيي

بنمءابرنمج اديرٌبًا
لدعلٌماجهمراتاالدفكٌرا

 الجحورٌة

 العراتٍ ، 

(2412) 

 العهاق

2.  

 دفوقاالدجرٌبٌةااالولىاعلىاالضمبطةا
رقافًااخدبمراالدحصٌلاوعيماوجوياف
بٌناالدجرٌبٌةاالثمنٌةاج ااالولىا

 والضمبطة

 دفوقاالضمبطةاعلىاالدجرٌبٌدٌنافًا
 الدفضٌلاالجعرفً

 دفوقاالدجرٌبٌةااالولىاوالثمنٌةاعلىا
 الضمبطةافًاالدفكٌراالجحوري

دحلٌلاالدبمٌنا
االحميياوجعمجلا
الدجٌٌزاوكٌويرا

اا21رٌدشمرسون
 وجعميلةاكوبر

جج اا-الدركٌز
ا-الدذكرا-الجعلوجمت

ا-الدحلٌلا-دنظٌماال
 الدقوٌما-الدكمجلا-الدولٌي

اخدبمرا
الدحصٌلا
والدفضٌلا
االجعرفً

وجهمراتا
الدفكٌرا

 الجحورٌة

الدحصٌلا
والدفضٌلا
الجعرفًا
ودنجٌةا

جهمراتا
الدفكٌرا

 الجحوري

انجوذواابعميا
الدعلما

لجمرزانوا
)اسدرادٌجٌ

 دمن(

ا114
 م اطملب

اكٌجٌمءا
طالباالخمجسا

 العلجً

شبهادجرٌبًا
الجججوعدٌن
دجرٌبٌدٌنا
اوضمبطة

ذواالخدبمرا
البعييا

للدحصٌلا
الدفضٌلاو

/االجعرفًا
ابعييالقبلًاوال
للدفكٌرا

 الجحوري

اثرااسدخياما
اسدرادٌجٌدًاانجوذوا
ابعمياالدعلمالجمرزانوا

فًاالدحصٌلا
والدفضٌلاالجعرفًا

ودنجٌةاجهمراتا
 الدفكٌراالجحوري

االجوسوي،ا
ا(2112)

 العهاق

3.  

 دفوقااالنمثاعلىاالذكورافاًااخدبامرا
االدفكٌراالجحورياوالرعمئً.

دحلٌلاالدبمٌنا
االثنمئً

اخدبمرا 
الدفكٌرا

لجحورياا
اوالرعمئً

الدفكٌرا
الجحوريا
اوالرعمئًا

دنظٌما
جحدوىاجميةا

العلوما
ابصورة
انشمطمت

ا144
ام اطملب

اوطملبة

طلبةاالصفا
االعمشر
اعلوم

جججوعدٌنا
دجرٌبٌةا
اوضمبطة

اثرادنظٌماجحدوىا
جميةاالعلومافًا
دحسٌناجهمراتا
الدفكٌراالجحوريا

اوالرعمئً

غمنما
ا(2114)

اعجمن

4.  
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الىٌائل اهن  ها الثؽسالٌرائط الرٍ ذىصل الُاهن 

االؼصائُح 

 الوٍرفكهح

الورغُه  اقاج الثؽس جهمراتاالدفكٌراالجحوري

 الراتع

الورغُه 

 الوٍرمل

ؼعن 

وظًٌ 

 العٌُح

الوهؼلح الكناٌُح 

 والواقج الرعلُوُح

 ًىع الوٌهط

والرصوُن 

 الرعهَثٍ

اٌن الثاؼس  هكف الكناٌح

والٌٍح 

 والثلك

 خ

 اوالثمنٌةدفوقاالدجرٌبٌةااالولىا
 علىاالضمبطةافًااخدبمراالدحصٌل

 والثمنٌةادفوقاالدجرٌبٌةااالولىا
الدفكٌرااعلىاالضمبطةافًااخدبمر

ااالٌجمبً

دحلٌلاالدبمٌنا
ااالحميي

واخدبمراشٌفٌها
وجعمجلااردبمطا

ابٌرسون

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
جج اا-الدركٌز
ا-الدذكرا-الجعلوجمت

ا-الدحلٌلا-دنظٌماال
 الدقوٌما-الدكمجلا-الدولٌي

اخدبمرا
 الدحصٌل

اجقٌمسو
 الدفكٌر

ااالٌجمبً

 تحصيؿال
 والتفكير
ااعيهابي

 تاجهمر
 الدفكٌر

 الجحورٌة
واالسدقصم

االعقالنً ء

ا114
اطملبة

ااحٌمء
 الصف طملبمت
االجدوسط الثملث

شبهادجرٌبًا
لجججوعدٌنا
دجرٌبٌدٌنا
اذواوضمبطة
االخدبمرا
البعييا

للدحصٌلا/ا
القبلًا

اوالبعيي
للدفكٌرا

 ًٌجمباال

 الديرٌس اثر
 رالدفكٌ تابجهمر

اا الجحورٌة
 واالسدقصمء

 فًاالعقالنً
 والدفكٌر الدحصٌل
ااالٌجمبً

العٌسموي،ا
ا(2115)

االعهاق

5.  

 نافاااااًاودفاااااوقاالطلباااااةاالجعلجااااا
الجججوعاااةاالدجرٌبٌاااةاعلاااىاالطلباااةا
الجعلجااٌنافااًاالجججوعااةاالضاامبطةا
فااااًااالياءاالديرٌسااااًاعلااااىاوفااااقا

 بطمقةاالجالحظةا.

 الجعلجااٌناا-دفااوقادالجااذةاالطلبااةا
الدجرٌبٌةاعلىادالجذةاافًاالجججوعة

الجعلجاااٌنافاااًاالجججوعاااةاا-الطلباااةا
الضاااااامبطةافااااااًااخدباااااامراالدفكٌاااااارا

 الجحوريا.
 

 اعختبار التائي
 لمينتيف

مستقمتيف ومربع 
كاي وممامؿ 

 ارتباط بيرسوف 

بطارة 
 م حظة

اخدبمراو

الدفكٌرا
 الجحوري
 لرالهُمهن

اعداا 
 التدريسي
 –لمطمبة 
 المممميف

الدفكٌراو

الجحور
 ي
 هُمهنلرال

برنامج 
تدريبي 
لتمميـ 

ميارات 
 التفكير

(65 )
طالبًا 
 وطالبة

200)و
( تمميذًا 
 وتمميذة

ناوالطلبةاالجعلج
الجرحلةاالرابعةا

اعلوماالحٌمة
ودالجذةاالصفا

الخمجسا
 االبديائً

شثه ذعهَثٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

االـرثان 

 الثعكٌ

بناا برنامج تدريبي 
لتمميـ ميارات 

 –مطمبة التفكير ل
 المممميف

 الففاظٍ ، 

(2416) 

 العهاق

 

6.  

 وهػػػد فػػػرؽ ذات دعلػػػة إحصػػػػائية ي
متوسػطي مهمػو تي البحػث فػي بيف 

ككاااااالااالدفكٌااااااراالجحااااااورياتنميػػػػػػة

االرٌمضًاككل والدواصل

 اعختبار التائي
 لمينتيف
امستقمتيف

اجعميلةاكوبر

جج اا-الدركٌز
ا-دنظٌماالا-الجعلوجمت
االدولٌيا-الدحلٌل

اخدبمرا
راالدفكٌ

االجحوري
 والدواصل
االرٌمضً

جهمراتا
 الدفكٌر
الجحور

 ٌة
والدواص

 ل
االرٌمضً

 دصجٌم
 سدرادٌجٌة
 ديرٌسٌة

 على قمئجة
يج ا

 جهمرات
 الدفكٌر

ابملجحدوى

(68 )
اطالباً 

 طالباالصف
االعلجً الخمجس

ارٌمضٌمت

جججوعدٌنا
دجرٌبٌةا
اوضمبطة

 سدرادٌجٌة دصجٌم
 على قمئجة ديرٌسٌة

 يج اجهمرات
 دوىبملجح الدفكٌر
 دنجٌة فً وأثرهم

جهمراتا
 الدفكٌرالجحورٌة

 والدواصل
االرٌمضً

االحيٌييا
ا(ا2111)

االعراق

1.  
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 -لممحور الثاني : سابقةمؤشرات ودالالت عن دراسات 

دععت الخاصة بدراسات سابقة التي تمكس نقاط التشابو واعخت ؼ المؤشرات و اليتناوؿ ىذا الهزا  رض 
 :  نحو اآلتي مى الىذا البحث بينيا وبيف 

ف بمػض الدراسػات وذلؾ بحسب اىدافيا   إذ ي حػظ أ الوهؼلح الكناٌُحتنو ت دراسات سابقة مف حيث  (8
(  وطػػ ب الصػػؼ الثالػػث 3083  الصػػؼ الرابػػع اعبتػػدائي فػػي دراسػػة )المتػػابي ارتصػػر  مػػى  ينػػة ت ميػػذ

  ب الصػؼ الخػامس المممػيالمينػة تمثمػت بطػ(   والقسػـ اآلخػر مػف 3085  المتوسط في دراسة )الميساوي
الطمبػػة الممممػػػيف ب قسػػػـ اآلخػػر مػػف المينػػةال تمثػػؿ  و (  3087و)الحديػػدي   (3083  دراسػػة )الموسػػوي فػػي

أمػا البحػث الحػالي فقػد تنػاوؿ  ينػة ممممػات مػادة  (3086  وت ميػذىـ فػي دراسػة )الخفػاهيالهاتعح  المرحمػة
 . رياضيات اثناا الخدمة وت ميذىفال

 ة فػي دراسػػة( تمميػػذ48ت السػابقة مػػف حيػث حهػػـ المينػة   إذ تراوحػػت أ ػداد الطمبػػة بػيف )تنو ػت الدراسػػا (3
  وبقيػػػة الدراسػػػات تراوحػػػت بػػػيف ىػػػػذيف (3086)الخفػػػاهي  ًا فػػػي دراسػػػة ( تمميػػػذ200و) (3083)المتػػػابي  

د ( ممممػػة و ػػد25يقػػدر ) مػػف مهتمػػع الممممػػات المينػػةالباحثػػة حهػػـ  الحػػالي سػػتمتمد  وفػػي البحػػث  المػػدديف
مػا   وفي البحث الحالي فاف هنس  ينة البحث ىو مػف اعنػاث )الممممػات( ا ( تمميذًا وتمميذة535الت ميذ )

 .ت ميذىف فمف الذكور واعناث 

 ( 3087و)الحديػػدي   (3083ت دراسػػة )الموسػػوي  تناولػػ دراسػػات السػػابقة فػػي هػػنس المينػػة إذاختمفػػت ال (2
)الخفػاهي     فػي حػيف تناولػت دراسػة  تناولت اعنػاث فحسػبف( 3085)الميساوي   فٍ قناٌح  اما الذكور 
 . الذكور واعناث مماً  ( 3083و)المتابي   (3086

بناا برنامج تدريبي    وذلؾ  ف طريؽ كمتغير مستقؿ التفكير المحوري (3083)المتابي  تناولت دراسة  (4
 دراسػػػػةتناولػػػػت و  ا المق نػػػػيالتػػػػدريس بػػػػالتفكير المحػػػػوري واعستقصػػػػا( 3085  )الميسػػػػاوي دراسػػػػةتناولػػػػت و 

 (3086  )الخفاهيادراسة تتناولو    استخداـ استراتيهيتي انموذج ابماد التممـ لمارزانو (3083  )الموسوي
)الخفػػاهي  و (3083)الطوايمػػة   دراسػػاتواتفػػؽ البحػػث الحػػالي مػػع ال خ الرفكُففهوهففانالبنػػاا برنػػامج تػػدريبي 

 .كمتغير تابع  التفكير المحوري في تناوؿ(  3087( و)الحديدي   3084و )غانـ  ( 3086

 (  3084و )غػػانـ   (3083تناولػػت دراسػػة )المتػػابي   السػػابقة فػػي متغيراتيػػا التابمػػة إذتباينػػت الدراسػػات  (5
 فضػػً   ػػف ( 3087و)الحديػػدي   (3083و)الطوايمػػة   (3083فػػي دراسػػة )الموسػػوي  و التفكيػػر المحػػوري 
وفػػي دراسػػة )الميسػػاوي     الرٌمضااً والدواصاال ضػػيؿ الممرفػػيالتحصػػيؿ والتفتناولػػت  التفكيػػر المحػػوري

 الممممػيف –لمطمبػة  اعداا التدريسػي( 3086وفػي دراسػة )الخفػاهي     اعيهػابي والتفكيػر تحصيؿال( 3085
لمممممػػات    تػػابعكمتغيػػر  التفكيػػر المحػػوري تناولػػت الباحثػػة ىػػذا البحػػث وفػػي لت ميػػذىـ التفكيػػر المحػػوريو 
 . ير البصري لت ميذىفالتحصيؿ والتفكو 
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الػذكاا     المتغيػرات :) (3083)المتابي  تناولت دراسة  إذ متغيرات التكافؤتباينت الدراسات السابقة في  (6
 متفكيػػػػر المحػػػػوري والصػػػػحة المامػػػػة لولػػػػ ـ   اعختبػػػػار القبمػػػػي    والتحصػػػػيؿ الدراسػػػػي لػػػػ ب الزمنػػػػي والممػػػػر
ا  الزمنػػػي الممػػػرالمممومػػػات السػػػابقة   التحصػػيؿ السػػػابؽ  : ) ( 3085  (   وفػػػي دراسػػػة )الميسػػاوي لمتمميػػذ
  التحصػػيؿ السػػابؽ  الااذكمءاالزجنااً،االعجاار:)  (3083)الموسػوي  وفػػي دراسػػة  ( اعيهػػابي والتفكيػػراالااذكمء

  التحصػػيؿ  الااذكمء:)  (3086)الخفػػاهي  وفػػي دراسػػة    ( التفكيػػر المحػػوري  اختبػػار  المممومػػات السػػابقة
التفكيػر و    التحصيؿ السػابؽ الذكمءالممر الزمني   :)  ( 3087و)الحديدي     السابقة   المممومات السابؽ

متغيػػػرات التكػػػافؤ المناسػػػبة لمينػػػة  الباحثػػػة سػػػوؼ تتنػػػاوؿ ىػػػذا البحػػػثوفػػػي  (الرياضػػػي  والتواصػػػؿاالمحػػػوري
 الممممات و ينة الت ميذ .

رسػـ منيػا اختبػارات والقسػـ اعخػر بطارػة  تنػاوؿ إذ ادوات الدراسػة حيػثبناا تباينت الدراسات السابقة في  (7
و )غػانـ  اختبار التحصيؿ ومقياس التفكير اعيهابي (3085)الميساوي  دراسة  تناولتإذ  م حظة ومقياس

واتفقػت الباحثػة مػع دراسػة  وذلؾ لتحقيؽ اىداؼ الدراسةاختبار التفكير المحوري والر ائي  تناولت ( 3084 
 ( 3087و)الحديدي   ( 3083و)الطوايمة  ( 3086)الخفاهي  و( 3083)الموسوي  و( 3083)المتابي  

 .مماتالتفكير المحوري لممم بناا اختبارفي 

تناولػػػت ( 3083)المتػػػابي  ففػػػي دراسػػػة المحػػػوري  ميػػػارات التفكيػػػرتنػػػاوؿ تباينػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي  (8
(  وفػػي تنظػػيـ ال -التػػذكر -ومػػاتهمػػع الممم -التركيػػز): اعولػػى  اعربػػع الرئيسػػية المحػػوري التفكيػػرميػػارات 
 -تنظػيـ ال -التػذكر -همع المممومػات -التركيز: ) (3085)الميساوي   دراسة و (3086)الخفاهي  دراسة 
( تناولػػت ميػػارات التفكيػػر )المقارنػػػة 3083وفػػي دراسػػة )الطوايمػػة   ( التقػػويـ  -التكامػػؿ -التوليػػد -التحميػػؿ

همػػػع  -التركيػػػزتناولػػػت ميػػػارات التفكيػػػر ) ( 3087الحديػػػدي  و) يػػػب وتمثيػػػؿ المممومػػػات(توالتصػػػنيؼ والتر 
 ميػػػارات التفكيػػػػر امػػػػا فػػػي البحػػػػث الحػػػالي فسػػػػيتـ تنػػػاوؿ هميػػػػع التوليػػػد ( -التحميػػػػؿ -تنظػػػيـ ال -المممومػػػات
 .(التقويـ  -التكامؿ -التوليد -التحميؿ -تنظيـ ال -التذكر -همع المممومات -التركيز) المحوري

حسػػب متطمبػػات ف لمممػػادعت اإلحصػػائية المختمفػػة بمػػف حيػػث اسػػتخداـ البػػاحثي تباينػػت الدراسػػات السػػابقة (9
اخدبمراواوٌدنًااخدبمراجمنو والٌسا-اخدبمراكروسكملا اـ الممادعت اإلحصائية ت بنحوالبحث إذ استخدم

(   spss) برنػامج  اعحػاديتحميػؿ التبػايف و  وجعميلاةاكاوبرا ممامؿ ارتبػاط بيرسػوف  «t-test)» نولكوكس
تسػػػتخدـ الباحثػػػة الوسػػػائؿ البحػػػث فس أمػػػا فػػػي ىػػػذا وغيرىػػػا مػػػف الممػػػادعت ادلػػة ممامػػػؿ الصػػػموبة والتمييػػػزمم

     .اعحصائية التي تناسب بيانات البحث ومتغيراتو لتحقيؽ فرضيات البحث
مػػا  ػدا دراسػػة  فػي تفػػوؽ المهمو ػة التهريبيػػة  مػى الضػابطة يػانتائه فػػيالدراسػػات السػابقة  اتفقػت اغمػب (80

 . في احدى نتائهيا (3083بي  )المتا
ا
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 :تتعمق بالتفكير البصري  دراسات: الثالث المحور

 المممػي تنميػة التحصػيؿ  مػى الرياضػي التواصػؿ تراميػا فػي مقتػرح برنػامج أثػر:   )3088طػافش   ) (8
 .  اعساسي بغزة الثامف الصؼ طالبات لدى اليندسة في يالبصر  التفكير تراوميا

التحصػػيؿ  تنميػػة فػػيلمحسوسػػة فػػي تػػدريس وحػػدة الكسػػور توظيػػؼ النمػػاذج ا راثػػ:  (3083ابػو داف   ) (3
 . لدى طالبات الصؼ الرابع اعساسي بغزة البصري وميارات التفكير

 اليندسػية المفػاىيـ تنميػةفػي  (PDEODE) البنائيػة اعسػتراتيهية اسػتخداـ أثػر : (3084األسػمر ) (2
 . الصؼ الثامف طالبات لدى ياتضالريا في البصري التفكير وميارات

 البصري ميارات التفكير تنميةفي   )شارؾ ,زاوج, فكر( استخداـ استراتيهية  فا مية : (3085الديب   ) (4
 . الرياضي لدى ط ب الصؼ الثامف اعساسي بغزة والتواصؿ

 تحصػيؿ فػي واثػره الممرفػي المػبا اسػتراتيهيات وفػؽ مى  تمممي تمميمي تصميـ : (3085الشمري   ) (5
 . لط ب الرابع المممي البصري والتفكير يميااالك مادة

الممممػػيف فػػي رسػػـ  –بنػػاا برنػػامج تػػدريبي وفقػػًا عسػػتراتيهيات التممػػيـ البصػػري لمطمبػػة  : (3085الشػػيخ  ) (6
 .في ادائيـ التدريسي والتفكير البصري لت مذتيـ  الممـو المامة واثره

7)   (Yung , 2015 فماليػػة التمثيػػؿ البصػػري القػػائـ  مػػى : )فػػي  البصااري دفكٌاارالاالحاسػػوب فػػي تنميػػة
 الرياضيات .

قامئماعلاىااسادرادٌجٌمتاالدفكٌاراالجدشاعباوخارائطاالدفكٌارافاًادنجٌاةااتهًفاهطفعملٌةا( : 3086)احمػد   (8

 في الرياضيات لط ب المرحمة الثانوية . البصري دفكٌرالو دحصٌلال
لة أوحػؿ المسػ البصػري تنميػة التفكيػر اسػتخداـ اسػتراتيهية المػنظـ الشػكمي فػي  اثػر : (3087اعغػا   ) (9

 .اليندسية لدى طالبات الصؼ التاسع اعساسي بغزة 
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ا(4جيولا)
اريبصملدفكٌراالددعلقابايراسمتاسمبقة

الٌرائط الرٍ ذىصل الُها  اهن

 الثؽس

الىٌائل اهن 

االؼصائُح 

 الوٍرفكهح

الورغُه  الورغُه الراتع اقاج الثؽس

 الوٍرمل

ؼعن 

وظًٌ 

 العٌُح

ح الوهؼل

الكناٌُح والواقج 

 الرعلُوُح

 ًىع الوٌهط

والرصوُن 

 الرعهَثٍ

اٌن الثاؼس  هكف الكناٌح

والٌٍح 

 والثلك

 خ

 بٌن ياللة ذات فرق وجوي
الجججوعةاامتيرججدوسطا

الدجرٌبٌةاوالضمبطةاافًا
 الدفكٌرالدحصٌلاو اخدبمر

 .البصري

 ًاالخدبمرااالدمئ 

 جعمجلااردبمطا
 بٌرسون

 كويرااجعميلة
نرٌدشمريسو

ا21

 ًجعميلةهولسد 
 

ااخدبمر
الدحصٌلا

ااخدبمرو
 الدفكٌر

 البصري

 دنجٌة
الدحصٌلا

اتاجهمرو
 الدفكٌر

 . البصري

برنمج اجقدرحا
فًاجهمراتا

الدواصلا
 الرٌمضً

ا34
 اةطملب

 

طملبمتاالصفا
الثمجنا
االسمسًا

 رٌمضٌمتال

الجنه اشبها
الدجرٌبًادصجٌما

ادجرٌبً
لجججوعدٌنا

دجرٌبٌةوضمبطةا
اذوااالخدبمراالقبلً

 البعييو

اثربرنمج اجقدرحافًا
جهمراتاالدواصلا

 دنجٌة علىالرٌمضًا
اتاجهمرالدحصٌلاو

 . البصري الدفكٌر

 طافش ، 

(2411) 

 فلٍطُي

1.  

 بٌن ياللة ذات فرق وجوي 
الجججوعةاامتيرججدوسطا

الدجرٌبٌةاوالضمبطةاافًا
 الدفكٌرالدحصٌلاو اخدبمر

 .البصري

 االخدبمراا
 الدمئً

 جعمجلااردبمطا
 بٌرسون

 كويرااميلةجع
ا21رٌدشمريسون

 هولسدًاجعميلة 
 

ااخدبمر
االدحصٌلا

ااخدبمرو
 الدفكٌر

 البصري

ادنجٌة
الدحصٌلا

اتاجهمرو
 الدفكٌر

 البصري

النجمذوا
 الجحسوسة

ا61
 ةطملب

 

طملبمتاالصفا
الراب ا
االسمسًا

 رٌمضٌمتال

ادجرٌبًدصجٌما
لجججوعدٌنا

دجرٌبٌةاوضمبطةا
ذوااالخدبمراالقبلًا

 البعييو

مذوااثردوظٌفاالنج
الجحسوسةافًاديرٌسا

 علىوحيةاالكسورا
الدحصٌلا دنجٌة

 الدفكٌراتاجهمرو
ا. البصري

،  تى قاىا

(2412 ،)

 فلٍطُي

2.  

 بٌن ةحصمئٌم ا يال فرق وجوي
الجججوعةا يرجمت جدوسط

 فً والضمبطة الدجرٌبٌة
 الهنيسٌة الجفمهٌم اخدبمري
 لصملح البصري والدفكٌر

 .الدجرٌبٌة الجججوعة

 ًااالخدبمرااالدمئ
 لعٌندٌناجسدقلدٌن

 جعمجلااردبمطا
 بٌرسون

 كىقن   هعاقلح

 24نَرشانقٌىى

 ًجعميلةهولسد 
 

ااخدبمر
 الجفمهٌم
 الهنيسٌة
اواخدبمر
 تاجهمر

 الدفكٌر
 البصري

دنجٌةا
 الجفمهٌم
 الهنيسٌة
 تاوجهمر
 الدفكٌر

 البصري

 تيهيةااعستر 
 البنائية

(ا55)
 طملبة

طملبمتاالصفا
 الثمجنااسمسً

اشبهادجرٌبً/
ادجرٌبًادصجٌم

لجججوعدٌنا
دجرٌبٌةاوضمبطةا
ذوااالخدبمراالقبلًا

 البعييو

 اسدخيام أثر
 البنمئٌة االسدرادٌجٌة

 الجفمهٌم دنجٌة فً
 تاوجهمر الهنيسٌة
االبصري الدفكٌر

 االٌوه، 

 فلٍطُي

2414 

3.  

 بٌن ياللة ذات فرق وجوي 
جدوسطاعالجمتاطلبةا
الجججوعةاالدجرٌبٌةا
 الدفكٌر والضمبطةاافًااخدبمر

 الرٌمضً الدواصلوالبصريا

 ًالوسطاالحسمب 

 االنحرافا
 الجعٌمري

 دحلٌلاالدبمٌنا
 الجشدرجا.ا

 اخدبمر 
 الدفكٌر

 البصري
 الدواصلو

 الرٌمضً

 دنجٌةا
 جهمرات
 الدفكٌر

 البصري

 الدواصل 
 الرٌمضً

 اسدخيام فمعلٌة
 ,وواز, فكر(

 )شمرج

ا54
 ام اطملب

 ثمجنال الصف
 األسمسً

 رٌمضٌمتال

دجرٌبًاالجنه اال
جوعدٌنالجج

دجرٌبٌةاوضمبطةا
ذوااالخدبمراالقبلًا

 والبعيي

 فكر( اسدخيام فمعلٌة
 على )شمرج,وواز

 الدفكٌراتاجهمر دنجٌة
 والدواصل البصري
 الرٌمضً

الكَة ، 

2415 

 فلٍطُي

4.  
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 ُوٍلالرع نالرصوُ اشه

ل الرؽصُفٍ  وٍلالرع

الثصهٌ  هاناخ الرفكُهوه

 .العلجًاللص  الهاتع 

   االـرثان

 الرائٍ

 ل انذثاط هعاه

 تُهٌىى 

 هعاقلح كىته  

 ااختبار
 الدحصٌل

 ااختبار
 الدفكٌر

  البصري

 الدحصٌل 

 الدفكٌر 
 البصري

 وفق دصجٌم
ا اسدرادٌجٌمت

 العبء
 الجعرفً

66 

  طالثا  

 لكىن

 ب االر طالب
 العلجً

 الكٌجٌمء

 لوذعهَثٍ  ذصوُن

الضثظ العىئٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح وضاتطح 

 لواالـرثانالثعكٌ

 ٌجًدعل اثرادصجٌم
 وفق دعلجً

 العبءا اسدرادٌجٌمت
 دحصٌل فً الجعرفً
 والدفكٌر الكٌجٌمء
  البصري

 ،  شوهٌال

2415 

 العهاق

5.  

 الدجرٌبٌة الجججوعة دفوق
ااالياءافًاالضمبطة على

االديرٌسً
 فً الجعلجٌن دالجذة دفوق

 على الدجرٌبٌة الجججوعة
 الجججوعة فً الجعلجٌن دالجذة

 الدفكٌر اخدبمر فً الضمبطة
ا.البصري

 

   االـرثان

 الرائٍ

  هعاهل انذثاط

 تُهٌىى 

كىقن   هعاقلح

 24نَرشانقٌىى

 

بطمقةا
جالحظةا
االياءا

 الديرٌسً

ااختبار
 الدفكٌر

 البصري

االياءا
الديرٌسًا

 الدفكٌر
 البصري

تهًاهط 

 وفقاذكنَثٍ

ا اسدرادٌجٌمت
الدعلٌما

 البصري

44 

طالثا  

 )هعلن(

( 444و)

 ذلوُم

لكىن 

 واًاز

 الطلبة
ى( وى)الوعل

اوذالهُمهن

 )الخمجس
 االبديائً(
 علىم الؽُاج

ذعهَثٍ  ذصوُن

لٌ الضثظ 

العىئٍ 

لوعوىعرُي 

ذعهَثُح 

وضاتطح لو 

 االـرثانالثعكٌ

اتهًاهط ذكنَثٍاثرا

ا اسدرادٌجٌمت وفق
فًا الدعلٌماالبصري
االياءاالديرٌسًا
للطلبةاالجعلجٌنا

 البصري والدفكٌر
 لرالهُمهن .

 شُؿ ،ال

2415 

 العهاق

6.  

 ةحصمئٌم ا يال فرق يوجو
 يرجمت جدوسط بٌن

االجججوعةاالدجرٌبٌة
 اخدبمرالدفكٌر فً والضمبطة
ا.الدجرٌبٌة لصملح البصري

ااختبار ـــــــــــــ
 الدفكٌر

االبصري

 دفكٌرالادنجٌة
االبصري

 الدجثٌل
االبصري

القمئماعلىا
 الحمسوب

24 

 طالثا  

 وطالثح

االثمنوٌة
ارٌمضٌمتال

هعوىعرُي 

ذعهَثُح 

 وضاتطح 

 فعملٌةاالدجثٌل
البصرياالقمئماعلىا

دنجٌةا فً الحمسوب
االبصري دفكٌرال

Yunk 

2015 

6.  

 ةحصمئٌم ا يال فرق وجوي
 طملبمت يرجمت جدوسط بٌن

االجججوعةاالدجرٌبٌة
 اخدبمري فً والضمبطة
 البصري والدفكٌر الدحصٌل
 .الدجرٌبٌة الجججوعة لصملح

 االخدبمراا
الدمئًالعٌندٌنا

 جسدقلدٌن

 رب ااٌدمج 
 

اخدبمرا

 دحصٌلال

 دفكٌرالو

 البصري

ادنجٌة

 دحصٌلال

 دفكٌرالو

 البصري

اسدرادٌجٌمتا
الدفكٌرا

الجدشعبا
وخرائطا
 الدفكٌر

(75) 
 طالبة

طملبمتا
الصفااالولا

اثمنوي
 رٌمضٌمتال

شبةادجرٌبًا
لجججوعدٌنا

دجرٌبٌةوضمبطةا
ذوااالخدبمرا

 البعييوالقبلًا

قمئمااتهًاهطفعملٌةا

علىااسدرادٌجٌمتا
جدشعباالدفكٌراال

وخرائطاالدفكٌرافًا
 دحصٌلالدنجٌةا

االبصري دفكٌرالو

اؼوك  ، 

2416 

 هصه

1.  

 بٌن ةحصمئٌم ا يال فرق وجوي
الجججوعةا يرجمت جدوسط

 فً والضمبطة االدجرٌبٌة
االبصري الدفكٌر اخدبمري

 لصملح حلاالجسملةاالهنيسٌةو
االدجرٌبٌة الجججوعة

 االخدبمرااالدمئًا
 لعٌندٌناجسدقلدٌن

 ئوٌةاالنسباالجا
والوسطاالحسمبًا

واالنحرافا
االجعٌمري

اخدبمرا
 دفكٌرال

البصريا
وحلاالجسملةا

االهنيسٌة

 دفكٌرالادنجٌة
البصريا

وحلاالجسملةا
االهنيسٌة

اسدرادٌجٌةا
االجنظماالشكلً

(80  )
 طالبة 

طملبمتاالصفا
الدمس ا
االسمسًا

ارٌمضٌمتال

الجنه االدجرٌبًا
والوصفً/ادصجٌما

ادجرٌبً
لجججوعدٌنا
ضمبطةادجرٌبٌةاو

اذواالخدبمرالبعيي

اثرااسدرادٌجٌةاالجنظما
الشكلًافًادنجٌةا

البصرياوحلا دفكٌرال
االجستلةاالهنيسٌةا

 االغا،

2416 

 فلٍطُي

2.  
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 -مؤشرات ودالالت عن دراسات سابقة لممحور الثالث:

ت ؼ دععت الخاصة بدراسات سػابقة التػي تمكػس نقػاط التشػابو واعخػالمؤشرات و اليتناوؿ ىذا الهزا  رض 
 و مى النحو اآلتي:  ىذا البحثبينيا وبيف 

رسػػـ منيػػا المػػنيج التهريبػػي والقسػػـ اعخػػر  اسػػتخدـ إذتباينػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي نػػوع المػػنيج المسػػتخدـ  (8
المػػنيج شػػبو التهريبػػي وكػػذلؾ المػػنيج الوصػػفي  وبمضػػيا لػػـ يػػذكر نػػوع المػػنيج المسػػتخدـ . وكػػذلؾ تباينػػت 

 الفكَة( و)3084   االٌوه) اختارت دراسػة إذلتصميـ التهريبي الممتمد فييا دراسات سابقة مف حيث نوع ا
شػبو  اً تصػميم( (Yunk 2015 و (3086و )احمػد    (3088طفافش ، ( و)3083، تفى قاىا( و)3085  

اختػػػارت دراسػػػة )الشػػػمري     فػػػي حػػػيف اعختبػػػار القبمػػػي والبمػػػدي ا تيف تهريبيػػػة وضػػػابطة ذتهريبػػػي لمهمػػػو 
 اريبػػػي لمهمػػػو تيف تهريبيػػػة وضػػػابطة ذشػػػبو ته اً ( تصػػػميم3087( و)اعغػػػا   3085 ( و )الشػػػيخ 3085

 اذلمهمػػػو تيف تهريبيػػػة وضػػػابطة  اً وفػػػي ىػػػذا البحػػػث ستسػػػتخدـ الباحثػػػة تصػػػميم فحسػػػب اعختبػػػار البمػػػدي
 حسب اىداؼ البحث وفرضياتو .بلت ميذ ممممات مادة الرياضيات وذلؾ  اعختبار البمدي

 ف بمػػض الدراسػػاتوذلػػؾ بحسػػب اىػػدافيا   إذ ي حػػظ أ الوهؼلففح الكناٌففُحف حيػػث تنو ػػت دراسػػات سػػابقة مػػ (3
   االٌوه( و)3085   الكَة( و)3088طافش ، ط ب الصؼ الثامف اعساسي في دراسة )  مى تارتصر 
(   والقسػـ اآلخػر  3087(   وطالبات الصؼ التاسع اعساسي لمادة الرياضيات في دراسة )اعغا   3084

(  والقسػػـ اآلخػػر مػػف المينػػة 3083تمثمػػت بطػػ ب الصػػؼ الرابػػع اعساسػػي فػػي دراسػػة )ابػػو داف  مػػف المينػػة 
( (Yunk 2015 و ( لمػػادة الكيميػػاا  3085تمثمػػت بطػػ ب الصػػؼ الرابػػع المممػػي فػػي دراسػػة )الشػػمري  

تناولػػت طػػ ب الصػػؼ اعوؿ ثػػانوي لمػػادة الرياضػػيات    (3086و )احمػػد    ذٌاولففد الوهؼلففح الصاًىَففح
فقػػد  ىػذا البحػثأمػا    علفىم الؽُفاج لمػادة (2415)الشفُؿ ، الثفاخ الوهؼلفح الهاتعفح )ظاهعُفح( ففٍ قناٌففحوط

 تناوؿ  ينة ت ميذ ممممات مادة الرياضيات اثناا الخدمة لمتغير التحصيؿ والتفكير البصري .
بػػػة فػػػي دراسػػػة        ( طال24تنو ػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف حيػػػث حهػػػـ المينػػػة   إذ تراوحػػػت أ ػػػداد الطمبػػػة بػػػيف ) (2

  وبقية الدراسػات تراوحػت بػيف ىػذيف المػدديف  (2415)الشُؿ ،في دراسة ( تمميذ 400( و)3088طافش ، )
 مف مهتمع الت ميذ .( تمميذًا وتمميذة  535)فستأخذ الباحثة  ىذا البحث  وفي 

( 3085   الفففكَةة )مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة بػػػاف هػػػنس المينػػػة فييػػػا مػػػف الػػػذكور وىػػػي دراسػػػ تافدراسػػػ اتقفػػػت (4
(  3084   االٌففففوه( و)3083)ابػػػػو داف  و ( 3088طففففافش ، ) فففففٍ قناٌففففح(   امػػػػا 3085و)الشػػػػمري  
 (2415)الشفُؿ ،   في حيف تناولػت دراسػة  فتناولت اعناث فحسب(  3086و)احمد  (  3087و)اعغا   

 ىػو مػف الػذكور واعنػاث ينػة البحػث فػاف هػنس  ىػذا البحػثالذكور واعناث ممًا   وفي ( (Yunk 2015 و
 .بالنسبة لمت ميذ 
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   االٌفوه)وفػي دراسػة  كمتغيػر مسػتقؿ اً مقترحػ اً برنامه  (2415)الشُؿ ،( و3088طافش ، تناولت دراسة ) (5
و )احمد    الجنظماالشكلًااشه اٌرفكام اٌرهاذُعُحتناولت (  3087غا   و)اع (3085   الكَةو) (3084

  دراسػػػة )الشػػػمريتناولػػػت افػػػي حػػػيف لدفكٌاااراالجدشاااعباوخااارائطاالدفكٌاااراسااادرادٌجٌمتااتناولػػػت ( 3086  
 Yunk و) دوظٌفاالنجمذواالجحسوسة (3083  )ابو دافادراسةتناولت و    دعلجً م ادعلٌجٌ م ادصجٌج (3085

 .سيتـ استخداـ برنامج تدريبي وفقًا عنموذج شوارتز  البحث الحاليو  وفياالدجثٌلاالبصرياتناولت( 2015

)ابػو  دراسػةك والتفكيػر البصػري ممػاً  فػي تنػاوؿ التحصػيؿ الدراسات السابقة في متغيراتيا التابمػةب اغمت اتفق (6
 (3085   الفكَةامػا دراسػة )(   3086و)احمػد    (3085  )الشمري و (3088، طافش و) (3083  داف

   االٌفوه)اسػة وفػي در  هرغُه االقاء الركنٍٍَ (2415)الشُؿ ،ودراسػة    فتناولت متغير التواصؿ الرياضي
 Yunk وفػي دراسػة )لة اليندسية   حؿ المسأ تناولت(  3087ودراسة )اعغا    الهنيسٌة الجفمهٌم (3084

التحصػيؿ فػي متغيػر  الدراسػات السػابقة اتفؽ مع اغمػب البحثىذا و  التفكير البصري فحسب تناولت( 2015
 . والتفكير البصري لمت ميذ

تناولتػو كاختبػار مػف النػوع  إذ التفكير البصػريبالنسبة لمتغير  الدراسة اداةهميع الدراسات السابقة في ت اتفق (7
 مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي بنػػاا اختبػػار الحػػالي البحػػثالفقػػرات الموضػػو ية )متمػػددة البػػدائؿ (   واتفػػؽ  ذي

  . التفكير البصري لمت ميذ

ميػارة ىػي : ) مبيػا خمػس ميػارات حػددت اغ إذالبصػري  ميػارات التفكيػرالدراسات السػابقة فػي  اغمب تاتفق (8
ميػػػػارة اعدراؾ وتفسػػػػير    ميػػػػارة ربػػػػط المممومػػػػات  ميػػػػارة تحميػػػػؿ الشػػػػكؿ   التمػػػػرؼ  مػػػػى الشػػػػكؿ ووصػػػػفو 

تناولػػػت )ميػػػارة القػػػرااة البصػػػرية   ( 3086راسػػة )احمػػػد  (   وفػػػي د ميػػػارة اسػػػتخ ص الممػػػاني  الغمػػوض 
المممومات   تحميؿ المممومات وميارة استنتاج الممنى(  البصري   ادراؾ الم رات المكانية   تفسير  التمييز
 التفكير البصري لمت ميذ الخمس في بناا اختبار مياراتفستقوـ الباحثة باع تماد  مى ال البحثىذا أما في 
ميػارة    ميػارة ربػط المممومػات  ميػارة تحميػؿ الشػكؿ   ميارة التمرؼ  مى الشكؿ ووصفو وىي : ) ميارات 

  . ( ميارة استخ ص المماني  فسير الغموض اعدراؾ وت

ًا اـ مقترح اً بخصوص اثر متغيراتيا المستقمة سواا كانت برنامه السابقة إلى نتائج متقاربةتوصمت الدراسات  (9
التفكيػر  يػة  مػى المهمو ػة الضػابطة فػي اختبػاروالػى تفػوؽ المهمو ػة التهريب اً تمميميػ اً تصػميم ستراتيهية اـ

 . البصري
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 انب اإلفادة من الدراسات السابقة :جو 

 : منيابقة لإلفادة منيا في  دة مهاعت استمرضت الباحثة بمضًا مف الدراسات السا 
 . المقرر ودمج ميارات التفكير ضمف المحتوى الدراسي ةبناا البرامج التدريبي خطوات ط ع  مىاع (8
 .السابقةراسات الدالتصميـ التهريبي الممتمد في و  البحث منيج اعط ع  مى (3
 .السابقةيا الدراسات مدت تالتي ا متغيرات التكافؤالتمرؼ  مى  (2
 .المينة في الدراسات السابقة ونوع وهنس حهـ التمرؼ  مى  (4
 .وكيفية بنائيا  تػي ا تمػدت  ميػيا الدراسػاتالتمرؼ  مى األدوات ال (5
 .في الدراسات السابقةة ممتمداألساليب اإلحصائية اللتمرؼ  مى ا (6
في الدراسات نموذج شوارتز وميارات التفكير المحوري اوفؽ  ميارات التفكير الممتمدة ط ع  مىاع (7

 .السابقة
 ط ع  مى النتائج التي توصمت الييا واإلفادة منيا في منارشة نتائج البحث.اع (8
ؤعت التي سيتـ استخداميا في اعهابة  ف تساكيفية تحديد مشكمة البحث وبناا اعسئمة والفرضيات  (9

 البحث .
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 الفصل الثالث

 

 إجراءات البحث

 

 بناء البرنامج التدريبي:  أولا 

 التصميم التجريبي منهج البحث و : ثانياا 

 البحث   امجتمع : ثالثاا 

 البحث اعينت :رابعاا 

 خامساا : اجراءات الضبط

 ات البـــحثادوساا : ساد

  والبعدي للمعلمات اختبار التفكير المحوري القبلي (1

 للتالميذ التحصيلاختبار  (2

 للتالميذ اختبار التفكير البصري (3

 اا: تنفيذ البرنامج التدريبيسابع

 اا :الوسائل اإلحصائيةثامن
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 إجراءات البحث 
جراءات بناء أدواتو في المنيجية المتبعة  إلجراءاتبا لكؿ ما يتعمؽ ا  عرضالفصؿ  يتضمف البحث وا 

 .والتأكد مف فرضياتو  تحقيؽ أىداؼ البحث يدؼالبيانات بسُتعِممت في معالجة والوسائؿ اإلحصائية التي ا
 : بناء البرنامج التدريبي 
ببنػػاء المتعمقػػة  واالدبيػػات المصػػادر العديػػد مػػف بعػػد اطهعيػػا عمػػ بنػػاء البرنػػامت التػػدريبي ب الباحثػػة تمػػقا   

  ، ودراسةةةت  كدراسػػػةذا الموضػػػوع مراجعػػػة بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة ال اصػػػة بيػػػ فضػػػه  عػػػفالبػػػرامت التدريبيػػػة 
  ( ،0202،  السةةةةة   ودراسةةةةةت )( ، 0202،  الحج حجةةةةةت)( ، 2102، )العتػػػػػابي ،(  0202، السةةةةة   ز) و

 يػػةتاالمراحػؿ ال وفػؽعمػ  مميػة بنػاء البرنػامت التػػدريبي وقػد تمػػت ع  (0200،  الخفة ي ، ) ( 2105)الشػي  ،
 -: (2) مخططفي  ةكما موضح

 

 

 
 
 

 (2) مخطط
 البرنامج التدرٌبًبناء مراحل 
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 :  وتتضمفمرحمة التخطيط   (1
   : ييشمؿ التحميؿ ما يأتالتحميؿ : 
 ات :خصائص المتدرب ميلتح .1

مف العناصر الضرورية لبناء اي برنامت تدريبي تحديد  صائص المتدربيف بوصفيا تعطي مؤشرا  صػادقا       
التعػػرؼ عمػػ  مػػدد اسػتعدادىـ لنقػػؿ  بػػرة محتػػود ف طريقيػػا يمكػف عػػلطبيعػة الفئػػة المسػػتيدفة مػف التصػػميـ ، و 

ومػف ال صػائص  البرنامت ، وىذا التحديد يساعد الباحث عم  مراعاة المستود الذي تقدـ فيو وحدات البرنػامت
  : عينة البحث  اتالمشتركة بيف معمم

 . المفتوحة والتربية االساسية  ات كميات التربية والتربيةمف  ريج اتجميع المعمم -
 ببرنامت تدريبي سابؽ.  فركتيش لـ -
 .سنة  ( 02 – 3 دمة تتراوح ما بيف )  فلدييالمواتي  اتجميع المعمم -
 )التجريبيػة والضػابطة(( لمجمػوعتي البحث9ممحػؽ ) نمػوذج شػوارتزال ا  قبمي وفق تبار الالعف طريؽ إجراء ا -

 .ات متكافئ فتبيف اني
  برات العممية والمينية لػدد عينػةعف طبيعة تجانس ال ةلمباحثوقد اعطت تمؾ ال صائص مؤشرا  ايجابيا  

 . البحث
 الحاجات التدريبية ميلتح .2

ألف التػػدريب يسػػع  بالدرجػػة األولػػ  إلػػ   ؛اساسػػية لبنػػاء البػػرامت التدريبيػػة تعػػد الحاجػػات التدريبيػػة اداة       
ت صػص بػأعم  كفػاءة الفػي مجػاؿ  معممػاتتحقيؽ أىداؼ وحاجػات معينػة ، ومنيػا تطػوير وتنميػة  بػرات ال

اجراء لقاءات مع عدد مف المحكمػيف مػف مشػرفي  بعدمعممات ممكنة ، وقد جرد تحديد الحاجات التدريبية لم
الضػػػافة الػػػ  تحديػػػد الحاجػػػات مػػػف ( ، با0) ممحػػػؽ، مػػػادة الرياضػػػيات واسػػػاتذة طرائػػػؽ تػػػدريس الرياضػػػيات 

نمػػوذج شػػوارتز ، لمتعػػرؼ عمػػ  اىػػـ الحاجػػات التدريبيػػة التػػي ال ا  اال تبػػار القبمػػي وفقػػ اجابػػات المعممػػات عػػف
 . فادة الممكنة مف البرنامت التدريبي دة الرياضيات مما يساعدىف في االتناسب معممات ما

 

 ميل المحتوى التدريبي :تح.3
 ،النموذج شوارتزوفقا   اعدت الباحثة استبانة لتحديد ميارات التفكير التي تشمميا وحدات البرنامت التدريبي  

يػـ ومهحظػاتيـ وتػـ اال ػذ بالحسػباف ا مػب  رائ( ، 0) ممحػؽ وزعػت عمػ  عػدد مػف المحكمػيف،  (4) ممحؽ
 . حوليا

ة اإلعداد والتدريب في شعب وقد تـ تحقيؽ الحاجات التنظيمية بالتعاوف مع : تحليل البيئة التدريبية.4
مكاف ( ساعة تدريبية. واف 32عدد الساعات التدريبية )بمغ  إذ الكرخ الثانية عامة لتربية بغدادة الالمديري

 ثانوية كمية بغداد لممتميزيف في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية .التدريب ىو 
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 البرنامت وما ينبغػي اف يحتويػو مػف اىػداؼ تعميميػة  تصيهيتـ في ىذه المرحمة وضع جميع تف : التصميم
 تدريبية واستراتيجيات تدريبية :ط ومادة عممية ووسائ

 : تحديد محتوى البرنامج التدريبي .1
بعد االطهع عم  الدراسات السابقة التي تتعمؽ ببناء محتود البرامت التدريبيػة ، واستشػارة عػدد مػف المحكمػيف 

شػػػمؿ البرنػػػامت   ، اتـ مػػػع ىػػػدؼ البحػػػث ، وحاجػػػات المعممػػػءيا بمػػػا يػػػتهاتعو ضػػػالبرنػػػامت ومو مفػػػردات حػػػوؿ 
عمػ  اكتسػػاب ال بػػرة ، ممحػػؽ  فالتػػي تسػػاعدى اتالمعمومػات والميػػارات واألنشػػطة المػراد توصػػيميا إلػػ  المتػدرب

يػـ حػوؿ ، وتـ اال ػذ بتوجييػاتيـ و رائ (0ممحؽ )،  محكميفذ عرض محتود البرنامت التدريبي عم  ال، إ( 5)
 محتود البرنامت التدريبي .

 بالبرنامج :. تحديد األهداف الخاصة 2

 ييدؼ البرنامت التدريبي ال  :
  وفؽ انموذج شوارتز .عم  تزويد المتدربات مف معممات عينة البحث بمعمومات عف التفكير ومياراتو 
  عمػ  زيادة قدرة المتدربات مػف معممػات عينػة البحػث عمػ  دمػت ميػارات التفكيػر ضػمف المحتػود الدراسػي

 في عممية تدريس مادة الرياضيات . وفؽ انموذج شوارتز
  وفؽ انموذج شوارتز في تدريس مادة الرياضيات .عم  تشجيع المتدربات نحو اعتماد ميارات التفكير 
  .توسيع مجاالت ال برة لممتدربات حوؿ اعتماد دمت ميارات التفكير ضمف المحتود الدراسي 
 :  تدريبالاستراتيجيات  تحديد .3

يا وتحقؽ اتعو ضت البرنامت ومو جمساالتي تناسب  ٌةتدرٌبالستراتٌجٌات الا عم  عدد مفاعتمدت الباحثة    
،  رائط التفكير، المحاضرة التعمـ الفردي ، :  وىي،  اتاليدؼ المرجو مف اعداده وتناسب حاجات المتدرب

 .عمـ التعاوني المناقشة ، االسئمة المثيرة لمتفكير ، العصؼ الذىني ، الت
  : التدريبوسائط .4
الكائنة في  بغداد لممتميزيفكمية ثانوية القاعات الدراسية في وىي  تحديد مكاف التدريبموقع التدريب : تـ  -

ترتيب كذلؾ ية و و العممية التدريبية مف تقنيات ووسائؿ تعميمالي ، وتجييز كؿ ما تحتاج 2الكرخ /  البياع بغداد
 . ات لممتدرب بشكؿ مناسبالمقاعد 

لغاية االربعاء  01/9/2107الموافؽحد مف يوـ اال ا  ءدبقت البرنامت التدريبي : تـ تحديد و  بالتدريوقت  -
ما  يوـالفي  تيفبواقع جمس ا  ظير  ساعة الواحدةصباحا  وحت  ال ثامنة والنصؼفي الساعة ال 2107/  9/ 21

 .  (8ممحؽ )كما موضح في  جمسة واحدة في اليوـ ، إذ تضمنتعدا اليـو الثامف والتاسع 
دة بتوزيع نس  البرنامت لمسا ت التدريبي وتحديد نفقاتو متمثمةكمفة البرنامت التدريبي : تـ حساب كمفة البرنام -

، فضه   ( Power point)  ػػتصميـ البرنامت التدريبي في برنامت ال ؾمكتبية ، وكذل اتبمطتوم المحكميف ،
وفؽ عم  التفكير المحوري القبمي والبعدي وا تبار الذكاء واال تبار القبمي مؿ ونس  ا تبار عف اوراؽ ع
 . ومتطمبات الضيافة انموذج شوارتز
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 صدق البرنامج التدريبي :. 5
عم  مجموعة مف  ت جمستيفُعرض، ية تطبيقو وعدد جمساتو بعد اتماـ البرنامت ومف اجؿ صهح      

التعديهت  يتجر ا، و  % منيـ81اؽ واعتمدت نسبة اتف ، ومف اجؿ التحقؽ مف صدق (0ممحؽ ) المحكميف
 معممات(  7 استطهعية متكونة مف )عينة وكذلؾ ُعرض عم   ،البرنامت  جمساتمف إضافة أو حذؼ عم  

 مفمعممات مادة الرياضيات المستمرات في ال دمة ضمف مجتمع البحث مف  ير عينة البحث االساسية مف 
فضه  عف ووضوح محتواىا وذلؾ لتحديد مدة الجمسة ة ، مسبواقع جو  2107/  5/  22الموافؽ  االثنيفيوـ 

 .   حوؿ محتود الجمسة ء المتدرباتاال ذ بآرا
   

مف ا تبار التفكير المحوري القبمي والبعدي لممعممػات وا تبػار التحصػيؿ والتفكيػر البصػري  بناء ادوات البحث. 6
 لمتهميذ كما سيوضح الحقا  . 

 -ثانيًا( مرحمة التنفيذ )العمميات( : وتشمل اآلتي :

 لمػػدة تسػػعة ايػػاـ 01/9/2107 فػػي يػػـو تػػـ تطبيػػؽ البرنػػامت التػػدريبي فعػػه  :  تنفيذذذ الجلسذذات التدريبيذذة ، 
 وقامت الباحثة بنفسيا بعممية التدريب.

 : تضمنت االتي : انشطة التدرٌب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 في مف طريؽ االنتظاـ في حضور الجمسات التدريبية ، والفاعمية  ةالمهحظة المباشرة ألداء كؿ مشارك
  . المناقشاتأثناء 

 االنشطة الشفيية والكتابية .  
  رسـ  رائط التفكير. 
 رياضيات مف كتاب الرياضيات لمصؼ ال امس ال اتعو ضال طط التدريسية التي تتعمؽ بمو  اعداد

  . االبتدائي
  لمناقشتيا في الصؼلقاعة التدريب حؿ الواجبات البيتية وجمبيا .  
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 )المخرجات( وتتضمن الخطوات اآلتية:ثالثًا( مرحمة التقويم 

 : ) التمييدي ( ( التقويـ القبمي )التقويـ قبؿ تنفيذ البرنامت .0
ا تبار قبمي تطبيؽ تـ ، وكذلؾ  ( 00، ممحؽ )التفكير المحوري القبمي  ا تبارالمتدربات عم   ا تبارتـ     
البرنامت التدريبي لتحديد المد ؿ السموكي قبؿ البدء بمرحمة تطبيؽ ( 9ممحؽ ) ، نموذج شوارتزال ا  وفق

 .اتلممتدرب
 :  التقويـ التكويني )التقويـ أثناء تنفيذ البرنامت( .2

 

بيا في أثناء التدريب  اتلممياـ المكمف فوتنفيذى فوحماستي فواستجابتي اتالمتدرب دردود الفعؿ لدويتناوؿ  
 . ةوتعد ىذه األنشطة بمنزلة تغذية راجعة لممتدرب، فية التي تعط  ليبيتاألنشطة اليومية والواجبات الو 
في كيفية تنفيذ البرنامت وتكييؼ عممية التنفيذ  اتبتسجيؿ المهحظات وا ذ  راء المتدرب ةالباحث تلذا قام  

قامة حمقة نقاش لتقويـ  بحسب الظروؼ الطارئة. كما أجريت ا تبارات نظرية عقب كؿ جمسة تدريبية وا 
 .ة في كؿ جمسة قـو بيا كؿ متدربتالتي الواجبات واألنشطة 

 

 التقويـ النيائي )التقويـ بعد انتياء البرنامت(: .3
(  04ممحؽ )التفكير المحوري البعدي  ا تباراجتياز  اىذه المرحمػة يتطمب مني ةتجاوز المتدربت لكي    
بناء  عم   اتالمتدرب وحسبت درجات، اثناء الجمسات مجموعة األنشطة االلتزاـ بحضور الجمسات والقياـ بو 

دت تحقيقا  لمتقويـ النيائي لمبرنامت وبيذا التقويـ تـ تحقيؽ المرحمة اال يرة مف البرنامت وىي تقويـ ذلؾ، وعُ 
، وحصمف عم  شيادة مشاركة في الدورة  البرنامت التدريبي بنجاح اتجميع المتدرب ت، واجتاز  التدريب

 . 2الكرخ / لتربية محافظة بغداد التدريبية وكتاب شكر مف المديرية العامة
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 : البحث منهجثانيًا : 
 

كوف محتود( لتحقيؽ اىداؼ البحث ؛ ليؿ الوالوصفي )تحم است دمت الباحثة منيت البحث التجريبي    
لمشروط المحددة لحدث ما ومهحظة التغييرات الناتجة في  ا  ومضبوط ا  متعمد ا  تغيير  المنيت التجريبي يمثؿ

 . لألشياءالوصفي )تحميؿ المحتود( وىو البحث عف اوصاؼ دقيقة  البحث منيتفي حيف اف  الحدث وتفسيره

 : التصميم التجريبي

ضبطا   ةالتجريبي مف اكثر التصاميـ (True Experimental Design) الحقيقيالتصميـ التجريبي  يعد    
ما يتعمؽ بالصدؽ  بالنسبة اليو ويكوف قويا  في التربوية البحوثالذي يتـ مقارنة تصاميـ  وىو المعيار

 . في المجموعة التجريبية والضابطة الدا مي ويست دـ عندما يتـ التعييف العشوائي لهفراد
(creswell, 2012: 309) 

 تبار القبمي المتكافئتيف التجريبية والضابطة ذوات االمجموعتيف ال لذا قامت الباحثة با تيار تصميـ    
 لتفكير المحوريامتغير   لابالنسبة  (pre-test posttest control group design) تبار البعديواال 

 post-test)لبعدي ااال تبار المجموعتيف المتكافئتيف التجريبية والضابطة ذوات  تصميـو  لممعممات،
control group design)  الرياضيات . معمماتتهميذ التفكير البصري للتحصيؿ و ا متغير  لابالنسبة 

 (5جدوؿ ) كما موضح في
 (5) جدول
 البحث اتلمجموع التصمٌم التجرٌبً

 
 
 
 
 

 المعلمات

المتغير  المتغير المستقل التكافؤ المجموعة
 التابع

 المتغير التابعقياس 

 
 التجرٌبٌة

 سنوات الخدمة -
اختبار قبلً  -

نموذج ا ا  وفق
 شوارتز

اختبار قبلً  -
 للتفكٌر المحوري

 اختبار الذكاء -
 الشهادة -

تدرٌبً  برنامج
 وفقا   علماتللم
 نموذج شوارتزال

التفكٌر 
 المحوري

التفكٌر  اختبار
 المحوري

 
 الضابطة

على  نٌتدربلم 
 برنامج  تدرٌبًلا

 
 
 

 تالميذال

 تهميذ معممات
المجموعة 
  التجرٌبٌة

اختبار المعرفة  -
 السابقة

التحصٌل  -
 السابق

 اختبار الذكاء -

 همعلماتم تدربت
لبرنامج ا على

 التدرٌبً

 التحصٌل
والتفكٌر 
 البصري

 اختبار التحصٌل
واختبار التفكٌر 

 البصري

 تهميذ معممات
المجموعة 
 الضابطة

هم علماتم تتدرب لم
لبرنامج اعلى 

 التدرٌبً
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 -البحث : اًا. مجتمعلثثا
 -: (3) مخططكما موضحة في نتو عيو  مجتمع البحث تحديدممية قد تمت ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (3)  مخطط

 نتوعيو  مجتمع البحث تحديدمراحؿ 
 تي :تكوف مجتمع البحث مف اآل إذ
 مجتمع المعممات: ( أ

كػرخ ال/  محافظػة بغػداد فػي لمدراسػة االبتدائيػة مػادة الرياضػياتمعممػات  مف البحثىذا تكوف مجتمع     
 . معممة (00214البالغ عددىف )الثانية 

 :تهميذ مجتمع ال ( ب

     في مديرية تربية بغداد الكرخ  تهميذ الصؼ ال امس االبتدائيمف جميع  تهميذمجتمع التكوف         
 .تمميذ وتمميذة  (32507 ( والبالغ عددىـ ) 2108 -2107الدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي )الثانية    

 

 

 مجتمع البحث

 المعمماتمجتمع  تهميذالمجتمع 

00214 32507 

 البحث نةعي

تمميذا  وتمميذة( 525)  ةمعمم( 35)

 لضابطةا(255)  التجريبية (271) ( الضابطة07) ( التجريبية08)
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  -: البحث نةًا. عيرابع

 :المعممات أ(عينة 
مف  ،مف مجتمع البحث  البسيط يعشوائال السحب طريقةب المعمماتمف عينة البحث   تياراتـ       

 لتهميذ الصؼ ال امس تدريس الفعميالف بيقم مواتي، وال لوريوسعم  شيادة البكا تالحاصهالمعممات 
م  مجموعتيف : ع عشوائيا   يفتـ تقسيمو  ، العامة لتربية الكرخ الثانية المدارس التابعة لممديريةفي االبتدائي 
ة لممجموعة الضابطة معمم( 07ة ، و)معمم( 08) االبالغ عددىلمبرنامت التدريبي (  عض التي ستالتجريبية )

 . لمبرنامت التدريبي ( ة) ير ال اضع
 

 :تالمٌذ ب(عٌنة ال

بطريقة  ات )عينة البحث(المعمم يـتسدر ؼ ال امس االبتدائي الذيف ذ الصيتـ ا تيار عينة مف تهم      
-2107الدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي ) ،السحب العشوائي البسيط مف  ير الراسبيف في صفيـ الدراسي 

عددىـ  ليكوف مف معممات عينة البحث مف كؿ معممة عشوائيا  وتمميذة  ا  ( تمميذ05تـ ا تيار )إذ  ( ،2108
لمبرنامت  ع ضالتي ست التجريبية )مف معممات المجموعة وتمميذة  ا  تمميذ( 271) بواقع ا  تمميذ( 525)

،  لمبرنامت التدريبي ( عة) ير ال اض الضابطةمف معممات المجموعة  وتمميذة اتمميذ( 255، و) (التدريبي
 . يوضح ذلؾ (6جدوؿ )

 (6جدوؿ )                                                         
 الصؼ ال امس االبتدائي تهميذمف معممات و البحث  عينة

 التالمٌذ المعلمات المجموعة

 272 81 التجرٌبٌة  

 255 87 الضابطة  

 525 35 المجموع 
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 : جراءات الضبطاا. اخامس

رد أنيا قد تؤثر في نتائت تالبحث في عدد مف المتغيرات التي  تيعو مإجراء التكافؤ لمجقامت الباحثة ب
 -اآلتي:عم  النحو وىي  المعممات والتهميذالتجربة ، لكؿ مف 

 :  السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي
عندما تتأكد الباحثة مف اف العوامؿ الد يمة قد امكف السيطرة  السهمة الدا مية لمتصميـ التجريبيتتحقؽ      

 ىذا البحثالمعتمد في  التجريبيلتصميـ ويتميز ا.  عمييا في التجربة اذا لـ تحدث تأثيرا  في المتغير التابع
الباحثة ا ذت بأنو يوفر مع العشوائية والمجموعة الضابطة ضبطا  لجميع ميددات الصدؽ الدا مي ، 

 :تي وعم  النحو اآل الدا ميةمسهمة ل بالحسباف في ضبط العوامؿ الميددة
حرصت الباحثة عم  اف تكوف  وقد،  في اثنائيافييا التجربة و  دالمدة الزمنية التي تجر يمثؿ التاري  :  (0

 01/9/2107ممجموعتيف التجريبية والضابطة مف لموحدة  ألجراء اال تبارات لممعممات الزمنيةمدة ال
 . ـ 21/9/2107لغاية 

يسببو مف تأثيرات في قد وما  عمميات النمو الجسمي والفكري واالجتماعي لممتدرباتيقصد بو النضت :  (2
ف بي لتطبيؽ البرنامت التدريبي ىي الزمنية السيطرة عم  ىذا العامؿ كوف المدة ت، وقد تم المتغير التابع

المتعمقة بالنضت  حاالتلذا لـ يكف لم ( اياـ .9استغرقت )انيا اي ،  ـ21/9/2107و 01/9/2107
  .أي تأثير في البحث

الضبط وجود المجموعة الضابطة واستعماؿ  ـ السيطرة عم  ىذا العامؿ مف: تموقؼ اال تبار  (3
لعشوائية تتضمف عدـ وجود فرؽ الف ا؛ االحصائي عم  الر ـ مف اف ا تيار افراد المجموعتيف عشوائيا  

 مطمؽ . بنحو
صور : ينصح لضبط ىذا العامؿ است داـ اداة قياس موحدة مع المجموعتيف او است داـ ادوات القياس (4

 .  (077:  2104وا روف ،متكافئة مف اال تبار بحيث يتميز بالصدؽ والثبات )عباس 
ال تبار التفكير  ا تبار التفكير المحوري القبمي لكمتا المجموعتيف وكذلؾ الحاؿ بالنسبة تـ است داـإذ 

 .  )التجريبية والضابطة( لمجموعتي البحث البعديالمحوري 
 ا تيار افراد العينة عشوائيا  . ـ السيطرة عم  ىذا العامؿ مفاالنحدار االحصائي : ت (5
 .راءات التكافؤ وعشوائية اال تياراج مف السيطرة عم  ىذا العامؿ ت: تم التفاعؿ (6
ضبط ىذا العامؿ مف  هؿ اشعار افراد المجموعتيف  تتسرب المعالجة التجريبية ال  الضابطة : وتم (7

 نفس التجربة .لف نيف سي ضعبا
في عدد مف المتغيرات التي تعتقد الباحثة بانيا  )التجريبية والضابطة(وقد تـ اجراء التكافؤ بيف المجموعتيف  

 عم  النحو االتي :والتي قد تؤثر في نتائت التجربة المتغير التابع  ا ؿ في تأثير المتغير المستقؿ فيقد تتد
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 :المعلمات  . أ

 قبلً للتفكٌر المحورياالختبار ال : 

ارتأت الباحثة التعرؼ عم  طبيعة توزيع البيانات مف درجات اال تبار القبمي لمتفكير المحوري لعينة      
 البحث مف المجموعتيف التجريبية والضابطة ، وبعد اف تـ تطبيؽ اال تبار عم  عينة البحث البالغ عددىا

رض التأكد مف التوزيع الطبيعي لغ ة لممجموعة الضابطةمعمم( 07، و)التجريبية ة لممجموعة معمم( 08)
 كانت النتائت بعد است داـ ا تبار ية المناسبة التي سيتـ اعتمادىا ، لمبيانات وتحديد الوسائؿ االحصائ

 (Kolmogorov-Smirnov)  أظيرت النتائت وجود فرؽ ذي داللة  (7) في جدوؿموضحة كما ،
الضابطة ئية بيف درجات المجموعة داللة إحصاوجود فرؽ ذي رجات المجموعة التجريبية و إحصائية بيف د

لممجموعة التجريبية عند مستود داللة  11206، إذ اتضح اف قيمة ا تبار كولمو روؼ سميرنوؼ = 
( ، واف قيمة ا تبار كولمو روؼ سميرنوؼ = 1115( ، ىي اصغر مف مستود الداللة المعتمد )11127)

( وىي اصغر مف مستود الداللة المعتمد 11140لممجموعة الضابطة عند مستود داللة ) 11202
(،اي اف البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبذلؾ سيتـ است داـ اال تبارات الهمعممية في بيانات 1115)

 .( 2وشكؿ) (0وشكؿ ) (7) في جدوؿموضح كما  ، البحث لعينة معممات مادة الرياضيات
 (7)  جدول

 ( الختبار التوزٌع الطبٌعKolmogorov-Smirnovًقٌمة اختبار ) 

  (Kolmogorov-Smirnov) Sig 
 11127 11206 التجريبية
 11140 11202 الضابطة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (8شكل )
بٌانات المجموعة التجرٌبٌة الختبار التفكٌر 

 المحوري القبلً

 (2شكل )
 بٌانات المجموعة الضابطة الختبار التفكٌر

 القبمي  المحوري
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عم  عينة البحث )معممات مادة  2107/ 9/ 01 يوـ اال تبار القبمي لمتفكير المحوري فيتطبيؽ  تـ
 .( 83ص )في كد مف صدقو وثباتو كما سيوضح الحقا  بعد التأ الرياضيات (

 

، ( Mann - Whitney test) معادلة ماف وتني لعينتيف مستقمتيفاست دمت الباحثة ؽ ولمتأكد مف داللة الفر 
مسػتود الداللػة المعتمػد  وىػي اكبػر مػف( 2,297عنػد مسػتود داللػة )( 0201511المحسػوبة ) Uفكانت قيمػو 

،  قبػػؿ اجػػراء التجربػػة )التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي ىػػذا المتغيػػر وىػػذا يػػدؿ عمػػ  تكػػافؤ المجمػػوعتيف( ، 2,25)
 .   (8) في جدوؿموضح كما و 

 ( 1)  جدول
 فً متغٌر االختبار القبلً للتفكٌر المحوري وتنًر مان نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (U)قٌمة 
 المحسوبة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

Asymp
. Sig. 
(2-

tailed) 

الداللة 
عند اإلحصائٌة
 (2,25مستوى)

 355,52 89,75 81 التجرٌبٌة
828,522 

23,94 82,25 
 دالةغٌر  2,297

 7,47 22,82 274,52 86,85 87 الضابطة

 :الذكــــاء  

ويمارسونيا في مواقؼ و برات  الذكاء قدرة ذىنية يمتمكيا االفرادتظير عهقة الذكاء بالتفكير بوصؼ     
وم زونو  سموب تفكير الفردألساليب م تمفة يقررىا أ وفقا  فييا بمستويات م تمفة و تتطمب منيـ التفكير 
 ( .4: 2100قطامي ،  المعرفي واستعداداتو )

عم   ذي طبقوال (Henmone-Nelsone) (0960،  نيمسوف -)ىمنوف اعتمدت الباحثة ا تبارلذا     
 ( بدائؿ5( فقرة لكؿ فقرة مف فقرات اال تبار )94المتكوف مف )(  2117،  )حبيب طمبة الجامعات العراقية

 قامت الباحثة بايجاد الصدؽ والثبات له تبار قبؿ تطبيقوإذ . ( دقيقة  41 وزمف االجابة عف اال تبار )
 ي :عم  عينة البحث االساسية وكاآلت

  الصدؽ الظاىري :
،  (0ممحؽ)، عم  مجموعة مف المحكميف  تبار اللمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري قامت الباحثة بعرض ا    
لذلؾ تـ اإلبقاء عم  جميع ، %(  81فقرات اال تبار عم  نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف )حصمت كؿ فقرة مف و 

 ( فقرة . 94) فقرات اال تبار الذي تكوف مف

  -التطبيق االستطالعي لالختبار:
معممات مادة الرياضيات المستمرات مف معممة ( 41طبؽ اال تبار عم  عينة استطهعية متكونة مف )    

 .  حقؽ مف الصدؽ والثباتوذلؾ لغرض التفي ال دمة ضمف مجتمع البحث مف  ير عينة البحث االساسية 
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 :صدق البناء 
التحقؽ  عف طريؽاال تبار لتكويف فرضي أو مفيوـ نفسي إل  مدد قياس  ُيشير ىذا النوع مف الصدؽ    

 . تمد عميو الباحث في بناء اال تبارمع المفيـو أو اإلفتراض الذي إع التجريدي مف مدد تطابؽ درجاتو
 ( Point Biserial Correlation Coefficientلهرتباط )  رتباط بوينت بايسيلايراباستعماؿ معامؿ     

 وكانػػػػت النتػػػػائت تتػػػػراوح بػػػػيف  ، إل تبػػػػارفقػػػػرات امػػػػع المجمػػػػوع الكمػػػػي ل فقػػػػرة لكػػػػؿتػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ ارتبػػػػاط 
 38ودرجػة حريػة  (1.15عنػد مسػتود داللػة )( 11096وبمقارنتيا مع القيمة الجدوليػة )،  (11422-11769)

 ( .05ممحؽ )،  ويؤشر ىذا إل  اإلتساؽ الدا مي لفقرات اإل تبار،  يا دالة احصائيا  أجمعكانت 

 :الثبات 
 وقد اعتمدت.  نفسياأنفسيا إذا ما ُأعيد تطبيقو عم  األفراد أنفسيـ وفي الظروؼ أىو أف يعطي النتائت 

(، لحساب ثبات الفقرات الموضوعية مف نوع اال تيار مف متعدد، 21 –معادلة )كيودر ريتشاردسوف  الباحثة
الست راج االتساؽ الدا مي لفقرات اال تبار التي تعطي درجة واحدة لهجابة  اذ انيا الطريقة االكثر شيوعا  

 . (265 :2102)ممحـ، الصحيحة وصفرا  لهجابة ال اطئة 
 . مقبوال   ويعد ثباتا   (1182وقد بمغت قيمة الثبات ) 
جاىزا  لمتطبيؽ تبار يكوف اال و  ة ،قبوليتمتع بصدؽ وثبات مقبوليف وفقراتو م لذكاءوبذلؾ يكوف ا تبار ا     

 .ة البحث عم  عين
قامت الباحثة بتطبيؽ ا تبار الذكاء عم  عينة البحث اء الذك متغيرعرفة تكافؤ مجموعتي البحث في لمو      

تـ تصحيح اإلجابة بإعطاء درجة واحػدة لججابػة الصػحيحة ، ودرجػة ) صػفر( لججابػة ال اطئػة و  ، االساسية
حصػؿ ت( درجػة وأقػؿ درجػة 94) عممػةحصػؿ عمييػا المتأعمػ  درجػة وبػذلؾ فػأف ، أو المتروكة مف دوف إجابة 

 وطبػؽ اال تبػار ، فتػاح التصػحيح المعػد لػووتػـ تصػحيحو بم ، ( دقيقة41) استغرؽ تطبيقوو ا ) صفر( ، عميي
 ،لججابػػات الصػػحيحة  اتوحسػػبت درجػػات المعممػػبػػات صػػححت اإلجاو ،  01/9/2107يػػـو األحػػد الموافػػؽ 

 - Mann)لعينتػيف مسػتقمتيف وتنػيمعادلػة مػاف اسػت دمت الباحثػة ولمتأكػد مػف داللػة الفػروؽ  ( ،07) ممحػؽ 

Whitney test  )  فكانػػت قيمػػو ،U ( 032المحسػػوبة )( 2,417عنػػد مسػػتود داللػػة) ، وىػػي اكبػػر مػػف 
 المتغيػػر( ، وىػػذا يػػدؿ عمػػ  تكػػافؤ المجموعتيف)التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي ىػػذا 1115مسػػتود الداللػػة المعتمػػد )

 (.  9) في جدوؿموضح كما ، و  قبؿ اجراء التجربة
 ( 9)  جدول

 الذكاءختبار افً متغٌر  وتنًنتائج اختبار مان 

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (U)قٌمة 
 المحسوبة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

Asymp. 
Sig. 

(2tailed) 

 الداللة اإلحصائٌة
 عند مستوى

(2,25) 

 345 89,87 81 التجرٌبٌة
832 

42,88 4,12 
 غٌر دالة 2,417

 4,77 39 215 86,76 87 الضابطة
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 نموذج شوارتزاوفؽ عم   ا تبار : 
هؾ المكوف مف تسع فقرات مقالية لمعرفة مدد امت نموذج شوارتزاوفق عم  اال تبار القبمي تطبيؽ  تـ    

( درجة ، ممحؽ 41واف الدرجة الكمية عم  اال تبار ىي ) االنموذجىذا اي معمومات سابقة عف  عينة البحث
 عم  عينة البحث )معممات مادة الرياضيات(. 2107/ 9/ 01في يـو وقد تـ التطبيؽ  ( ،9)

،  (  Mann - Whitney test)معادلة ماف وتني لعينتيف مستقمتيف ست دمتاؽ ولمتأكد مف داللة الفر     
مستود الداللة المعتمد  وىي اكبر مف ، (2,752عند مستود داللة )( 843,522المحسوبة ) Uفكانت قيمو 

،  قبؿ اجراء التجربة )التجريبية والضابطة( في ىذا المتغير وىذا يدؿ عم  تكافؤ المجموعتيف( ، 2,25)
 .   (01) في جدوؿموضح كما و 

 (82)  جدول

 في متغير اال تبار القبمي وفؽ انموذج شوارتز وتنينتائت ا تبار ماف 

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 (U)قٌمة 
 المحسوبة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

Asymp. 
Sig. 

(2tailed) 

الداللة 
 عند اإلحصائٌة
 (2,25مستوى)

 384,52 87,47 81 التجرٌبٌة
843,522 

6,13 8,68 
 دالةغٌر  2,752

 8,76 7 385,52 81,56 87 الضابطة

 سنوات الخدمة : 
 ممف تتراوح  دمتيف مف  عينة البحثلمعممات سنوات ال دمة ب ال اصة بياناتالتـ الحصوؿ عم     
است دمت الباحثة ؽ ولمتأكد مف داللة الفر ( .  7ممحؽ )، معدة مسبقا   استمارة معمومات مف ( سنة 02- 3)

، ( 11046المحسوبة ) ايت، فكانت قيم(  Kolmogorov- Simirnov testسميرنوؼ )ا تبار كولمكروؼ 
، ويدؿ ذلؾ بانو ليس ىناؾ فرؽ ذو  (1115)مستود الداللة المعتمد  وىي اكبر مف( 0عند مستود داللة )

 المتغير)التجريبية والضابطة( في ىذا  وىذا يدؿ عم  تكافؤ المجموعتيف، داللة احصائية بيف المجموعتيف 
 .   (00) في جدوؿموضح كما ، و  قبؿ اجراء التجربة

 (00جدوؿ ) 
 فً متغٌر سنوات الخدمةكولموكروف سمٌرنوف نتائج اختبار 

 العدد المجموعة

 .K S Asympقٌمة  سنوات الخدمة
Sig. (2-

tailed) 

الداللة 
عند اإلحصائٌة
 (2,25مستوى)

3 – 6 6- 9 9-82 

2,846 8 

 
 5 6 7 81 التجرٌبٌة غٌر دالة

 7 4 6 87 الضابطة
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 الشهادة : 
ت الباحثة بيف مجموعتي البحث في ىذا المتغير كوف جميع المتدربات مف حممة شيادة البكموريوس كافأ    

 مف كميات التربية والتربية االساسية والتربية المفتوحة .
 :لمتصميم التجريبي السالمة الخارجية 

 -: تـ معالجة المتغيرات اآلتية رجيةال ا السهمة لغرض توفير شروط
وقد عالجت الباحثة ىذا المتغير مف كػوف  ، ا تهؼ افراد العينة عف افراد المجتمع مف حيث العمر والجنس (0

 ا مب المتدربات مف اعمار متقاربة وجميعيف اناث .
 .  يانفسأ الظروؼ تحتزمنية واحدة  ةت البحث في مدتطبيؽ أدوا (2
أدوات القيػػاس : اسػػت دمت الباحثػػة ا تبػػار ميػػارات التفكيػػر المحػػوري القبمػػي والبعػػدي لمعممػػات الرياضػػيات  (3

 وطبقا عم  مجموعتي البحث في  ف واحد .
 ا تيػػارإجػػراءات التكػػافؤ وعشػػوائية  الباحثػػة عمػػ  ىػػذا العامػػؿ مػػف تسػػيطر  : تفاعػػؿ النضػػت مػػع اال تبػػارات (4

 .مجموعتي البحث 
 .مذة إيزاء التجزبت ف  البحث ) اوقط ع بعض أفزاد العيىت ( وهذا لم  حصل ف  أثى ء االوذث ر التجز ب  (5

عػدـ ا بػار المعممػػات بػانيف تحػت التجربػة وذلػؾ لموصػػوؿ  تػـ ضػبط ىػذا المتغيػػر مػف تأكيػدسػرية التجربػة :  (6
 لنتائت دقيقة .

 كافأت الباحثة بيف التهميذ في المتغيرات االتية : : تكافؤات التالميذ . ب

 ( المعمومات السابقة في مادة الرياضيات. 0  

تتعمػؽ بالمػادة المشػػمولة  ياترياضػال فػي مػادة مػف معمومػاتلغػرض معرفػة مػا يمتمكػو تهميػذ عينػة البحػث     
 يتكػػوف مػػفو أعدتػػو بنفسػػيا الػػذي الرياضػػيات  طبقػػت الباحثػػة ا تبػػار المعمومػػات السػػابقة فػػي مػػادة،  بالتجربػػة

اف درسػيا طػي المعمومػات الرياضػية التػي سػبؽ تغ ربػاعي البػدائؿ( ) ( فقرة مػف نػوع اال تيػار مػف متعػدد 05)
 ،  طبػػؽ اال تبػػار، ممحػػؽ والتػػي ليػػا عهقػػة بالموضػػوعات قيػػد البحػػث التهميػػذ فػػي السػػنوات الدراسػػية السػػابقة

درجػػة  بإعطػػاء، وتػػـ تصػػحيح األوراؽ وذلػػؾ 2107 / 01/   24 الػػ  -2107/ 8/01 مػػف تػػاري  ،  (25)
درجػة  (1,43)المجموعػة التجريبيػة  سػط درجػات، وبمغ متو  (36) ممحؽو ،  (35) ممحؽ صحيحة ، لكؿ فقرة

درجػػة بػػانحراؼ معيػػاري  (1,83)درجػػات المجموعػػة الضػػابطة  ، ومتوسػػط( 2,291مقػػداره )بػػانحراؼ معيػػاري 
( لعينتػػػػيف مسػػػتقمتيف لمعرفػػػػة داللػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف t-testثػػػػـ اسػػػت دمت الباحثػػػػة ا تبػػػار )   ،( 2,212مقػػػداره )

 ( .02في جدوؿ )موضحة ، وكانت النتائت كما في المجموعتيف  ميذمتوسطي درجات الته
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 (02جدوؿ ) 
 السابقة في ا تبار المعمومات التجريبية والضابطة المجموعتيفتهميذ (  لدرجات t-testا تبار)  

 المجم عت
عذد 

 التالميذ

المت س  

 الحس ب 

االوحزاف 

 المعي ري

 القيمت الت ئيت

 المحس بت

Sig. 

(2-

tailed) 

الداللة 
 عند اإلحصائٌة
 (2,25مستوى)

 2,291 1,43 072 التجز بيت
8,645 2,352 

 

 غيز دالت
 2,212 1,83 055 الض بطت

وىػي  ، (2,352عنػد مسػتود الداللػة )( 8,645المحسػوبة ) التائيػةقيمػة أعػهه أف ال يتضح مف الجدوؿ      
، وىػذا  بػيف المجمػوعتيف ممػا يػدؿ عمػ  عػدـ وجػود فػرؽ معنػوي، ( 1115) مسػتود الداللػة المعتمػد  ر مػفكبا

 .قبؿ بدء التجربة ف المجموعتيف متكافئتاف في المعمومات السابقة في مادة الرياضياتأيعني 

 : (  التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات 2  
 في امتحاف نصؼ السنةفي مادة الرياضيات  ويقصد بيا الدرجات النيائية التي حصؿ عمييا أفراد العينة     

، ( 41و ) (39) افممحقػػال،  لباحثػػة مػػف سػػجهت المدرسػػة( ـ وقػػد حصػػمت عمييػػا ا 2108 –2107)  لمعػػاـ
درجة بػانحراؼ معيػاري  (61,11جموعة التجريبية )، إذ بمغ متوسط المسبت المتوسطات لكؿ مجموعة وقد ح

، ( 83,297درجػػة بػػانحراؼ معيػػاري مقػػداره ) (67,12) متوسػػط المجموعػػة الضػػابطة،  و ( 83,293مقػػداره )
فػػي  ميػػذمتوسػػطات التهاللػػة الفػػرؽ بػػيف ( لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمعرفػػة دt-testاسػػتعممت الباحثػػة ا تبػػار )  ثػػـ 

 ( .03، وكانت النتائت كما في جدوؿ ) المجموعتيف 

 (03جدوؿ )
 التحصيؿ السابؽ في مادة متغير التجريبية والضابطة في (  لدرجات المجموعتيفt-testا تبار)  

 الرياضيات لنصؼ السنة

 المجموعة
عدد 
 التالمٌذ

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 القٌمة التائٌة
 المحسوبة

Sig. 

(2-

tailed) 

الداللة 
اإلحصائٌةعند 

 (2,25مستوى)

 83,293 61,11 271 التجريبية
2,935 2,828 

  ير دالة

 83,297 67,12 255 الضابطة
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، ( 2,828عنػػد مسػػتود الداللػػة )( 2,935التائيػػة المحسػػوبة )قيمػػة يتضػػح مػػف الجػػدوؿ فػػي أعػػهه أف ال     
ف أعنػػي ممػػا يػػدؿ عمػػ  عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػوي ، وىػػذا ي، ( 1115) مسػػتود الداللػػة المعتمػػد  ر مػػفكبػػاوىػػي 

 . قبؿ بدء التجربة التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات لنصؼ السنة متغيرفي  المجموعتيف متكافئتاف

 : الذكاء(   3
 ةويشمؿ كؿ جزء عم  اربع ، جزأيفالمتكوف مف (  (Cattellكاتؿ لمذكاءا تبار اعتمدت الباحثة      

وىي ا تبار سهسؿ االشكاؿ ، التصنيفات ، ، العهقات انواع مف استنباط  ةا تبارات وتشمؿ اربع
وصمـ ىذا اال تبار بالطريقة  ، ( دقيقة 51 )ال يتجاوز وزمف االجابة عف اال تبار  المصفوفات والظروؼ

  عية .ويمكف تطبيقو بصورة فردية او جم ة لممستجيبالتي تبعد العوامؿ الثقافية واثار ال برات التحصيمي

عمػػػ  مجموعػػػة مػػػف  وقامػػػت الباحثػػػة بعرضػػػ  تبػػػارله لمتحقػػػؽ مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاىريالصػػػدؽ الظػػػاىري :  -
%( لذلؾ تـ  81حصمت كؿ فقرة مف فقرات اال تبار عم  نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف )و ،  (0ممحؽ)، المحكميف 

واسػػتبعاد الجػػزء الثػػاني الف فقػػرات ، ( فقػػرة 46تكػػوف مػػف)يالػػذي كاتػػؿ و  تبػػار فقػػرات اا تيػػار الجػػزء االوؿ مػػف 
وذلؾ حسب اراء   مة عم  عينة تهميذ الصؼ ال امس االبتدائييفقرة وىي فقرات طو  ، (92الكمي )اال تبار 

 .  بعض المحكميف

  -التطبيق االستطالعي لالختبار:
في مدرسة  ميذ مجتمع البحثتهمف تمميذ ( 011طبؽ اال تبار عم  عينة استطهعية متكونة مف )    

ولتحديد الزمف  حقؽ مف الصدؽ والثباتوذلؾ لغرض التمف  ير عينة البحث االساسية و  الحيدرية الم تمطة
وتـ حساب متوسط دقيقة  (31) في اإلجابة تهميذال ومتوسط الزمف الذي استغرقبمغ  إذ المناسب له تبار

 تهميذ وا ر  مس تهميذ . ةوذلؾ با ذ اوؿ  مسالزمف 
 :صدؽ البناء  -

تػـ  ( Point Biserial Correlation Coefficientلهرتبػاط )  رتباط بوينػت بايسػيلايراباستعماؿ معامؿ     
-11527وكانػػت النتػػائت تتػػراوح بػػيف ) إل تبػػارفقػػرات امػػع المجمػػوع الكمػػي ل فقػػرة لكػػؿ رتبػػاطالحسػػاب معامػػؿ ا

كانت جمعييا  98ودرجة حرية  (1.15) عند مستود داللة( 11096وبمقارنتيا مع القيمة الجدولية ) (11680
 ( .32ممحؽ )،  ويؤشر ىذا إل  اإلتساؽ الدا مي لفقرات اإل تبار دالة احصائيا  

  : الثبات
ويعد ثباتا  (1185الثبات )معامؿ وقد بمغت قيمة  ، (21 –معادلة )كيودر ريتشاردسوف  الباحثة اعتمدت
جاىزا  لمتطبيؽ عم  عينة و  ةصدؽ وثبات مقبوليف وفقراتو مقبوليتمتع ب لذكاءوبذلؾ يكوف ا تبار ا . مقبوال  
 بصيغتو النياية . )تهميذ معممات الرياضيات( البحث
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لحساب و ،  في متغير الذكاء )التجريبية والضابطة( عينة البحثمجموعتي بيف  ولغرض اجراء التكافؤ    
/  00/   20 ال  -2107/ 5/00تاري  مف  ميذعم  التهاال تبار بؽ طُ  عينةال لكؿ فرد مف رجة ذكاءد

سبت وح (38و) (37ممحؽ ) ، الصحيحة لكؿ تمميذ في كؿ مجموعة حسبت اإلجاباتو ،  2107
درجة بانحراؼ معياري  (22,83وسط المجموعة التجريبية )مت . إذ بمغت الحسابية لممجموعتيفالمتوسطا
ثـ  ،( 3,958درجة بانحراؼ معياري مقداره ) (89,75) متوسط المجموعة الضابطة، و ( 3,967مقداره )

في  ميذ( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطات التهt-test)  استعممت الباحثة ا تبار
  . (04النتائت كما في جدوؿ )، وكانت المجموعتيف 

 (04جدوؿ )
 لمتهميذ ( لدرجات المجموعتيف في ا تبار الذكاء t -test)  ا تبار 

 المجموعة
عدد 
 التالمٌذ

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

Sig. 
(2-

tailed) 

 الداللة اإلحصائٌة
 عند مستوى

(2,25) 

 3,967 22,83 271 التجريبية
8,822 2,278 

  ير دالة

 3,958 89,75 255 الضابطة

 ، (2,278عنػػد مسػػتود الداللػػة )( 8,822التائيػػة المحسػػوبة )قيمػػة يتضػػح مػػف الجػػدوؿ فػػي أعػػهه أف ال     
ف أي ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  عػػػدـ وجػػػود فػػػرؽ معنػػػوي ، وىػػػذا يعنػػػ( 1115) مسػػػتود الداللػػػة المعتمػػػد  ر مػػػفكبػػػاوىػػػي 

 . قبؿ بدء التجربة الذكاء تبار في ا المجموعتيف متكافئتاف

 : ادوات البحثسًا : ساد

 ، ا تبار التفكير المحوري لممعممات يوى ، ارات لقياس المتغيرات التابعةا تب ةثهث ب البحث بناءيتطم     
محوري التفكير البناء ا تبار عف  فضه    تبار التفكير البصري لمتهميذ ،وا ، وا تبار التحصيؿ الدراسي

اجراء تحميؿ مب مما يتط،  بيف مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( قبمي لممعممات لغرض التكافؤال
كما موضح في التفكير البصري  محتود لممادة التعميمية المحددة لبناء ا تبار التحصيؿ الدراسي وا تبار

 : ال طوات االتية
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 القبمي والبعدي  اختبار التفكير المحوري: 
معممػػػػػات مػػػػػادة لعينػػػػػة البحػػػػػث ) القبمػػػػػي والبعػػػػػدي كيػػػػػر المحػػػػػوري لميػػػػػارات التف يفاعػػػػػدت الباحثػػػػػة ا تبػػػػػار     

 وفؽ ال طوات االتية :  ( عم الرياضيات
عممػػػػػات مػػػػػادة لػػػػدد م ميػػػػارات التفكيػػػػػر المحػػػػػوريقيػػػػػاس  ييػػػػدؼ اال تبػػػػػار:   ينالهـــــدف مـــــن االختبـــــار  .1

 . قبؿ تنفيذ البرنامت وبعد انتياء البرنامت التدريبي الرياضيات
   -:  يناالختبار التي يشممها  مهاراتتحديد ال .2

، التي يشمميا اال تبار  عرضت الباحثة االستبانة التي اعدتيا لتحديد ميارات التفكير المحوري     
يارات االتفاؽ عم  ا ذ جميع موفي ضوء  رائيـ تـ  ،(0ممحؽ ) ، المحكميف( ، عم  مجموعة مف 6ممحؽ)

 .  التقوٌم ( ، ،التكامل ،التولٌد ،التحلٌل التنظٌم، ،التذكر جمع المعلومات ) التركٌز ، وهً التفكير المحوري

  : يناالختبار بناء فقرات  .3
ومنيا  موضوعراسات السابقة التي تناولت الميارات التفكير والدبالطهع عم  المصادر ال اصة بعد ا    

وفي ضوء تحديد المفيوـ النظري  ،(2102، عتابي)ال ودراسة ( ،2102و)الموسوي،، (2106،جعفر)دراسة 
،  لتحقيؽ ىدؼ البحث القبمي والبعدي متفكير المحوريل  تبارببناء ا قامتواالجرائي الذي اعتمدتو الباحثة ، 

 اال  واحدا  لكؿاذ اعتمدت سؤ  ميارة (20) بيفنوع اال تبار المقالي، موزعة  ( سؤاال  مف20الذي يتكوف مف )
 ( .04و) (01) افممحقال،  ميارة

   ين :االختبار تعميمات  .4
 .(00)، ممحؽلججابة عف فقرات اال تبار تبيف طريقة اإلجابة معمماتدت الباحثة تعميمات  اصة لماع  
 مفتاح اإلجابة االنموذجية : .3

  تبػػػػارلفقػػػػرات ا تصػػػػيغ تػػػػيح اإلجابػػػػة االنموذجيػػػػة اليتامفػػػػ افيوضػػػػح( ب -04وممحػػػػؽ) ، (02ممحػػػػؽ )    
 دعػػرات تحتمػػؿ اكثػػر مػػف اجابػػة ممكنػػة وكميػػا تُ ، عممػػا  اف ىنػػاؾ بعػػض الفقػػ التفكيػػر المحػػوري القبمػػي والبعػػدي

ميػػارات  ا تبػػار بعػػض فقػػرات تشػػير الػػ  قبػػوؿ اجابػػة المسػػتجيب عػػف حسػػب االدبيػػات التػػيبصػػحيحة وذلػػؾ 
مثػػؿ ميػػارة تحديػػد الفكػػرة  ،( 006: 2105،ومحمػػد )ابػػو جػػادو  بػػيف المسػػتجيبيفت ميمػػا ا تمفػػ المحػػوري التفكيػػر
فقػػد كانػػت الدرجػػة مػػا عػػدا ميػػارة المهحظػػة  ( درجػػة3)وتػػـ تحديػػد لكػػؿ فقػػرة ا تباريػػة.وميػػارة التم ػػيصة الرئيسػػ

 (.60عم  درجة )اا المتدربة )صفر( و وبذلؾ تكوف اقؿ درجة يمكف اف تحصؿ عميي درجة(0)الم صصة ليا

 :ين االختبار التحميل اإلحصائي لفقرات .4
معممة ( 011استطهعية متكونة مف )عم  عينة  التفكير المحوري القبمي والبعدي بؽ ا تبارطُ            
معممات مادة الرياضيات المستمرات في ال دمة ضمف مجتمع البحث مف  ير عينة مف  اال تباريف لكه

تـ تصحيح ،  (2107/ 8/6الموافؽ )  ميسالال  ( 2107/ 4/6الموافؽ )حد يوـ اال مفالبحث االساسية 
 (02ح االجابة ممحؽ )يتاوفؽ مفعم   التفكير المحوري القبمي والبعدي فقرات ا تبار فع معمماتاجابات ال
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%( مف اعم  الدرجات لتمثؿ 27وتـ ا تيار نسبة )، ، وبعدىا رتبت الدرجات تنازليا  ب(  -04وممحؽ )
اذ تشير  ، ( معممة27) %( مف ادن  الدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا27)و( معممة 27)المجموعة العميا 

 ا  ىي االكثر است داما  في مجاؿ القياس الصفي اذا كاف حجـ العينة كبير  %(27)اف النسبة ال  االدبيات 
 معقولة لممقارنة في ىذا المجاؿ بيف مجموعتيف متباينتيف مف المجموعة الكمية بوصفيا تمثؿ نسبةنسبيا  
 ثـ حممت الدرجات احصائيا  إليجاد اآلتي :.  (286: 0998 ، )عودة

 مستوى صعوبة الفقرات المقالية : -
، ووجد أنيا تتراوح  باألسئمة المقاليةة صحيحصعوبة الفقرة بعد حساب عدد اإلجابات المعامؿ إيجاد تـ       

 البعػدي ال تبػار التفكيػر المحػوري (1147-1126)و ، ال تبار التفكير المحػوري القبمػي  (1149-1120)بيف 
وُتعد فقرات اال تبار مقبولة إذا تراوح ،  ( ، وبذلؾ تعد جميع الفقرات ذات مستود صعوبة مناسبا  06ممحؽ )ال
 2102)ممحػػػـ،تفػػػاظ بيػػػا وُينصػػػح باالح ت مقبولػػػةوتعػػػد ىػػػذه النتػػػائ %(81 -% 21) صػػػعوبتيا بػػػيف عامػػػؿم
  .(308:  2101)سميماف ورجاء ،ب معامؿ السيولة له تبار كمكؿ وكذلؾ تـ حسا ( .269:

 (05كما موضح في جدوؿ )
 (85جدول )

 عدي ككلبمعامل السهولة والصعوبة الختبار التفكٌر المحوري القبلً وال

مؤشر السهولة  
 ككل لالختبار

مؤشر الصعوبة 
 لالختبار ككل

 1152 1148 القبمي
 1140 1159 البعدي

 قوة تمييز الفقرة : -
ووجد أنيا تتراوح بيف  ،تـ حساب قوة تمييز الفقرات باعتماد معادلة قوة التمييز ال اصة باألسئمة المقالية      

 البعػػػػدي ال تبػػػػار التفكيػػػػر المحػػػػوري (1138-1120)و، ال تبػػػػار التفكيػػػػر المحػػػػوري القبمػػػػي  (1142 -1121)
 . ( فأكثر1121ويمكف َعد الفقرات مقبولة إذا كاف معامؿ تمييزىا )،  (06ممحؽ )

 (374: 2119)الزاممي وا روف ،
 دت الفقرات أجمعيا ذات قوة تمييزية مناسبة  . عُ لذا  
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 الختبار الخصائص السايكومترية ل. 5
القبمي  الصدؽ الظاىري قامت الباحثة بعرض ا تبار التفكير المحوريلمتحقؽ مف :  الصدق الظاهري     

اال تبار عم  نسبة اتفاؽ  حصمت كؿ فقرة مف فقراتو ،  (0ممحؽ)المحكميف عم  مجموعة مف  والبعدي
مف النوع المقالي موزعة ( فقرة 20) لذلؾ تـ اإلبقاء عم  جميع فقرات اال تبار الذي تكوف مفمناسبة 

وقد تـ األ ذ ببعض  ، (04و) (01) افممحق، لكؿ ميارة  واحدة ةبمعدؿ فقر يف الميارات بالتساوي ب
تـ اعتماد  بصورتو األولية كموف مهحظاتيـ عم  فقرات اال تبارالمح وبعد أف قدـ. والمهحظات  التعديهت
 . (07( و )06جدوؿ ) ، ع كايقيمة مرب

 (86جدول )
 3,14البالغة الجدولٌة وقٌمة مربع كاي  القبلً االختبارجابات المحكمٌن على فقرات است

 8ودرجة حرٌة  2,25عند مستوى داللة 

 سلسل الفقرةت
عدد 
 الموافقٌن

عدد غٌر 
 الموافقٌن 

مربع كاي  
 المحسوبة

Asym
. Sig. 

مستوى 
 الداللة

8  ،2  ،82  ،
87 

89 3 88,64 2,228 

دالة عند 

1115 

3  ،7  ،82  ،
28 ،88 

28 8 81 ،81 2,222 

4  ،6   ،81 22 2 84,72 2,228 

89  ،9 ،84 
،86 

81 4 1,98 2,223 

5  ،83  ،85 
،22  ،1 

87 5 6,55 2,288 

 (87جدول )
  3,14البالغة الجدولٌة  استجابات المحكمٌن على فقرات االختبار البعدي وقٌمة مربع كاي 

 8ودرجة حرٌة 2,25عند مستوى داللة 

 سلسل الفقرةت
 عدد

 الموافقٌن
عدد غٌر 
 الموافقٌن 

مربع كاي  
 المحسوبة

Asym
. Sig. 

مستوى 
 الداللة

8  ،2  ،3 ،
82  ،87 ،9 
،22  ،83 

87 5 6,55 2,288 

دالة عند 

1115 

 ،84 ،81 ،1 
،85 

89 3 88,64 2,228 

5 ،7  ،82  ،
28 ،88 ،4 22 2 84,72 2,228 

89  ،6 ،86 81 4 1,98 2,223 
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  -االستطالعي لالختبار:التطبيق  -
مف معممة ( 011استطهعية متكونة مف )عم  عينة  التفكير المحوري القبمي والبعدي بؽ ا تبارطُ     

) لكه  معممات مادة الرياضيات المستمرات في ال دمة ضمف مجتمع البحث مف  ير عينة البحث االساسية
، الغامضة منيا الفقرات وذلؾ لغرض التأكد مف وضوح تعميمات اال تبار وفقراتو وتش يص  اال تباريف (

وقد وجدت الباحثة أف تعميمات اال تبار وفقراتو كانت الذي يستغرقو اال تبار . تحديد الزمف المناسب و 
حساب متوسط وتـ  فساعتيفي اإلجابة كاف  معمماتال توواف متوسط الزمف الذي استغرق ، واضحة ومفيومة

 وذلؾ با ذ اوؿ  مس معممات وا ر  مس معممات انجزف اال تبار .الزمف 
عينة العم   التفكير المحوري القبمي والبعدي  تبارتطبيؽ ابعد  الصدؽ المعتمد عم  المقارنة الطرفية : -

العميا والدنيا وحسبت القيمة المجموعة  درجات مف%  27وتـ ا ذ ، رتبت الدرجات تنازليا  ،  ستطهعيةاال
مستقمتيف واست رجت القيمة التائية المحسوبة وبمقارنتيا مع  باست داـ اال تبار التائي لعينتيف التائية

( يتضح اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف 1115( عند مستود الداللة )52وبدرجة حرية )( 2الجدولية )
كما  وكانت النتائت داللة احصائية لذا عدت جميع الفقرات مقبولة  الجدولية لجميع فقرات اال تبار أي ذات

 .( 09و ) (08) يفجدولالفي  ةموضح
 (81جدول )

  تبار القبميهل الصدؽ المعتمد عم  المقارنة الطرفية( لدرجات المجموعتيف في  t -test)  ا تبار 

 

 فقراتال
القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

 فقراتال
 القٌمة التائٌة
 المحسوبة

0)  3,26 02) 7,52 

2)  6,52 03) 5,84 

3)  9,62 04) 1,22 

4)  5,82 05) 1,18 

5)  1,88 06) 6,12 

6)  3,51 07) 1,66 

7)  1,67 08) 3,85 

8)  4,84 09) 5,82 

9)  3,83 21) 4,42 

01)  6,14 20) 3,26 

00)  3,62  
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 (89جدول )

 المقارنة الطرفية له تبار البعديالصدؽ المعتمد عم  ( لدرجات المجموعتيف في  t -test)  ا تبار 

 فقراتال
القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

 فقراتال
القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

1)  4,26 02) 7,22 

2)  5,54 03) 6,85 

3)  1,72 04) 3,21 

4)  6,22 05) 7,18 

5)  5,22 06) 3,22 

6)  3,31 07) 5,76 

7)  5,27 08) 4,85 

8)  5,44 09) 6,87 

9)  4,23 21) 3,72 

11)  5,74 20) 4,27 

11)  6,42  
 : صدق البناء -     

 Pearson correlation) بيرسوف رتباطإرتباط بيرسوف تـ حساب معامؿ ا معامؿ استعماؿب
coefficient)  تبار وكانت النتائت تتراوح بيف مع المجموع الكمي له ةرئيس ةميار  لكؿلمدرجة الكمية  

ال تبار التفكير المحوري البعدي  (11729-11310) تبار التفكير المحوري القبمي وال (11465-11872)
يا دالة اجمعكانت  98ودرجة حرية  (1.15عند مستود داللة )( 11096وبمقارنتيا مع القيمة الجدولية )

 . يوضح ذلؾ ( 21والجدوؿ )  تبار ا إل  اإلتساؽ الدا مي لفقرات االويؤشر ىذ احصائيا  

 (21جدوؿ )
 فقرات ل رئٌسٌة بالمجموع الكلًكل مهارة ل الكلٌة درجةالمعامالت ارتباط قٌم 

 والبعدي اختبار التفكٌر المحوري القبلً

 الفقرة
 درجة معامل االرتباط 

 لالختبار القبلً
 درجة معامل االرتباط 

 لالختبار البعدي

8 2,528  2,328  

2 2,465  2,562  

3 2,657  2,443  

4 2,121  2,722  

5 2,725  2,325  

6 2,168  2,622  

7 2,172  2,729  

1 2,549  2,677  
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 تبار الفقرات امف  التابعة لها مهارة رئٌسٌةفقرة بال لكؿ بيرسوف رتباطتـ حساب معامؿ اوكذلؾ 
ال تبار  (11761-11322) تبار التفكير المحوري القبمي وال (11740-11528) وكانت النتائت تتراوح بيف
 98ودرجة حرية  (1.15عند مستود داللة )( 11096)وبمقارنتيا مع القيمة الجدولية التفكير المحوري البعدي

 . ( يوضح ذلؾ20)  جدوؿوال ،ويؤشر ىذا إل  اإلتساؽ الدا مي لفقرات اإل تبار يا دالة احصائيا  اجمعكانت 
 (20جدوؿ ) 

 لمعينة االستطهعيةالمقالية لمفقرات  التابعة لها مهارة رئٌسٌةفقرة باللكؿ درجة رتباط معامهت اقيـ 
 والبعدي فكير المحوري القبمي تبار التال 

 الفقرة
درجة معامل 
 االرتباط 

 لالختبار القبلً
 الفقرة

درجة معامل 
 االرتباط 
 ًقبللالختبار ال

 الفقرة
درجة معامل 
 االرتباط 
 يبعدلالختبار ال

 الفقرة

درجة معامل 
 االرتباط 

 لالختبار البعدي

1.  11629  02. 11558  1.  11429  02. 11719  
2.  11643  03. 11740  2.  11691  03. 11500  
3.  11574  04. 11540  3.  11663  04. 11522  
4.  11654  05. 11622  4.  11677  05. 11761  
5.  11577  06. 11692  5.  11686  06. 11519  
6.  11587  07. 11581  6.  11558  07. 11585  
7.  11640  08. 11673  7.  11447  08. 11541  
8.  11625  09. 11558  8.  11681  09. 11622  
9.  11530  21. 11587  9.  11590  21. 11500  

11.  11428  20. 11731  11.  11627  20. 11388  
11.  11647    11.  11398    
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 :معامل ثبات االختـــــــبار -

، اذ انيػا  )الفػا كرونبػاخ(معادلػة  باسػت داـ القبمػي والبعػدي ا تبار التفكير المحوري ثباتمعامؿ تـ حساب    
مة الست راج التجانس الدا مي الف جميع فقراتو مقالية ، اذ بمغ معامػؿ الثبػات المحسػوب ءالطريقة االكثر مه

وىػذا  البعػدي ال تبار التفكير المحػوري  (1185)، و القبمي ال تبار التفكير المحوري ،( 1183بيذه الطريقة )
مػػف الثبػػات ، إذ تعػػد اال تبػػارات جيػػدة حينمػػا يبمػػغ معامػػؿ ثباتيػػا  مقبولػػة  بدرجػػة يػػدؿ عمػػ  أف اال تبػػار يحظػػ

 ( . 543:  2116)عهـ ، ( فما فوؽ 1181)

 : االختبار تصحيح -
( ورقة عشوائيا  مف اوراؽ اإلجابات 31، تـ سحب ) التأكد مف ثبات التصحيح لألسئمة المقالية لغرض      

، وألجؿ حساب ثبات التصحيح عبر  القبمي والبعدي ا تبار التفكير المحوريلفقرات  لمعينة االستطهعية
الزمف قامت الباحثة بعد مرور عشرة أياـ عم  التصحيح األوؿ بإعادة تصحيحيا مرة أ رد، وباست داـ 

ا تبار لفقرات  ( 1190، ظيرت النتائت أف نسبة االتفاؽ بيف التصحيحيف بمغت )  ( Cooper ) معادلة
ثـ أعيد تصحيح أوراؽ اإلجابات  .البعدي ا تبار التفكير المحوري( لفقرات  1193القبمي و) ر المحوريالتفكي

باست داـ المعادلة نفسيا، فكانت نسبة االتفاؽ بيف تصحيح  مدرسة مادة الرياضيات قبؿ مرة أ رد مف
( 1187القبمي و ) التفكير المحوريا تبار لفقرات  (1191الباحثة ومدرسة مادة الرياضيات عالية، إذ بمغت )

 . مقبوؿأف معامؿ ثبات تصحيح األسئمة المقالية  عم  ، وىذا يدؿ البعدي ا تبار التفكير المحوريلفقرات 
لمتطبيؽ عم  العينة االساسية مف معممات جاىز  التفكير المحوري القبمي والبعدي وبذلؾ اصبح ا تبار

 يوضح ذلؾ . (04ممحؽ )و  (01بصورتو النيائية ، ممحؽ )الرياضيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .كلٌة التربٌة  -/ جامعة مٌسان رٌاضٌات ال درٌست رائق/ ط زٌنة عبد الجبار جاسم م.د. 
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    مكونات المعرفة الرياضية ومهارات وفقعمى  كتاب الرياضيات لمصف الخامس االبتدائي محتوىتحميل 
 : لمتالميذ البصري التفكيرلغرض بناء اختباري التحصيل و  البصري التفكير
فػي الفصػوؿ  البصػري التفكيػر وميػارات مكونات المعرفػة الرياضػية تحديد إل  المحتود تحميؿ أداة تيدؼ     

 : قسػميف مػف المحتػود تحميػؿ أداة وتتكػوف السبعة االول  مف كتاب الرياضػيات لمصػؼ ال ػامس االبتػدائي ،
 التػي البصػري التفكيػر ميػارات محتػود أداة تحميػؿ  :والثػاني مكونػات المعرفػة الرياضػية ، تحميػؿ أداة األوؿ

 .المستيدفة  الفصوؿ تتضمنيا
 وقائمة المستيدفة الفصوؿ تتضمنيا بمكونات المعرفة الرياضية التي قائمة بإعداد الباحثة قامت وقد      
الفصوؿ  محتود بتحميؿ الباحثة قامتباالستناد ال  االدبيات بحث ، ال في المحددة البصري التفكير بميارات
 بميارات وقائمة المستيدفة الفصوؿ تتضمنيا مكونات المعرفة الرياضية التي لمعرفة أولية بصورة الم تارة
 وفؽ ال طوات االتية : عم  وتمت عممية تحميؿ المحتود ( .23) البصري ممحؽ التفكير

 الفصوؿ تتضمنيا مكونات المعرفة الرياضية التي تحديد إل  المحتود تحميؿ ييدؼ : التحميؿ مف اليدؼ 
لرياضيات لمصؼ الفصوؿ السبعة االول  مف كتاب ا في المتضمنة البصري التفكير وميارات المستيدفة

 . (22ممحؽ ) ، ال امس االبتدائي
 التحميؿ وحدة : 

 تمثؿ ما قد يتضمنو بوصفياأساسية لتحميؿ المحتود وحدة الفقرة أو الفكرة وحدة الباحثة  ا تارت     
 . البصري التفكير مياراتتود مف مكونات لممعرفة الرياضية و المح
 التحميؿ عممية ضوابط : 

 . (7ياضيات لمصؼ ال امس االبتدائي )طعممية التحميؿ تتـ في ضوء محتود كتاب الر  -
 .والصور واألشكاؿ التوضيحية الرسـو عم  التحميؿ يشتمؿ -
 .  (23، ممحؽ ) است داـ القائمة المعدة سمفا  لرصد النتائت مع رصد وحدة التحميؿ -
 والتماريف واألنشطة وحدة لمتحميؿ .تـ اعتبار األسئمة المتفرعة مف أي سؤاؿ  -
 التحميؿ عممية إجراءات: 

لتحديػد مكونػات المعرفػة  جيػدا   وقراءتيػا الكتػاب فػي التحميػؿ لعمميػة  ضػعت التػي الصػفحات تحديػد تػـ -
 .الفصوؿ  تضمنتيا التي البصري التفكير وميارات الرياضية

 وميػارات ( فػي كػؿ فصػؿ ، المسػائؿ الميػارات،  مبادئ، ال تحديد مكونات المعرفة الرياضية )المفاىيـ -
البصػػػري )ميػػارة التعػػػرؼ عمػػػ  الشػػكؿ ووصػػػفو ، تحميػػػؿ الشػػكؿ ، ربػػػط المعمومػػػات ، االدراؾ  التفكيػػر

 وتفسير الغموض، است هص المعاني ( .
 تفريغ نتائت التحميؿ وتصنيفيا وتحويميا إل  تكرارات ونسب مئوية . -
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 صدؽ أداة التحميؿ :  
 مجموعة عم  صورتيا األولية في عرضيا تـ إذالمحكميف  صدؽ عم  باالعتماد األداة صدؽ تقدير تـ
 اشتممت وقد عناصر التحميؿ، ومراجعة لألداة الظاىري الصدؽ مف لمتأكد  ، (0ممحؽ )، المحكميف  مف
 التفكير تحميؿ ميارات وأداة مكونات المعرفة الرياضية ، تحميؿ أداة  :قسميف وىما عم  التحميؿ أداة

تـ اعتماد  إذالمحكميف  اتفاؽ بحسب تعديمو طمب ما بتعديؿ الباحثة قامت ذلؾ ضوء البصري ، وفي
 .%81نسبة اتفاؽ 

 

 التحميؿ : ثبات 
 وقد األفراد ، عبر والثبات ، الزمف عبر الثبات  :الثبات ىما مف نوعيف تـ است داـ التحميؿ ثبات لتحديد     
 النػوع وىػذا أ ػرد ُمدرسػة وتحميػؿ تحميػؿ الباحثػة بػيف االتفػاؽ معامػؿ حسػاب مػف التحميؿ ثبات مف التأكد تـ

 بالثبػات يعػرؼ النوع وىذا أسبوعيف بعد عممية التحميؿ بإعادة الباحثة قامت كما األفراد ، عبر بالثبات يعرؼ
 مف محدودة ةمد بعد نفسيا التحميؿ عممية إجراء عند نفسيااالنتائت  إل  نفسو المحمؿ وصوؿ وىو الزمف عبر

 ثػـ التحميمػيف، بػيف واال ػتهؼ االتفػاؽ معامػؿ بحسػاب الباحثػة ثػـ قامػت ومػف األداة ، ثبػات يؤكػد الػزمف ممػا
 ( .22ىولستي كما موضح في جدوؿ ) باست داـ معادلة الثبات معامؿ حساب

 (22) جدوؿ
البصري  التفكير الرياضية ومياراتمعامؿ الثبات بيف الباحثة والمحمؿ الثاني وعبر الزمف لمكونات المعرفة 

 المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصؼ ال امس االبتدائي
التحلٌل عبر 

 الزمن
 معامؿ الثبات مجموع النقاط نقاط اال تهؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ االوؿ

261 275 261 05 261 1197 
التحلٌل عبر 
 االفراد

 معامؿ الثبات مجموع النقاط نقاط اال تهؼ نقاط االتفاؽ ا ردتحميؿ مدرسة  تحميؿ الباحثة
275 286 275 00 275 1198 

 

                                                           
  .2ت فً مدٌرٌة تربٌة بغداد الكرخ فً ثانوٌة المسرة للمتمٌزامدرسة رٌاضٌات /ال درٌست رائقطاسماء فوزي حسن / م.د. 
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 (3شكل )

 مكونات المعرفة الرٌاضٌة

 

 (4شكل )
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 لمتالميذ : اختبار التحصيل 
                                   العداد اال تبار التحصيمي قامت الباحثة بال طوات االتية:

 تحديد اليدؼ مف اال تبار :  -0
ئي )عينػة البحػث( فػي ييدؼ اال تبار ال  قياس تحصيؿ تهميذ معممػات الصػؼ ال ػامس االبتػدا      

العمميات عمػ   ،االعداد الكبيرة ،المستقيمات والزوايا ،المجموعات)  ول السبعة االالفصوؿ ة المادة المحدد
 الرياضػيات بكتػا مػف ( الكسػور االعتياديػة ،االشػكاؿ اليندسػية ،االعػداد الطبيعيػة و صائصػيا ،االعػداد
 . 7ط  2106، لمعاـ الدراسي فيو  ر  طارؽ شعباف رجب لمؤلفو لمصؼ ال امس االبتدائي المقرر

 تحديد المادة التعميمية : -2
حػػػددت المػػػادة التعميميػػػة بالفصػػػوؿ السػػػبعة االولػػػ  مػػػف كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ ال ػػػامس االبتػػػدائي   

 ( .22، ممحؽ ) 2106سنة  7لمطبعة 
 صوغ االىداؼ السموكية : -3

 االولػ  في المجػاؿ المعرفػي واقتصػرت عمػ  المسػتويات الثهثػة "Bloom"تصنيؼ بمـو  اعتمدت الباحثة     
األىػداؼ السػموكية فػي صػورة نتػائت تعميميػة نيائيػة  غو التطبيػؽ( ليػذا التصػنيؼ ، تػـ صػ، )التذكر، االسػتيعاب

السػبعة مػف كتػاب الرياضػيات محددة وواضحة وقد اشتقت ىذه األىداؼ مػف محتػود المػادة التعميميػة المقػررة 
شػار اليػو واعتمادا  عم  تحميؿ المحتود الذي اجرتو الباحثػة والم لمصؼ ال امس االبتدائيفصوؿ االول  

( ىػػػدفا  سػػػموكيا ، وقػػػد عرضػػػت ىػػػذه األىػػػداؼ عمػػػ  عػػػدد مػػػف 209وقػػػد بمػػػغ عػػػددىا ) ( 92- 91فػػػي ص ) 
 حديد المستود الػذي تقيسػو كػؿ فقػرةيا وت و اف  رائيـ في مدد وضوحيا ودقة ص( ، لبي0المحكميف ، ممحؽ )

%( فمػا فػوؽ وقػد تػـ إجػراء بعػض التعػديهت عمييػا فػي ضػوء  رائيػػـ 81وقػد اعتمػدت نسػبة االتفػاؽ بيػنيـ بػػ )
 ( .24ومقترحاتيـ ومهحظاتيـ، ووضعت في صورتيا النيائية في ممحؽ )

 تحميؿ المادة التعميمية :  -4
قامت الباحثة بتحميؿ محتود الفصوؿ السبعة االول  مف كتاب الرياضيات لمصؼ ال امس االبتدائي      
وفؽ مكونات المعرفة الرياضية )مفاىيـ ، مبادئ ، ميارات ، مسائؿ رياضية( وذلؾ لمعرفة مدد عم  

 ممحؽفي كذلؾ و  ( 92- 91في صفحة ) ةكما موضح ، ؿ لمكونات المعرفة الرياضيةتضميف ىذه الفصو 
(23. ) 
 طة اال تبارية :ير اعداد ال  -5

طػػة اال تباريػػة فػػي ضػػوء محتػػود المػػادة التعميميػػة واألىػػداؼ السػػموكية ال اصػػة بيػػا عمػػ  ير اعػػداد ال تػػـ       
  -وفؽ ال طوات اآلتية :

  ( فقرة 31تـ تحديد عدد الفقرات بػ ) )مف النوع الموضوعي اال تيار مف متعدد )رباعي البدائؿ 
بما ينسجـ والمرحمة مات ومشرفي مادة الرياضيات له تبار التحصيمي بعد الرجوع ال  اراء عدد مف معم

 العمرية لمتهميذ . 
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   تحديد أوزاف كؿ فصؿ مف الفصوؿ السبعة مف كتاب الرياضيات لمصؼ ال امس االبتدائي اعتمادا  عم
  -وفؽ العهقة اآلتية :عم  وذلؾ  سمه تذر س  ل فصلمعيار 

022  
 عدد حصص الفصؿ
  عدد الحصص الكمي

    وسن المحت ى  

  ، تحديػػػد أوزاف األىػػػداؼ السػػػموكية فػػػي كػػػؿ مسػػػتود مػػػف مسػػػتويات المجػػػاؿ المعرفػػػي ) تػػػذكر ، اسػػػتيعاب
  -وفؽ العهقة اآلتية :عم  تطبيؽ ( وذلؾ 

022  
  عدد االىداؼ لكؿ مستود
 العدد الكمي لهىداؼ

     وسن  ل مست ى  

 (23كما موضحة في جدوؿ )
 (23جدوؿ )

 عدد االىداؼ السموكية لمفصوؿ السبعة االول  مف كتاب الرياضيات

 المجموع تطبٌق استٌعاب تذكر الفصؿ

0 88 3  6 22 

2 84 87 87 41 

3 5 8 88 87 

4 2 3 24 29 

5 83 87 86 46 

6 88 82 82 33 

7 1 7  88 26 

 209 97 58 64 المجموع
 %011 %44 %27 %29 النسبة

  -وفؽ العهقة :عم  تحديد الفقرات اال تبارية لكؿ مستود مف مستويات األىداؼ السموكية 
  عدد فقرات اال تبار× ية لممحتود النسبة المئو × عدد األسئمة لكؿ  مية = النسبة المئوية لألىداؼ السموكية 

  ( 050:  0998) عودة ،                                                            
 طة اال تبارية ال اصة باال تبار التحصيمي:ير ال  تصيه( يوضح تف24والجدوؿ )
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 (24جدوؿ )
 لمتهميذطة اال تبارية ال تبار التحصيؿ ير ال 

 االهداف السلوكٌة
 المحتوى

  التطبٌق االستٌعاب التذكر
 

الوزن  المجموع
النسبً 

29% 

الوزن 
النسبً 

27% 

الوزن 
النسبً 

44% 
 الوزن النسبً عدد الدروس الفصل

 3 8 8 8 %1 5 الول

 4 2 8 8 %86 82 الثاني

 4 2 8 8 %83 1 الثالث

 6 3 8 2 %89 82 الرابع

 5 2 8 2 %87 88 الخامس

 4 2 8 8 %86 82 السادس

 4 2 8 8 %88 7 السابع

 32 84 7 9  63 المجموع

 فقرات اال تبار : صوغ  -6
وذلؾ باالستناد ال   برة الباحثة في مجاؿ التدريس واستشارة عدد مف  ( فقرة ا تبارية31أعدَّت الباحثة )    

 ةاربعموضوعية مف نوع اال تيار مف متعدد ذي  ( ، 0المحكميف مف مشرفي ومعممات الرياضيات ممحؽ ) 
بوضع اجابة محددة ال ي تمؼ عمييا بذاتية المصحح  تتأثرال  ألنيا،  اطئة  ةقيمنيا صحيح والب واحد بدائؿ

 وتتسـة عنيا محددة وقصيرة وسريعة الشمولية لممادة الدراسية، واف االجابوتمتاز باثناف في مجاؿ الت صص 
 . بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات

 اعداد تعميمات اال تبار : -7
،  اسػػتجابتو عمػ  فقػػرات اال تبػػار فػػي اثنػاءالػدليؿ الػػذي يسترشػد بػػو التمميػذ ة نزلػػ تبػار بمتعميمػػات اال ُتعػد     

اؿ توضػيحي عػف كيفيػة اإلجابػة عطػاء مثػإمػع  ميػذ فيػـ الفقػرةالتعميمػات بصػورة تسػيؿ عمػ  الته غو وقد تـ صػ
 . (31) ممحؽ

 : التطبيؽ االستطهعي -8
وفيميا ووضوح تعميمات اإلجابة ولحساب الزمف المستغرؽ لججابة، لمعرفة وضوح فقرات اال تبار      

في مدرسة اسامة  الصؼ ال امس االبتدائي ( تمميذ مف تهميذ011 طبؽ اال تبار عم  عينة مكونة مف )
مف مجتمع البحث التابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ الثانية مف  ارج عينة البحث ، تـ تبميغ  بف زيد االبتدائية
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 تبار التهميذ في اإلجابة عف فقرات االستغرؽ ا( اياـ مف الوقت المحدد ، و 01التهميذ بموعد اال تبار قبؿ )
تهميذ  ةوعف طريؽ حساب الوسط الحسابي بيف أوؿ و  ر  مس، ( دقيقة تقريبا  65 – 41زمف يتراوح بيف )

 تبار عف اال تبار وبناء  عم  ذلؾ ُحدد وقت اإلجابة لعينة البحث قرات االأدوا اال تبار لججابة عف جميع ف
 .يـ يلايا واضحة ومفيومة بالنسبة ا مب تبار تضح أيضا  أف فقرات االوأ ، ( دقيقة51التحصيمي )

 تصحيح اال تبار :   -9

التحميهت االحصائية ،  فَّ تـ التأكد مف وضوح الفقرات وتعميمات اال تبار وزمف االجابة والجراءأ بعد   
إذ أعطيت درجة واحدة لججابة الصحيحة (،ب - 31ممحؽ)،فقرات اال تبارنموذجية لجميع أوضعت إجابات 

فقد ، وصفر لججابة ال اطئة أما الفقرات المتروكة مف دوف إجابة والفقرات المجاب عنيا أكثر مف إجابة 
 درجة كحد أعم  إل  )صفر( كحد أدن .(31ة الكمية بيف)وبذلؾ تراوحت الدرج،عوممت معاممة الفقرة ال اطئة

 التحميؿ االحصائي لمفقرات : -01
لكؿ فقرة  وفعالية البدائؿ قامت الباحثة بإجراء التحميؿ اإلحصائي لمعرفة مستود الصعوبة وقوة التمييز     

فقرات  فع تهميذال بعد إجراء التصحيح إلجاباتو  و عم  العينة االستطهعيةمف فقرات اال تبار بعد تطبيق
%( مف الطمبة الذيف حصموا عم  27تبت درجات افراد العينة تنازليا  وذلؾ لغرض تحديد نسبة )اال تبار، رُ 

%( مف الذيف حصموا عم  ادن  الدرجات وبمغ عدد الطهب 27اعم  الدرجات في اال تبار وتحديد نسبة )
 ( والمجموعة الدنيا بيف 23  -06العميا مف )ات المجموعة تراوحت درج ( طالبا  ،27في كؿ مجموعة )

 وأجريت التحميهت اإلحصائية اآلتية:،  ( 01 -5)
وبػذلؾ ،  (1144-1130كانػت النتػائت تتػراوح بػيف )الصػعوبة و  تػـ حسػاب معامػؿ  :معامؿ الصعوبة لمفقػرة  -

         .بار مقبولة تتعد فقرات اال 

التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اال تبار باعتماد المعادلة ال اصة بيا ووجد تـ حساب معامؿ : القوة التمييزية  -
 ، (33الممحؽ ) ، واف ىذه المؤشرات تعد مؤشرا  جيد لقبوؿ الفقرات(، 1153 -1134اف قيمتيا تتراوح بيف )

 يوضح معامهت الصعوبة والتمييز.

 : است راج فعالية البدائؿ -
د، بمعن  أف  تكوف تبارات مف نوع اال تيار مف متعداال يفترض بالبدائؿ أف تكوف جذابة في 

% مف الطمبة، وبما  5أو أكثر أو بنسبة ال تقؿ عف  تمميذيتـ ا تيار أي بديؿ مف  اف ، اي ةالمشتتات جذاب
الذيف ي تاروف أّيا   تهميذفمف البدييي أف يكوف عدد ال ، ةأف ا تيار أي مف ىذه البدائؿ ُيعّد إجابة  اطئ

في الفئة العميا أقؿ منو في الفئة الدنيا، أي إف البديؿ الجيد ىو ذلؾ البديؿ الذي يميز باتجاه معاكس منيا 
 .)  259:  2101 ، عهـ )لتمييز الفقرة 



 97 ..................................................................................لثالث الفصؿ ا

 

 

ات العمميات االحصائية وذلؾ باعتماد معادلة فعالية البدائؿ ال اطئة لفقر  بإجراءقامت الباحثة و 
وتشير النتائت في أف جميع البدائؿ فعالة  عم  البدائؿ ال اطئة سالبة ، وىذا يدؿإذ وجد أف فعالية اال تبار 

 ( إل  أف جميع البدائؿ لمفقرات الموضوعية مقبولة ألنيا كانت مموىات جيدة لمتهميذ.33) ممحؽ
 . : وتشمؿ معامهت الصدؽ والثباتله تبار  يةالتأكد مف ال صائص السايكومتر  -9

  : الصدق
 Face Validityالصدؽ الظاىري  -

وقد تـ األ ذ بآراء السادة المحكميف في ، ( 0)ممحؽ ، ر عم  عدد مف المحّكميف ُعرض اال تبا
إعادة صيا ة بعض الفقرات وتعديميا ولـ يتـ حذؼ أي منيا وقد حصمت الفقرات بصيغتيا النيائية عم  

حة لقياس تحصيؿ تهميذ العينة في مادة وبذلؾ عدت جميع الفقرات اال تبارية صالمقبوؿ  اتفاؽ
ع تـ اعتماد قيمة مرب كموف مهحظاتيـ عم  فقرات اال تبار بصورتو األوليةوبعد أف أبدد المح الرياضيات.

  . (25جدوؿ )كما موضحة في  8ودرجة حرٌة  2,25مستوى داللة  عند دالةوكانت النتائت  كاي

 (25جدول )
  3,14البالغة وقٌمة مربع كاي الجدولٌة  تحصٌلالمحكمٌن على فقرات استجابات ال 

 8ودرجة حرٌة 2,25عند مستوى داللة 

 سلسل الفقرةت
عدد 
 الموافقٌن

عدد غٌر 
 الموافقٌن

مربع كاي 
 المحسوبة

Asym
. Sig. 

مستوى 
 الداللة

8  ،2  ،3 ،81 
،28 

22 5 82,724 2,228 

دالة عند 

1115 

4  ،6 ،21 24 3 86,33 2,222 

5 ،7 ،22 ،89 
،26 ،27 28 6 1,33 2,224 

1 ،82 ،88 
22 7 6,26 2,282 

82 ،85  ،22 
،29 ،25 89 1 4,41 2,234 

9,83 ،84 ،86 
،87  ،23 ،24 

،32 
25 2 89,59 2,222 
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 صدؽ المحتود  -
يدؿ صدؽ المحتود عم  مدد تمثيؿ اسئمة )مفردات اال تبار لمحتود السمة( الصفة المراد قياسيا  

والسابؽ تحديدىا، بحيث تمثؿ اسئمة اال تبار جميع مكونات الصفة المقاسة، ويعتمد صدؽ المحتود في 
عم  تحميؿ محتود  شؾ فيو اف اال تبارات القائمة ومما ال، اال تبارات التحصيمية عم  جدوؿ المواصفات 

ال براء والمجوء ال  المحكميف يكوف اكثر  بآراءعناصر المقرر، وتحميؿ مستويات االىداؼ واالستشارة 
وبذلؾ ،  ع  ريطة ا تبارية. وقد تـ وض (586 :2101، ورجاء  وضع لقياسو )سميماف في قياس ما صدقا  

يكوف اال تبار صادقا  مف حيث المحتود فضه  عف اجراء التحميهت االحصائية مف حساب لمعامهت 
 .رات صدؽ المحتود اذ تعد احد مؤش، الصعوبة وفعالية البدائؿ والتمييز 

 الثبات 
(، لحساب ثبات الفقرات الموضوعية مف نوع اال تيار مف 21 –ريتشاردسوف  معادلة )كيودر اداعتمتـ     
 . مقبوال   (، ويعد ثباتا  1187وقد بمغت قيمة الثبات )،  متعدد
وبػػػذلؾ يكػػػوف اال تبػػػار التحصػػػيمي يتمتػػػع بصػػػدؽ وثبػػػات مقبػػػوليف وفقراتػػػو مقبولػػػو مػػػف ناحيػػػة الصػػػعوبة      
 . (29ممحؽ )، بصيغتو النياية  االساسية عينة البحثجاىزا  لمتطبيؽ عم  يز وبذلؾ يكوف والتمي

 : اختبار التفكير البصري 

احد المتغيريف التابعيف لتهميذ معممات الرياضيات في تجربة ىذا البحث كاف  التفكير البصري لما كاف     
لزاما  عم  الباحثة است داـ ا تبار  اص لقياس ىذا المتغير وبعد االطهع عم  االدبيات والدراسات التي 

 :ل طوات اآلتيةوفؽ ا عم  ار التفكير البصريا تب بناءب ةالباحث تقام اولت بناء مثؿ ىذه اال تبارات ،تن
معممات الرياضيات )عينة  تهميذ ميارات التفكير البصري لددقياس تحديد اليدؼ مف اال تبار:    . أ

 .(  92- 91 ) صوفقا  لمميارات التي تـ تحديدىا في تحميؿ المحتود المشار اليو  البحث( 
فادة مف بموضوع البحث واالربوي المتعمؽ بعد االطهع عم  األدب الت:  تحديد ميارات التفكير البصري . ب

 دراسة عدد مف الدراسات السابقة التي تناولت التفكير البصري في مواد دراسية م تمفة كما في 
 ( 2107) اال ا ، دراسػػػػة ( 2105ودراسػػػػػػػػػػػػػػػة )الشي ، ( 2105) الديب ،  ودراسػة (2104)االسمر ، 

الربط بيف  ، تحميؿ الشكؿ،  ميارة التعرؼ عم  الشكؿوىي : )  تـ تحديد ميارات التفكير البصري
 .  (25في جدوؿ ) ةكما موضحوىي (،  است هص المعاني ، تفسير الغموض ، العهقات

في صورة اال تيار مفردات اال تبار  غو صتـ  الميارات المهئمةمفردات اال تبار :  بعد تحديد  غو ص  . ت
( 25، وقد بمغ عدد فقرات اال تبار ) اإلجابة الصحيحة لمفقرة ددىا يعأح (بدائؿال يعاربمف متعدد )

 .( 26ميارات التفكير البصري كما موضح ذلؾ في جدوؿ ) بيفموزعة  فقرة
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 (26جدول )

 مهاراته فقرات اختبار التفكٌر البصري بٌن توزٌع

 الوزف النسبي عدد الفقرات الميارة
 %21 5 ميارة التعرؼ عم  الشكؿ (0
 %21 5 الشكؿ ميارة تحميؿ (2
 %21 5 ميارة الربط بيف العهقات (3
 %21 5 ميارة تفسير الغموض (4
 %21 5 ميارة است هص المعاني (5

  25 المجموع

 اعداد تعميمات االختبار : -
 ، اؿ توضيحي عف كيفية اإلجابػةمث إعطاءمع  ميذ فيـ الفقرةالتعميمات بصورة تسيؿ عم  الته تصيغ      
  . (31) ممحؽ

 -االستطالعي لالختبار :التطبيق  -
لغرض التأكد مف وضوح الفقرات ووضوح تعميمات اال تبار والزمف المستغرؽ لججابة عف اال تبار،     

 ( تمميذ011) مكونة مففي مدرسة الوئاـ الم تمطة قامت الباحثة بتطبيؽ اال تبار عم  عينة استطهعية 
تـ حساب  إذحث االساسية وضمف مجتمع البحث مف تهميذ الصؼ ال امس االبتدائي مف  ارج عينة الب

تهميذ مف اإلجابة  ةتهميذ وا ر  مس ةالزمف المطموب ألداء اال تبار وذلؾ بعد انتياء زمف أوؿ  مس
ال تبار وفقراتو وذلؾ وح ادقيقة ، وبعد أف تـ التأكد مف وض (41عم  اال تبار حيث بمغ زمف اال تبار )

 قمة األسئمة مف قبؿ التهميذ ، اصبحت فقرات اال تبار جاىزة لمتحميؿ االحصائي . عف طريؽ
 تصحيح اال تبار :  -

فَّ تـ التأكد مف وضوح الفقرات وتعميمات اال تبار وزمف االجابة والجراء التحميهت االحصائية ، أ بعد   
إذ أعطيت درجة واحدة لججابة الصحيحة (،ب - 30ممحؽ)،اال تبارفقرات نموذجية لجميع أوضعت إجابات 

فقد ، وصفر لججابة ال اطئة أما الفقرات المتروكة مف دوف إجابة والفقرات المجاب عنيا أكثر مف إجابة 
 درجة كحد أعم  إل  )صفر( كحد أدن .(25وبذلؾ تراوحت الدرجة الكمية بيف)،عوممت معاممة الفقرة ال اطئة

  -ل اإلحصائي لفقرات االختبار :التحمي -
%( مف أعم  درجات 27تـ ا ذ نسبة ) إذبعد تصحيح إجابات التهميذ رتبت الدرجات تنازليا  ،      

بمغ عدد التهميذ في  إذلدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا %( مف أدن  ا27لتمثؿ المجموعة العميا ونسبة )
( تمميذا  وبمثميا في المجموعة الدنيا ، وقد حممت درجات الطهب في المجموعتيف 27المجموعة العميا )

 العميا والدنيا إليجاد اآلتي :
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  :صعوبة فقرات اال تبار 
، وبذلؾ  (34ممحؽ )، ( 1156 - 1131) الصعوبة وكانت النتائت تتراوح بيف  تـ حساب معامؿ   

 . تعد فقرات اال تبار مقبولة ومعامؿ صعوبتيا مناسبا  
 : القوة التمييزية لفقرات اال تبار 

تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اال تبار باعتماد المعادلة ال اصة بيا ووجد اف قيمتيا    
 ( وبذلؾ تعد جميع الفقرات مقبولة.34ممحؽ ) ،(  5011 -  8112)   تتراوح بيف

 : فعالٌة البدائل 

بعد حساب فعالية البدائؿ ال اطئة وجد أف ىذه البدائؿ جذبت عددا  مف تهميذ المجموعة الدنيا     
 ( يوضح ذلؾ .34)بدائؿ ، وممحؽ أكثر مف المجموعة العميا ، واعتمدت ىذه ال

 : ثبات االختبار 

وقد بمغ معامؿ الثبات ، (  21ريتشاردسوف  – تـ التحقؽ مف ثبات اال تبار باست داـ معادلة )كيودر    
 ( وىو معامؿ ثبات مقبوؿ . 1181له تبار ) 

 

 -صدق االختبار : -
 -:التحقؽ مف صدؽ اال تبار مف  تـ

 عرض اال تبار عم  مجموعة مف  قؽ مف ىذا النوع مف الصدؽ مفالصدؽ الظاىري :  تـ التح
ت عم  نسبة حصمت الفقرالفقرات و تعديؿ بعض اف أ، وتـ األ ذ بآرائيـ بش (0ممحؽ ) ، المحكميف
تـ اعتماد  كموف مهحظاتيـ عم  فقرات اال تبار بصورتو األوليةوبعد أف أبدد المح، مقبولة االتفاؽ 
 .( 27ع كاي، جدوؿ )قيمة مرب

 (27جدول )

  3184البالغة وقيمة مربع كاي الجدولية  استجابات المحكميف عم  فقرات ا تبار التفكير البصري 
 0ودرجة حرية 1115عند مستود داللة 

 سلسل الفقرةت
عدد 
 الموافقٌن

عدد غٌر 
 الموافقٌن

مربع كاي 
 المحسوبة

Asym
. Sig. 

مستوى 
 الداللة

8  ،7  ،1 
،22 ،85 

22 3 84,44 2,222 

دالة عند 

1115 

2 ،5 ،82 22 5 9 2,223 

3 ،4 ،84 
،88 ،23 

89 6 6,76 2,229 

6 ،9 ،82 
،25,87 ،24 

81 7 4,14 2,221 

83 ،86,81 
،89 ،28,22 

28 4 88,56 2,228  
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  : إيجاد االتساؽ الدا مي لفقرات اال تبار وذلؾ إليجاد  تـ التحقؽ مف صدؽ البناء مف صدؽ البناء
معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة عف كؿ فقرة وبيف درجاتيـ الكمية في اال تبار، حيث تـ حساب 

 Point Biserial Correlationلهرتباط )  معامؿ إرتباط بوينت بايسيلاير معامؿ االرتباط باستعماؿ
Coefficient ) وىو مستود مقبوؿ مف ، (  11886 -11424 )ذ تراوحت معامهت االرتباط بيف إ

 . (34) ممحؽ، كما موضح في اؽ الدا مي االتس
مف ناحية الصعوبة  وبذلؾ يكوف ا تبار التفكير البصري يتمتع بصدؽ وثبات مقبوليف وفقراتو مقبولو    

  ، والتمييز ومعامؿ االرتباط وبذلؾ يكوف جاىزا   لمتطبيؽ عم  عينة البحث االساسية بصيغتو النياية
 . (30ممحؽ )

 تطبيق التجربة سًا :إجراءاتساد

 :كما موضح في ال طوات تجربة البحث تـ تطبيؽ     
/ابف الييثـ وشعبة االعداد والتدريب في المديرية  مف كمية التربية لمعمـو الصرفةبعد ا ذ الموافقات الرسمية  .0

 عمماتوتبميغ الم لتنفيذ البرنامت وتحديد مكاف وزماف التنفيذ، (3( ، )2) افممحق 2العامة لمحافظة بغداد الكرخ /
بمعدؿ جمستيف في اليوـ الواحد تت مميا فترة  تدريبية ( جمسة06شتمؿ البرنامت عم  )ية، إذ االتدريبالدورة ب
ت وتـ تقسيـ المعمما ( معممة35بمغ عدد المعممات ). ساعتاف، ومدة الجمسة الواحدة ( دقيقة 31)ستراحة لمدة ا

  مع ممة لممجموعة التجريبية التي تتدرب( مع08م  مجموعتيف بواقع )بطريقة السحب العشوائي البسيط ع
في  البرنامت فذونُ  لبرنامت التدريبي  امع تتدرب( معممة لممجموعة الضابطة التي ال 07)و لبرنامت التدريبيا

 . (28. كما موضح في الجدوؿ )2107 / 9 / 21لغاية  2107 / 9 / 01موافؽ ال االحديـو 
 (28جدوؿ ) 
 جمسات البرنامت التدريبيوصؼ ل

 التاريخ رقم الجلسة اليوم
مدة 

 الجلسة
 مفردات الجلسة

 الول
 االولى

 
 

82/9/2287 

2 
 ساعة

االفتتاح والتعارف ، تعرٌف المتدربات باهداف 
البرنامج العامة والخاصة ومحتوى البرنامج واسالٌب 
التنفٌذ والتقوٌم ، االختٌار العشوائً لمجموعتً البحث 

 ا  التجرٌبٌة والضابطة ، تطبٌق اختبار التفكٌر وفق
 .تطبٌق اختبار الذكاء +نموذج شوارتزا

 المحوري القبلًاختبار التفكٌر   2 الثانٌة

 الثالثة الثاني
 
 

88/9/2287 

2  

 تعرٌف التفكٌر .
 . خصائص التفكٌر

 ن الكرٌم.آالتفكٌر والقر
 مستوٌات التفكٌر.

 .معوقات تعلٌم مهارات التفكٌر

 
  2 الرابعة

 العوامل المؤثرة فً تعلٌم التفكٌر .
 أهمٌة مهارات التفكٌر للمعلم والمتعلم.

 ضمن المحتوى .دمج مهارات التفكٌر 
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 مبررات دمج مهارات التفكٌر ضمن المحتوى .
 خطوات دمج مهارات التفكٌر ضمن المحتوى.

 الثالث

 الخامسة

82/9/2287 

2 
 مهارة المقارنة والمقابلة

 المالحظة

 2 السادسة
 التلخٌص
 التصنٌف

 تحدٌد العالقة بٌن الجزء والكل

 
 الرابع
 

 السابعة
83/9/2287 

 الصفٌةطرح االسئلة  2

 مهارة اتخاذ القرار 2 الثامنة

 الخامس

 التاسعة

 
84/9/2287 

 مهارة حل المشكالت 2

 2 العاشرة
 مهارة التفكٌر الناقد المدمج : -

 استنتاج -
 استقراء

 
 السادس

 ةعشر ةالحادٌ

 
87/9/2287 

2 
 التمٌٌز -

 التنبؤ

 2 ةالثانٌة عشر

 مهارة التفكٌر االبداعً المدمج
 المبدع .صفات الشخص 

 العقبات التً تواجه التفكٌر اإلبداعً
 اإلبداعٌة العملٌة مراحل

 اإلبداعً التفكٌر على التدرٌب أسالٌب

 
 

 السابع
 

 ةعشرالثالثة 
 

81/9/2287 

2 
 مهارة الطالقة
 المرونة

 2 ةعشرالرابعة 
 االصالة

 التفصٌل )االفاضة(

 فوق المعرفٌة .مهارات التفكٌر  2 89/9/2287 ةعشرالخامسة  الثامن

 اختبار التفكٌر المحوري البعدي 2 22/9/2287 ةعشرالسادسة  التاسع

 ساعة 32 المجموع 

 .( 7ممحؽ ) مف االسـ الثهثي واسـ المدرسة ، البيانات المطموبة ءلمؿ اعطيت استمارة لممعممات .2
وا تبػػار التفكيػػر المحػػوري القبمػػي  تطبيػػؽ ا تبػػار الػػذكاءو  نمػػوذج شػػوارتزال ا  تطبيػػؽ ا تبػػار التفكيػػر وفقػػ تػػـ .3

تػػـ تبميػػغ المتػػدربات بموعػػد البرنػػامت التػػدريبي وعػػدد ، و ة والضػػابطة أل ػػراض التكػػافؤ لممجمػػوعتيف التجريبيػػ
فػػػي يػػػـو  د ا تبػػػار التفكيػػػر المحػػػوري البعػػػديبموعػػػ ا، امػػػا المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػأبمغو  الجمسػػػات التدريبيػػػة

 . 2107/ 9/ 21الموافؽ  االربعاء
 الموافػػػػػػؽ التفكيػػػػػػر المحػػػػػػوري البعػػػػػػدي لمعممػػػػػػات الرياضػػػػػػيات فػػػػػػي يػػػػػػـو االربعػػػػػػاء ا تبػػػػػػار الباحثػػػػػػةت قػػػػػػطب .4

 21 /9 /2107 . 
( تمميػذا  وتمميػذة عشػوائيا  05 تيػار )ابطة مف المعممات وتـ اصححت اجابات المجموعتيف التجريبية والض .5

 .  ميذمتهالتفكير البصري لا تبار و  تبار التحصيؿ جراء امف كؿ معممة وذلؾ ال
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الػػػذكاء ( ا تبػػػار و ) ا تبػػػار المعمومػػػات السػػػابقة والتحصػػػيؿ السػػػابؽ لػػػدرجات نصػػػؼ السػػػنة  اجػػػراء التكػػػافؤ .6
 المجموعتيف التجريبية والضابطة . معممات  يذلتهم

لدراسػي مجموعتي البحػث التجريبيػة والضػابطة فػي الفصػؿ ا يذ معمماتتـ تطبيؽ اال تبار التحصيمي لتهم .7
 .2108/  3/  27 الموافؽ الثهثاءلغاية يـو  2108/  3/   00 الموافؽاالحد  مف يوـ ا  الثاني ، بدء

مػف بدءا  في الفصؿ الدراسي الثاني ،  مجموعتي البحثتـ تطبيؽ ا تبار التفكير البصري لتهميذ معممات  .8
 .2108/  4/   08الموافؽ  االربعاء لغاية يوـ 2108/  4/  0 الموافؽ االحد يوـ

 :االحصائية  الوسائل:  سابعاا 
 الحقيبة االحصػائية لمعمػوـ برنامت بواسطة بيانات البحثفي تحميؿ  حصائيةالوسائؿ االالباحثة استعممت     

 : است داـ االلة الحاسبة لبعض المعادالت وكذلؾ بواسطة  25االصدار  spssاالجتماعية 

  المعرفة الرٌاضٌة ومهارات التفكٌر البصريوفق مكونات على معادلة هولستً لحساب ثبات تحلٌل المحتوى  (8

    
  

     
                                   

C.r:                                                                   معامؿ الثبات 
M                                             عدد نقاط االتفاؽ في مرتي التحميؿ :                

N1 +N2: مجموع الفئات التي تـ تحميميا في مرتي التحميؿ 
 ( 229:  2288) الهاشمً ومحسن ، 

: اسػػػػػت دمت فػػػػػي حسػػػػػاب معامػػػػػؿ الصػػػػػعوبة لفقػػػػػرات ا تبػػػػػار التفكيػػػػػر معامػػػػػؿ الصػػػػػعوبة لمفقػػػػػرات المقاليػػػػػة  (2
 المحوري القبلً والبعدي.

د
ق
ع 

ق

  ن س
                                          حٌث إن :                                                                                                                            ص 

ع =  
ق

 ٌاات التً حصلت علٌها المجموعة العلمجموع الدرج

د= 
ق

 ٌا الدن مجموع الدرجات التً حصلت علٌها المجموعة 
 ن = عدد افراد احدى المجموعتٌن 
 س = الدرجة المخصصة للفقرة 

 (251:  2282)عالم ، 
 : حساب معامل التمٌٌز لفقرات اختبار التفكٌر المحوري القبلً والبعدي.معامل تمٌٌز الفقرات المقالٌة  (3

 مج س مج ص

 مج م  ن
     معامل التمٌٌز 

 مج س =  مجموع الدرجات التً حصلت علٌها المجموعة العلٌا 

 مج ص =  مجموع الدرجات التً حصلت علٌها المجموعة الدنٌا

 ن = عدد افراد احدى المجموعتٌن    مج م = الدرجة المخصصة للفقرة 

 مجموع الدرجات التي حصؿ عمييا االفراد  في اال تبار=  ككؿ السيولة ال تبار التفكير المحوريمعامؿ  (4
 المجموع الكمي لمنيايات العظم  لدرجات االفراد في اال تبار
  

 (308:  2101)سميماف ورجاء ،
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ال تبار  لموضوعيةاستعممت في حساب القوة التمييزية لمفقرات ا معادلة التمييز لمفقرات الموضوعية: (5
 .واختبار التفكٌر البصري التحصيؿ 

استعممت معادلة حساب معامؿ صعوبة الفقرات الموضوعية ال   الصعوبة لمفقرات الموضوعية :معامؿ  (6
 . والتفكٌر البصري ا تبار التحصيؿ

اسػتعمؿ فػي حسػاب  : ( Point Biserial Correlation Coefficient)  معامػؿ إرتبػاط بوينػت بايسػيلاير (7
 التفكير البصري.وا تبار  تبارات الذكاء ال  اصدؽ البناء بالنسبة 

    
 ̅   ̅ 
   

√     

 يمثؿ المتوسط تحت المستود األوؿ )المجموعة التي حصمت عم  الواحد الصحيح(.  ̅ 
 يمثؿ المتوسط تحت المستود الثاني )المجموعة التي حصمت عم  الصفر(.  ̅           

SY  يمثؿ االنحراؼ المعياري لممتغيرY 
 n دات الكمي ىعدد المشا 
 n0 دات المستود األوؿ ىعدد مشا    ، n دات المستود الثاني.ىعدد مشا 

 .القبمي والبعدي ال تبار التفكير المحوري استعمؿ في حساب صدؽ البناء بالنسبة : معامؿ ارتباط بيرسوف (8

 مف عينة المعممات است دـ لحساب تكافؤ مجموعتي البحث:  لعٌنتٌن مستقلتٌنالالمعلمً  وتنًمان ختبار ا (9
يجاد داللة الفروؽ بيف مجموعتي التكافؤ في متغيرات  .التفكٌر المحوريا تبار لفقرات البحث  وا 

     ة التجريبيػػةمجموعػػاليجػػاد داللػػة الفػػروؽ بػػيف إلاسػػت دـ  : ٌنتييرابطتلعٌنتييٌن مالالمعلمييً ا تبػػار ولكوكسػػف (01
 القبمي والبعدي . التفكٌر المحوريا تبار لفقرات 

فػػي  المعممػػاتمػػف تهميػػذ  حسػػاب تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث : لعٌنتييٌن مسييتقلتٌن (t-Test) االختبييار التييائً (00
يجاد داللة  التكافؤ متغيرات  .ا تبار التحصيؿ والتفكير البصريلفقرات  البحث ؽ بيف مجموعتيالفر وا 

                       . والتفكير البصري ا تبار التحصيؿحساب فعالية البدائؿ ال اطئة لفقرات : فعالية البدائؿ ال اطئة  (02
 .تبار التفكير المحوري القبميا  لمتاكد مف التوزيع الطبيعي لبيانات استعمؿ: ا تبار كمموكروؼ سميرنوؼ (03
 التفكير المحوري القبمي والبعدي . لحساب معامؿ الثبات لفقرات ا تبار تاستعمم : كرونباخ معادلة الفا (04

 .يالتفكير البصر التحصيؿ و حساب معامؿ الثبات لفقرات ا تبار  :  20ريتشاردسوف –معادلة كيودر (05

مبرنامت التدريبي في المتغير التابع  حيث لبياف حجـ اثر المتغير المستقؿ لاستعمؿ حجـ االثر :  (06
    (Cohen,s dلكوىيف ) ثراالحجـ قانوف اعتمدت الباحثة 

             ̅̅̅̅   ̅ 

 
 

 = المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ̅̅̅  حيث 
 = االنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة     = المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة     ̅ 

 ( 230:  0988)عودة و ميؿ ، 
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 رابعالفصل ال
  عرض النتائج وتفسيرها

 

 عرض النتائج :  أولا 

 تفسير النتائج :  ثانياا 

 االستنتاجات :  ثالثاا 

 التوصيات :  رابعاا 

  المقترحات:  خامساا 
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عمن االسممتنتاجات التممل توصمممت  لييمما  فضمم ً  منتمائج وتفسمميرىا ومناهاممتيا  ًا لىمم ا الفصممل عرضمم يتضممن      
 تعد دراسات تكميمية لي ا البحث .ء نتائج البحث وعدد من التوصيات والمقترحات التل الباحثة فل ضو 

 عرض النتائج :ـ اواًل : 

 ج بحسب أىداف البحث وكاآلتل :لنتائيتم عرض ا      
 :االول  يدفال

 نمو ج اوارتز لمعممات مادة الرياضياتال اً وفق تدريبل بناء برنامج . 
 جمراءات بنمماء  ىم ا اليممدف قوهممد تحقم   نمممو ج اموارتزال اً وفقم الرياضمياتلمعممممات بل تمم بنماء برنممامج تمدري      
 . مج التل مر  كرىا فل الفصل الثالثالبرنا

  من كّل فل معرفة اثر البرنامج التدريبل: 
 . لمعممات مادة الرياضيات حوريلما رلتفكيا (5

ال يوجممد فممرق  و داللمة احصممائية عنممد  ) : ممما انموقممق ممن الفرضممية الصممفرية التمل تممنص عولغمرض التح      
        يبل تمدربن عمما وفمق البرنمامج التمدر الممواتل  معمممات الرياضميات درجات متوسطل( بين 0001مستوى الداللة ) 

فمل  المواتل لم يتدربن عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة ( معممات الرياضيات) المجموعة التجريبية ( و
  . ( حوريلما رلتفكيابار الدرجة الكمية الخت

عنممد مسممتوى ( 005511المحسمموبة ) Uكانممت هيمممو دلممة مممان وتنممل لعينتممين مسممتقمتين  معا باسممتخدامو        
وأن المتوسمط الحسمابل لممجموعمة التجريبيمة     (1515)مسمتوى الداللمة المعتممد  ر منصغوىل ا  ( 0داللة )
درجمة  (20502) فكمان المتوسمط ا المجموعمة الضمابطة  أم (555,6درجة وبانحراف معياري ) (40544بمغ )

تفمموق المجموعممة التجريبيممة المممواتل تممدربنا عممما وفممق البرنممامج  يممدل عممماوىمم ا    (65110وبممانحراف معيمماري )
ميمة وبم لك عما المجموعة الضابطة الممواتل لمم يتمدربنا عمما البرنمامج فمل اختبمار ميمارات التفكيمر المحموري الك

 .  ( 1واكل ) (29) فل جدولموضح كما و    وتقبل الفرضية البديمةرية ترفض الفرضية الصف
 (29)  جدول

 ( الميارات الكمية)  ي لمتفكير المحورياالختبار البعدمتغير فل  ر مان ويتنلاختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(U) 

 المحسوبة

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

الداللة 

 عند اإلحصائية

 مستوى

(1515) 

 555,6 40544 45,551 25542 ,0 التجريبية
 دالة 15111 005511

 65110 20502 0,2551 01505 ,0 الضابطة
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 اعتمدت فل المتغير التابع التفكير المحوري (البرنامج التدريبل)ولبيان حجم األثر لممتغير المستقل      
 (.00جدول )كما موضح فل .  (Cohen,s dلكوىين ) ثراالحجم  هانون ةالباحث

(00جدول )  

 التجريبية والضابطة لممعممات التفكير المحوري مقدار حجم التأثير فل( و d) هيمة

حجم  (dهيمة ) المتغير التابع المتغير المستقل
 التأثير

البرنامج 
 التدريبل

التفكير 
 المحوري

 كبير 20010

هيمة مناسبة لتفسير حجم وىل   ( 20010 ( ة( التل تعكس مقدار حجم األثر البالغd) هيمة كانت        
ًا ا ا كانت هيمة كبير حجم التأثير يكون       التفكير المحوري فل البرنامج التدريبل لمتغير كبيربمقدار التأثير 

(d)  (280:  2055)حسن   5050اكبر من . 

 ممجموعة التجريبية .التفكير المحوري ل كبير فل و اثرما ان البرنامج التدريبل لا يدل عوى 
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 (1اكل )
 البعدي لممعممات حوريلما رلتفكيا اختبارالحسابل لممجموعة التجريبية والضابطة فل  المتوسط
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 ىل :  فرضيات فرعية  لمانث من الفرضية الصفرية االولا توااتق

 

 معمممممات الرياضممميات درجمممات متوسمممطل( بمممين 0001ة احصمممائية عنمممد مسمممتوى الداللمممة ) ال يوجممد فمممرق  و داللممم  -
المممواتل لممم يتممدربن  معممممات الرياضممياتيبل ) المجموعممة التجريبيممة ( وتممدربن عممما وفممق البرنممامج التممدر المممواتل 

  . مهارة التركيز في  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 3,5511المحسوبة ) Uكانت هيمو تنل لعينتين مستقمتين  دلة مان و معا باستخدامو       
الحسابل لممجموعة التجريبية  متوسط ال وأن   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا  (  00000)

درجة  (3550) فكان المتوسط   أما المجموعة الضابطة (6,,15بانحراف معياري )درجة  (45,3بمغ )
تفوق المجموعة التجريبية المواتل تدربنا عما وفق البرنامج  يدل عماى ا و  . (,1560ف معياري )وبانحرا

وب لك ترفض الفرضية   عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة التركيز 
 . (05) فل جدولموضح كما   و  الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة

 (05)  جدول
 (ميارة التركيز )االختبار البعدي لمتفكير المحوريفل متغير  تنلر مان و تبانتائج اخ

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

قيمة 

(U) 

 المحسوبة

الداللة 

 عنداإلحصائية

 (1515مستوى)

 6,,15 45,3 43,551 24536 ,0 التجريبية

 دالة 3,5511 00000
 ,1560 3550 000551 00526 ,0 الضابطة

 معمممات الرياضميات درجمات متوسمطل( بمين 0001ال يوجد فرق  و داللمة احصمائية عنمد مسمتوى الداللمة )   -
الممواتل لمم يتمدربن  معمممات الرياضمياتيبل ) المجموعمة التجريبيمة ( وتدربن عما وفمق البرنمامج التمدر المواتل 

  . مهارة جمع المع وماتفي  لبرنامج ) المجموعة الضابطة (عما وفق ا

عند مستوى داللة ( 11المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو      
بمغ الحسابل لممجموعة التجريبية متوسط وأن ال   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 00001)
بانحراف درجة  (,,25) متوسطالفكان    أما المجموعة الضابطة (154,5نحراف معياري )درجة وبا (,356)

تفوق المجموعة التجريبية المواتل تدربنا عما وفق البرنامج عما  يدل عماى ا و .  (,15,5معياري )
ضية وب لك ترفض الفر    جمع المعموماتالمجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة 

 . (02) فل جدولموضح كما   و  الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة
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 ( 02) جدول
 (ميارة جمع المعموماتاالختبار البعدي لمتفكير المحوري) متغير فل  تنلر مان و اختبانتائج 

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

يمة ق

(U) 

 المحسوبة

الداللة 

 عند اإلحصائية

 مستوى

(1515) 

 154,5 ,356 202 22000 ,0 التجريبية

 دالة 11 00001
 ,15,5 ,,25 228 50025 ,0 الضابطة

معممات الرياضيات  درجات ( بين متوسطل0001ال يوجد فرق  و داللة احصائية عند مستوى الداللة )   -
مج التدريبل ) المجموعة التجريبية ( ومعممات الرياضيات المواتل لم يتدربن المواتل تدربن عما وفق البرنا

  . ميارة الت كرفل  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 520المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو        
الحسابل متوسط الجدول أن التضح من ي   (1515)المعتمد  مستوى الداللة ر منكبوىل ا( 00212)

 متوسطالفكان    أما المجموعة الضابطة (6,,15بانحراف معياري )درجة  (,450بمغ )لممجموعة التجريبية  
تفوق المجموعة التجريبية المواتل عدم  يدل عماوى ا  .(3,,15بانحراف معياري )درجة  (35,2)  الحسابل

وب لك  كر تالالبرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة تدربنا عما وفق 
 . (00) فل جدولموضح كما   و  الفرضية الصفرية تقبل

 ( 00) جدول
 (ميارة الت كر )  االختبار البعدي لمتفكير المحوريمتغير فل  تنلر مان و نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 
 (U)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 عنداإلحصائية

 مستوى

(1515) 

 6,,15 ,450 354 ,0056 ,0 التجريبية

 دالةغير  520 00212
 3,,15 35,2 2,6 06524 ,0 الضابطة
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 معمممممات الرياضممميات درجمممات متوسمممطل( بمممين 0001 ال يوجممد فمممرق  و داللمممة احصمممائية عنمممد مسمممتوى الداللمممة )  -
المممواتل لممم يتممدربن  معممممات الرياضممياتيبل ) المجموعممة التجريبيممة ( وتممدربن عممما وفممق البرنممامج التممدر المممواتل 

  . مهارة التنظيمفي  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 22المحسوبة ) Uو معادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيم باستخدامو      
الحسابل متوسط الجدول أن التضح من ي   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 00000)

 متوسطالفكان    أما المجموعة الضابطة (05455بانحراف معياري )درجة  (,056بمغ )لممجموعة التجريبية  
تفوق المجموعة التجريبية المواتل تدربنا عما  يدل عماوى ا  . (05,05بانحراف معياري )درجة  (6520)

ظيم وب لك ترفض نتالوفق البرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة 
 .(02) فل جدولموضح كما و  وتقبل الفرضية البديمةالفرضية الصفرية 

 ( 02) جدول
 (ميارة التنظيم)  ر البعدي لمتفكير المحورياالختبافل متغير  تنلر مان و نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 (U)قيمة 

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 مستوى عند

(1515) 

 05455 ,056 211 21028 ,0 التجريبية

 دالة 22 00000
 05,05 6520 511 50029 ,0 الضابطة

 معممممات الرياضممميات درجمممات متوسممطل( بمممين 0001ال يوجممد فمممرق  و داللممة احصمممائية عنممد مسمممتوى الداللممة )   -
المممواتل لممم يتممدربن  معممممات الرياضممياتيبل ) المجموعممة التجريبيممة ( وتممدربن عممما وفممق البرنممامج التممدر المممواتل 

  . التح يل مهارةفي  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 580100المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو   
الحسابل متوسط الجدول أن التضح من ي   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 00000)

فكان متوسط  لمجموعة الضابطة  أما ا (,,050بانحراف معياري )درجة  (533,بمغ )لممجموعة التجريبية  
تفوق المجموعة التجريبية المواتل تدربنا عما  يدل عماوى ا  .  (05230بانحراف معياري )درجة  (5553)

حميل وب لك ترفض تالوفق البرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة 
 . (01) فل جدولموضح كما    الفرضية الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة
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 (01)  جدول
 (ميارة التحميلاالختبار البعدي لمتفكير المحوري) متغير فل  تنلر مان و نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) 
قيمة 
(U) 

 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مستوى عند
(1515) 

 ,,050 533, 45,551 ,2554 ,0 التجريبية

 دالة 580100 00000
 05230 5553 0,0551 01510 ,0 الضابطة

 معمممات الرياضميات درجمات متوسمطل( بمين 0001ال يوجد فرق  و داللمة احصمائية عنمد مسمتوى الداللمة )   -
الممواتل لمم يتمدربن  معمممات الرياضمياتو يبل ) المجموعمة التجريبيمة (تدربن عما وفمق البرنمامج التمدر المواتل 

  . مهارة التوليدفي  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 62المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو       
الحسابل متوسط ال الجدول أنتضح من ي   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 15112)

فكان    أما المجموعة الضابطة (05321درجة وبانحراف معياري ) (,552بمغ )لممجموعة التجريبية  
تفوق المجموعة التجريبية المواتل  يدل عماوى ا  . (05302درجة وبانحراف معياري ) (35,0) متوسطال

وليد وب لك تالبنا عما البرنامج فل ميارة تدربنا عما وفق البرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدر 
 . (01) فل جدولموضح كما   و  ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة

 (01)  جدول
 (ميارة التوليداالختبار البعدي لمتفكير المحوري) متغير فل  تنلر مان و نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 (U)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 عنداإلحصائية

 (1515مستوى)

 05321 ,552 405 23516 ,0 التجريبية
 دالة 62 15112

 05302 35,0 205 02565 ,0 الضابطة
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 ات الرياضمممياتمعممممم درجمممات متوسمممطل( بمممين 0001ال يوجممد فمممرق  و داللمممة احصمممائية عنمممد مسمممتوى الداللمممة )   -
المممواتل لممم يتممدربن  معممممات الرياضممياتيبل ) المجموعممة التجريبيممة ( وتممدربن عممما وفممق البرنممامج التممدر المممواتل 

  . مهارة التكاملفي  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

داللة عند مستوى ( 61المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو      
الحسابل متوسط الجدول أن التضح من ي   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 00000)

 متوسطالفكان    أما المجموعة الضابطة (05123بانحراف معياري )درجة  (25,0بمغ )لممجموعة التجريبية  
ية المواتل تدربنا عما وفق تفوق المجموعة التجريب يدل عماوى ا  .(154,1بانحراف معياري )درجة  (05,0)

كامل وب لك ترفض الفرضية تالالبرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة 
 . (01) فل جدولموضح كما   و  الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة

 (01)  جدول
 (ميارة التكامل االختبار البعدي لمتفكير المحوري)متغير فل  تنلو ر مان نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp
. Sig. 
(2-

tailed) 

 (U)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 عنداإلحصائية

 (1515مستوى)

 05123 25,0 ,40 ,2350 ,0 التجريبية

 دالة 61 00000
 154,1 05,0 203 02553 ,0 الضابطة

 معممممات الرياضمميات درجممات متوسممطل( بممين 0001جممد فممرق  و داللممة احصممائية عنممد مسممتوى الداللممة ) ال يو    -
المممواتل لممم يتممدربن  معممممات الرياضممياتيبل ) المجموعممة التجريبيممة ( وتممدربن عممما وفممق البرنممامج التممدر المممواتل 

  . مهارة التقويمفي  عما وفق البرنامج ) المجموعة الضابطة (

عند مستوى داللة ( 41المحسوبة ) Uمعادلة مان وتنل لعينتين مستقمتين  فكانت هيمو  باستخدامو       
الحسابل متوسط الجدول أن التضح من ي   (1515)مستوى الداللة المعتمد  ر منصغوىل ا( 00000)

فكان    أما المجموعة الضابطة (,1561بانحراف معياري )درجة  (2560بمغ )   لممجموعة التجريبية
تفوق المجموعة التجريبية المواتل تدربنا  يدل عماوى ا  .(,1551بانحراف معياري )درجة  (0550) سطمتو ال

قويم وب لك ترفض تالعما وفق البرنامج عما المجموعة الضابطة المواتل لم يتدربنا عما البرنامج فل ميارة 
 . (08) فل جدولموضح كما    الفرضية الصفرية  وتقبل الفرضية البديمة
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 (08دول) ج
 (ميارة التقويم  االختبار البعدي لمتفكير المحوري) متغير فل  تنلر مان و نتائج اختبا

 العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 (U)قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 عند اإلحصائية

 (1515مستوى)

 ,1561 2560 ,43 ,2452 ,0 التجريبية

 دالة 41 00000
 ,1551 0550 003 00535 ,0 الضابطة

 اعتمدت ة لمتفكير المحوريفل الميارات الرئيس (البرنامج التدريبل)ولبيان حجم األثر لممتغير المستقل       
 (.09جدول )كما موضح فل . ( Cohen,s dلكوىين ) ثراالحجم هانون  ةالباحث

(09جدول )  

 لممعممات متفكير المحوريل ةفل الميارات الرئيسومقدار حجم التأثير  (d) هيمة
يارات الم

 الرئيسية
 (dهيمة )

حجم 
 التأثير

 كبير 20001 مهارة التركيز
مهارة جمع 
 كبير 00922 المع ومات

 صغير 00091 التذكر ةمهار
  كبير 50880 التنظيم ةمهار
 كبير 20211 التح يل ةمهار
 كبير 50591 التوليد ةمهار
 كبير 20155 التكامل ةمهار
 كبير 20052 التقويم ةمهار

بمقدار هيمة مناسبة لتفسير حجم التأثير وىل    لتل تعكس مقدار حجم األثر( اdوباستخراج هيمة )      
الثر كان حجم ا    التذكرما عدا ميارة ة لمتفكير المحوري الميارات الرئيس فل البرنامج التدريبل لمتغير كبير

 الميارات الرئيسة لمتفكير المحوري فل فل ما ان البرنامج التدريبل لو اثر كبيرمما يدل ع  صغيراً 
 . التذكرما عدا ميارة المجموعة التجريبية 
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الوسط الحسابي 
ل مجموعة التجريبية

الوسط الحسابي 
ل مجموعة الضابطة

مهارة التركيز

مهارة جمع المع ومات

مهارة التذكر 

مهارة التنظيم

مهارة التح يل

مهارة التوليد

مهارة التكامل

مهارة التقويم  

 
 (6شكل )

 البعدي حوريلمالتفكير ا اختبارالحسابي ل مجموعة التجريبية والضابطة في  المتوسط
 لمهارات الرئيسة( ل مع مات)ا 

ال يوجمد فمرق  و داللمة احصمائية عنمد مسمتوى  :) لما انموحقق من الفرضمية الصمفرية التمل تمنص الغرض الت (2
 المقتمرح تمدربن عمما وفمق البرنمامج التمدريبلالممواتل  معممات الرياضيات( بين متوسطل درجات 0001الداللة ) 

   . ( القبمل والبعدي حوريلما رلتفكيافي اختبار ) المجموعة التجريبية ( 

الختبار داللة الفرق عينتين مترابطتينل ((Wilcoxon test  اختبار ولكوكسن ةالباحث تاستخدم    
  دلت النتائج عما  لبعدي لدرجات أفراد المجموعة التجريبيةين القبمل وااإلحصائل بين الرتب عما االختبار 

عند    (0( الصغرى المحسوبة )w ) (    بمغت هيمة0001داللة  حصائية عند مستوى ) يوجود فرق  
رضية الصفرية وتقبل الفل ا ترفض  (  0001) مستوى الداللة المعتمد ر منصغوىل ا( 0مستوى داللة )

دي( ألفراد المجموعة التجريبية لبعااالختبارين)القبمل و  ق رات داللة إحصائية بين درجاتىجذ فري، أي  البذيلة
ر فل اختبا ممجموعة التجريبيةل الحسابل المتوسط بمغ    وفق درجات االختبارينعما لبعدي الصالح االختبار 

اختبار التفكير  فل الحسابل المتوسطو  (520229بانحراف معياري )درجة  (20092)التفكير المحوري القبمل
 . (20جدول)   ( 10181بانحراف معياري )درجة  (25022)البعديالمحوري 

 (41)  جدول
 في اختبار التفكير المحوري القب ي والبعدي ار ولكوكسن ل مجموعة التجريبيةاختب

 ختبارا
التفكير 
 المحوري

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط الرتب

قيمة 
ولكوكسن 
 المحسوبة

Asym
p. Sig. 

(2-
tailed 

الداللة 
 اإلحصائية

 مستوى عند
(1515) 

 الرتب السالبة
58 

 البعدي القب ي البعدي القب ي 0 0

 دالة 00000 00121
 555,6 025240 40544 23504 0,0 0551 الرتب الموجبة
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 فل االختبار القبمل والبعدي لمتفكير المحوري (البرنامج التدريبل)ولبيان حجم األثر لممتغير المستقل      
 (.25جدول )ما موضح فل ك. ( Cohen,s dلكوىين ) ثراالحجم هانون  ةالباحث اعتمدت

(25جدول )  
 لممعممات القبمل والبعدي التفكير المحوري ومقدار حجم التأثير فل( d) هيمة

حجم  (dهيمة ) المتغير التابع المتغير المستقل
 التأثير

البرنامج 
 التدريبل

التفكير 
 المحوري

 كبير 00008

هيمة مناسبة لتفسير حجم وىل    (00008 (لغ ( التل تعكس مقدار حجم األثر الباdوباستخراج هيمة )     
نامج التدريبل لو مما يدل عما ان البر  التفكير المحوري   فل البرنامج التدريبل لمتغير كبيربمقدار التأثير 
 المجموعة التجريبية  . فلالقبمل  البعدي عن التفكير المحوري فل اثر كبير
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الوسط الحسابي ل ختبار 
القب ي

الوسط الحسابي ل ختبار 
البعدي

0عمود

 
 
 (1اكل )

 القبمل والبعدي لممعممات حوريلما رلتفكيا اختبارالحسابل لممجموعة التجريبية فل  طالمتوس
 
 
 
 

 الحسابل  طالمتوس           الحسابل طالمتوس       

   القبمل ختبارالافل             البعدي ختبارالا فل      
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 .الصف الخامس االبتدائل  من   معممات مادة الرياضياتيتحصيل ت م (0
ال يوجمد فمرق  و داللمة احصمائية عنمد مسمتوى  مما انمو:)قق ممن الفرضمية الصمفرية التمل تمنص علغرض التح  

) المجموعممممة  معمممممماتيم تدربتمممم ين المممم معممممممات الرياضمممميات  يمممممتوسممممطل درجممممات ت م( بممممين 0001الداللممممة ) 
 عممما وفممق  ين لممم تتممدرب معمممماتيم ) المجموعممة الضممابطة (  المميمموالت م البرنممامج التممدريبل عممما وفممق (التجريبيممة

 . ( امج التدريبل فل اختبار التحصيلالبرن
ا  بمغمت القيممة التائيمة    لعينتمين مسمتقمين ريمر متسماويتين (  t-testة االختبار التمائل)الباحث تاستعمم      

. وأن  (1515)مسممتوى الداللممة المعتمممد  ر مممنصممغوىممل ا( 00000عنممد مسممتوى داللممة ) (000011المحسمموبة )
  أممما المجموعممة  (35,63درجممة وبممانحراف معيمماري ) (00555بمممغ )الحسممابل لممجموعممة التجريبيممة  متوسممط ال

 ت ميمممم  تفمممموق يممممدل عممممماوىمممم ا  .  (35,26درجممممة وبممممانحراف معيممماري ) (00512) طمتوسممممالفكممممان  الضمممابطة
ت ميممممم  معمممممممات  معمممممممات الرياضممممميات ) المجموعمممممة التجريبيمممممة ( الممممممواتل تمممممدربنا عمممممما وفمممممق البرنمممممامج عمممممما

وبممم لك تممممرفض  اختبمممار التحصممميلتمممدربنا عمممما البرنمممامج فممممل الممممواتل لممممم ي (المجموعمممة الضمممابطة ) الرياضممميات
 . (22) فل جدولموضح كما    وتقبل الفرضية البديمةالصفرية الفرضية 

 ( 22) جدول
 تحصيلفل اختبار ال ت مي  معممات عينة البحثرجات ( لد t -test)  اختبار 

 المجموعة
عدد 
 الت ميذ

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

Sig. (2-

tailed) 

الداللة 
اإلحصائية عند 

 (1515مستوى )

 210 التجريبية
153,1 

00555 35,63 

210122 00000 
  
 35,26 00512 211 الضابطة دالة
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 ثراالحجم هانون  ةالباحث اعتمدت يلحصالبرنامج التدريبل فل التولبيان حجم األثر لممتغير المستقل       
 (.20ول )جدكما موضح فل . ( Cohen,s dلكوىين )

(20جدول )  
 التحصيل فل ومقدار حجم التأثير( d) هيمة

 حجم التأثير (dهيمة ) المتغير التابع المتغير المستقل

البرنامج 
 التدريبل

 كبير 20289 حصيلالت

وىل هيمة مناسبة لتفسير حجم    (20289 (( التل تعكس مقدار حجم األثر البالغ dوباستخراج هيمة )     
ما ان البرنامج التدريبل لو اثر مما يدل عالتحصيل .  فل البرنامج التدريبل لمتغير كبيردار التأثير وبمق

 التحصيل . فلكبير 
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ت ميذ مع مات الرياضيات 
(  المجموعة التجريبية ) 
ت ميذ مع مات الرياضيات 

(  المجموعة الضابطة ) 

0عمود

 

 
 (8اكل )

 اختبار التحصيل فل الصف الخامس االبتدائل منمعممات ال  يت ملالحسابل  المتوسط
 
 

 

 

 معممات  يت م                     معممات  يت م               
 ) المجموعة التجريبية(         ) المجموعة الضابطة (            
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 .الصف الخامس االبتدائل  منمعممات ال  يت ملتفكير البصري ال (2
ال يوجمد فمرق  و داللمة احصمائية عنمد مسمتوى  ) : مما انموقق ممن الفرضمية الصمفرية التمل تمنص علغرض التح
) المجموعممممة  معمممممماتيم تتممممدربالممممم ين  معممممممات الرياضمممميات  يمممم( بممممين متوسممممطل درجممممات ت م0001الداللممممة ) 
 عمما وفمق المم ين لمم تتمدرب معممماتيم ) المجموعمة الضمابطة (  يموالت م البرنمامج التمدريبل عما وفق التجريبية (

 .( البرنامج التدريبل فل اختبار التفكير البصري 
ا  بمغمت القيممة التائيمة    ( لعينتمين مسمتقمين ريمر متسماويتين  t-testة االختبار التمائل)الباحث تاستعمم      

. وأن  (1515)مسممتوى الداللممة المعتمممد  نر مممصممغوىممل ا( 00000عنممد مسممتوى داللممة ) (200500المحسمموبة )
  أممما المجموعممة  (,,,25بممانحراف معيمماري )درجممة  (,0654بمممغ )الحسممابل لممجموعممة التجريبيممة  متوسممط ال

تفموق ت ميم  معمممات  يمدل عمماوىم ا  .(,3510بمانحراف معيماري )درجمة  (01552) فكان المتوسمط الضابطة
  ت ميمممم  معممممممات الرياضمممميات تل تمممدربنا عممممما وفممممق البرنممممامج عمممماالرياضممميات ) المجموعممممة التجريبيممممة ( الممممموا

وبم لك تمرفض الفرضمية    تفكيمر البصمريالاختبمار ) المجموعة الضابطة( المواتل لم يتدربنا عمما البرنمامج فمل 
 . (22) فل جدولموضح كما    وتقبل الفرضية البديمة  الصفرية 

 (22)  جدول  
 تفكير البصريفل اختبار ال مي  معممات عينة البحثت رجات ( لد t -test)  اختبار 

 المجموعة
عدد 
 الت ميذ

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

Sig. (2-

tailed) 

الداللة 
اإلحصائيةعند 

 (1515مستوى)

 210 التجريبية
00091 

0654, 25,,, 

 دالة 00000 200500
 ,3510 01552 211 الضابطة
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حجم هانون  ةالباحث اعتمدت البرنامج التدريبل فل التفكير البصريولبيان حجم األثر لممتغير المستقل      
 (.21جدول )كما موضح فل . ( Cohen,s dلكوىين ) ثراال

(21جدول )  
 ريالتفكير البص فل ومقدار حجم التأثير( d) هيمة

 حجم التأثير (dهيمة ) تابعالمتغير ال المتغير المستقل

البرنامج 
 التدريبل

التفكير 
 يبصر ال

 كبير 50912

( وىل هيمة مناسبة لتفسير حجم  50912 (( التل تعكس مقدار حجم األثر البالغ dوباستخراج هيمة )     
تدريبل لو اثر ا ان البرنامج المما يدل عم ريالتفكير البص فل البرنامج التدريبل لمتغير كبيرالتأثير وبمقدار 

 . ريالتفكير البص فل كبير

 
 

 (9اكل )
 رياختبار التفكير البصفل  الصف الخامس االبتدائل منمعممات ال  يت ملالحسابل  المتوسط

 

 

 

 معممات  يت م                                        معممات  يت م               
 ) المجموعة التجريبية(                               ) المجموعة الضابطة (            
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 ثانياا : تفسير النتائج :

 اتلممعمم التفكير المحوري اختبار جتفسير نتائ : 
اختبممار التفكيممر الضممابطة فممل فممل المجموعممة التجريبيممة عممما المجموعممة  اتوق المعممممتفممأظيممرت النتممائج      

. وتعتقمد الباحثمة أن سمبب  لمك ة ما عمدا ميمارة التم كرل الرئيسالبعدي لمدرجة الكمية ولمميارات الثمان المحوري
 : اآلتية واحد او اكثر من االسباب هد يعود  لا

  و لمك بممالنظر الما ان مممادة ة واعمدة فممل تحسمين نتاجممات المتعمم طريقم التفكيممر التمدريب عممما ميمارات يمثمل (5
 مما يتعمرض لمو فمل لمعقمل تتميز بمو ممن اثمارة التفكيمر وتحمد تعد مجااًل خصبًا لتنمية التفكير لما رياضياتال

يضميف هموى وعمقمًا الما  ميارات التفكير بطريقة الدمج دريب عماتالان وك لك  .من مواهف واحداث  الفرد
يحتاج الا التفكير ليستوعب المحتوى   فيو ال يستوعبو اال بعد ان يفكر فيو    متعممالف   المقرر المحتوى

عمزز التفكيمر والفيمم ما بين التدريس الواضح لميارات التفكير ممع محتموى المدرس باسمتعمال طرائمق ت جمدوي
 . ق لممحتوىمم العميات لتطوير التفكير والتعينمن اهوى التقيعد الدمج ان    لممحتوى   

  الماار اليو فل اع ه   اتو االتجاهبالمحتوى تأثيرًا واضحًا  لتضفل عما تدريس الجمساتت موهد صم    
ن ودمج المحتوى الدراسل مع ميارات التفكير بصورة اكثر تطوير طريقة تفكيرى معمماتالستطيع تولكل 

 صري لت مي ىن . التحصيل والتفكير الب يعود باالثر الفعال فلهد فاعمية بما 

ميارات  تحسين عما اتساعد المعمم التدريبل هد يكون يحتوييا البرنامج ان تنوع االناطة والتدريبات التل (2
 زيمادةو  ناثمارة اىتممامي ممن لمديين ين التفكيمر المحموريكمس  لمك عمما تحسمانعهمد   وممن ثامم   نالتفكير لديي

ممن يمددي دورًا كبيمرًا  يموف  حمور العمميمة التعميميمة م المعممم بوصمفتعمم والتفكيمر نحو ال ن وتوجييونااطي
كبيمر فمل اعمداد الممواطن الصمالح الم ي يعممل  نحموب واالسميام دولية الجسيمة الممقماة عمما عاتقموحيث المس

 نحموميمًا ومينيمًا وثقافيمًا يعتممد بء اكاديظمرًا الن موضموع وجمود المعممم الكمفعما بنماء المجتممع وتقدممو . ون
رامج المعممدة إلعممداده وتأىيممممو لمم لك فممان عمميمممة تقممويم ىمم ا االعمممداد اصممبح ضممرورة ممحمممة اساسممل عممما البممم

والمامماركة  وتعزيممز مممواطن القمموة فييمما فممل اثنمماء الخدمممة لمنيمموض بمممواطن الضممعف فممل بممرامج اعممداد المعمممم
زيمادة ناماط  اثمر ايجمابل فمل ممن ليمالمما وتقبمل المرأي االخمر    واحترام الرأيلتدريبية ا اتالجمسالفاعمة فل 
 . المتدربات
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 ايجابماً  اثمرتهمد اتو التدريبية جمسكون وحقق اىدافو  اتلبا الحاجات التدريبية لممتدرب ان البرنامج التدريبل (0
 والتخطميط اليمومل عمما وفمق ميمارات التفكيمريب   فالتمدر  المحموري ىنتفكيمر ت اثرىما فمل تحسمين واثبم ينفي

ت ى ه الميمارات واسمتخدام الطرائمق التدريسمية اعتمدلتل متنوعة ااالناطة الو  المتضمنة فل انمو ج اوارتز
خمممرائط التعمم الفمممردي   كممم المتنوعتتتة تتتتدريبالاستتتتراتيجيات وكممم لك المتنوعمممة  المختمفمممة ووسمممائط التمممدريب

والبيئمممة  .عمم التعممماونل   المناهامممة   االسمممئمة المثيمممرة لمتفكيمممر   العصمممف الممم ىنل   المممتالتفكيمممر  المحاضمممرة 
يمت فمممل تفممموق المجموعمممة سممما كمممونهمممد ت ة التمممل نفممم ت فييممما الجمسمممات التدريبيمممة كمممل ىممم ه االممممورالتعميميممم

 . لدى المتدربات  تفكير المحوريالالتجريبية وتحسين 

ة ) التمم كر ( جموعممة الضممابطة فممل الميممارة الرئيسممعممدم تفمموق المجموعممة التجريبيممة عممما المأظيممرت النتممائج  (2
 تتضممن ىم ه الميمارةولكمون فمل الم اكرة بعيمدة الممدى واالحتفماظ بيما  تخمزين المعموممات  والتل تمثمل عمميمة

تحويممل جزيئممات الظمماىرة أو الموهممف  لمما اممفرات عقميممة فممل ة المتمثمممميممارة الترميممز  ميممارتين فممرعيتين ىممما
ىممل عمميممة منظمممة و  ميممارة االسممتدعاءاضممافة المما  ا وحفظيمما فممل المم اكرة بعيممدة المممدىمجممردة يسمميل تخزينيمم

تعتمممد بدرجممة كبيممرة عممما الطريقممة التممل يخممزن بيمما    يسمميل اسممترجاعيا  زين المعمومممات بحيممث وواعيممة لتخمم
بمممين المجممموعتين فمممل ميمممارة  مممما يمممدل عممما تكمممافد الفممرصالمعموممممات مممن حيمممث ترميزىمما وتنظيميممما  فممردال

 .الت كر

رامج التدريبيممة ولمت البمالتمل تنال نتائجممو ممع نتمائج دراسمات سمابقة ويمكمن االامارة الما ان البحمث همد اتفمق فم   
فمممل متغيمممر اختبمممار  (2051  )العيسممماوي ودراسمممة (2051)الخفممماجل  ودراسمممة  ( 2051الحديمممدي   )كدراسمممة 

 . التفكير المحوري لممعممات 

 

 

 

 

 

 



 522 ................................................................................ لرابعالفصل ا

  ذيتالممل التحصيلتفسير نتائج اختبار : 
  يمممت ميبيمممة عمممما المجموعمممة التجر  اتمعممممم  يممم( تفممموق ت م20ظيمممرت النتمممائج الموضمممحة فمممل جمممدول )أ      
 : ة أن سبب  لك هد يعود  لا. وتعتقد الباحثالتحصيل الضابطة فل اختبار  المجموعة اتمعمم

ميممممارة  الم حظمممة  ) كممممم عمميمممات عقميمممة اساسمممية  الفرصمممة لتوظيممممف معممممماتلم اعطممما البرنمممامج التمممدريبل (5
عمن طريمق توظيفيما فمل الخطمط  التمل تمم تعمميماو   (  ميمارة حمل المامك تو  تصنيفال   المقارنة والمقابمة

 مسمتوى رفمع مماسماعدت بمدورىا عهمد تكمون   والتمل  فل اثنماء التمدريب اتاليومية من هبل المعممالتدريسية 
 . البرنامج التدريبل ات ال تل تدربن عماالمعمم  يلت مالتحصيل الدراسل 

 عممية فل فعاالً  اً تدريبية ليا دور الجمسات الخرائط التفكير التل استخدمت فل لألناطة والطرائق و  هد يكون (2
 ل .دراسال تحصيميمانعكس  لك عما مما هد   يت مالا ال المقررة ايصال المادة الدراسية

  كدراسمممممممممة حصممممممممميلالت متغيممممممممر ممممممممممع نتممممممممائج دراسمممممممممات سمممممممممابقة والتممممممممل تناولمممممممممت وتتفممممممممق ىممممممممم ه النتيجممممممممة       
 .(  2051احمد   و ) ( 2051الامري    و )(  2055طافش    ) دراسةو  (2052)ابو دان  

 ذ :يتالممري لبصتفسير نتائج اختبار التفكير ال 
  يممت م المجموعممة التجريبيممة عممما اتمعمممم  يمم( تفمموق ت م20أظيممرت النتممائج الموضممحة فممل جممدول )      
االثمر  لما  أن سمبب  لمك همد يعمودوتعتقد الباحثمة    ريبصالمجموعة الضابطة فل اختبار التفكير ال اتمعمم
   ومممن النامماطات التممل هممدمتياالتفكيممر ميممارات يم   وىمم ا هممد اثممر فممل عمميممة تعمممبل لمبرنممامج التممدريبل االيجمما
ودممممج ميمممارات التفكيمممر ضممممن المحتممموى بمممما يناسمممب  المجموعمممة التجريبيمممة ىمممل عممممل المخططمممات اتمعممممم

ل الصممور ىممو   كممما انممو تممم تزويممدىم بمعطيممات حسممية عممن طريممق حاسممة البصممر  المرحمممة العمريممة لمت ميمم 
 ومحتممواهعممما الاممكل البصمري مممن خمم ل تحديممد طبيعتممو وابعمماده  تعممرفال   مممنوالرمموز والرسمموم التخطيطيممة 

البيانات المتضمنة الاكل  الدهيقة وتحميل تصي ا ردية الع هات وتحديدىا من التركيز عما التفالقدرة عمو 
وتقريمب الع همات فسمير الرمموز واالامارات امرح وتو وممات القدرة عمما تمييمز الع همات والمعموك لك  البصري

 التل يحتوييا الاكل البصري . 

   االسمرر) كدراسةري بصالتفكير ال متغير التل تناولتمع نتائج دراسات سابقة  وتتفق ى ه النتيجة 
(  2051( و ) الامممري   2051)الاممي،   و( 2052، بممى دا ا) دراسممة( و 2051   الممذي ) دراسممة( و 2052

 . (2051)االرا    دراسة( و  2051( و )احمد   Yung  2051 ) و (2055فش ،طا ) دراسةو 
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 ثالثاا : الستنتاجات : 
 : عنيا البحث يمكن استنتاج فل ضوء النتائج التل أسفر       

 المتمدربات اتممعممملي محمور ال تفكيمرلا مسمتوى فمل تحسمينوفقمًا النممو ج اموارتز ر البرنمامج التمدريبل اث (5
سمات اثنماء الجم م التمدريب عميمو فملعن طريق تطبيمق مما تماعداد الدروس اليومية  فل نتيمن حيث هدر 

 . تىظيف مهارات التفكير في الخطط اليىمية  من موكيةس عاداتالتدريبة   وتحويمو الا 

يتمااما ممع التطمورات الحاصممة فمل الميمدان  تفكير ضممن المحتموى الدراسملان استخدام دمج ميارات ال (2
مما يساعد عمما تحقيمق التوافمق بمين  تغيير وتطوير فل المناىج التعميمية لممرحمة االبتدائية التربوي من

 امكانيات وهدرات معممات الرياضيات من جية ومقررات المحتوى الدراسل من جية اخرى.
  ةمحموري فمل الميمارات الرئيسميال تفكيمرال مستوى فل تحسينوفقًا النمو ج اوارتز اثر البرنامج التدريبل  (0

 . ات المتدرباتلمعمملدى ا التقويم ( ، ،التكامل ،التوليد التح يل ، التنظيم ، جمع المع ومات ) التركيز ،

 (ذكر ) التت يمحمور ال تفكيمرمل وفقمًا النممو ج اموارتز فمل الميمارة الرئيسميةمبرنمامج التمدريبل لاثمر ال يوجد  (2
 .  ات المتدرباتلمعمملدى ا

فل دمج ىم ه الميمارات عمييا  دعتماالوا وفقًا النمو ج اوارتز التفكير عما ميارات اتان تدريب المعمم (1
 . نى يي لت مبصر التفكير الالتحصيل و ب النيوضادى الا  الدراسل المقرر ضمن المحتوى

 رابعاا : التوصيات : 
 :  تلاآل  توصل الباحثة ب ائج التل توصل  لييا البحثفل ضوء النت    
 .  وفقًا النمو ج اوارتز الرياضياتمادة عما دمج ميارات التفكير فل  االىتمام بتدريب المعممات (5
بامممكل عمممام  ميمممارات التفكيمممر اسممماليب لتنميمممة ياضممميات فمممل المراحمممل االبتدائيمممةب الر كتممم مراعممماة تضممممين (2
وفقمممًا النممممو ج اممموارتز بامممكل خممماص واعتبممماره اساسمممًا وىمممدفًا ممممن االىمممداف التمممل تسمممعا  ميمممارات التفكيمممرو 

 حقيقيا لدى الت مي  . المناىج الا ت
تنميمة ميمارات التفكيمر البصمري لمدى  مما يضممنياضيات فمل المراحمل االبتدائيمة ب الر كت مراعاة تضمين (0

واالامكال بمداًل سماعدىم عمما التخيمل باسمتعمال الصمور والرسموم مواهمف وانامطة ت الت مي  و لمك بتضممينيا
 . ث ثية االبعادمن التركيز عما الكممات والعبارات اضافة الا النما ج 

اسممماليب لتنميمممة ميمممارات التفكيمممر بامممكل عمممام  االبتدائيمممةالمراحمممل فمممل  الرياضمممياتب كتممم مراعممماة تضممممين (2
ه اساسمًا وىمدفًا ممن االىمداف التمل تسمعا المنماىج لتفكير وفقًا النممو ج اموارتز بنحمو خماص وعمدّ وميارات ا

 .الا تحقيقيا لدى الت مي  

العممل عمما تمدريب و ودمجو ضمن المحتموى الدراسمل يارات التفكير  صدار دليل يتضمن طريقة تعميم م (1
ممممن خممم ل المممدورات التمممل تقيميممما وزارة التربيمممة والمديريمممة العاممممة لمتمممدريب  فمممادة منمممول معمممممل الرياضممميات 

 .  والتطوير
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عمممما  ضمممن البرنممامج التممدريبل عقممد النممدوات التربويممة حممول االناممطة المتنوعممة التممل اعتمممدت لمتممدريب (1
لمعممممات  الممارسممات التدريسمميةب النيمموض يا فمملمايسممالبيممان مممدى  وفقممًا النمممو ج امموارتز ات التفكيممرميممار 

 الرياضيات .  
ميدانيًا فمل  وتطبيقيا عما نما ج التفكير الحديثة عند عقد الدورات التدريبية لمعممل الرياضيات ركيزالت (1

 . يةالمدارس االبتدائ
 

 خامساا : المقترحات : 

 :    تقترح الباحثة بحثما توصل  ليو الاستكمااًل ل
 . الثانوية ةمرحمال لدى مدرسل نمو ج اوارتزال اً وفقبرنامج تدريبل لمعرفة أثر   جراء دراسة (5

 لمعممممل الرياضممياتاالداء التدريسممل فممل  هأثممر و  وفقممًا النمممو ج امموارتزبرنممامج تممدريبل  جمراء دراسممة حممول  (2
 . نحو المينة واالتجاه

 تنمية التفكير المحوري . فل هأثر و  وفقًا النمو ج اوارتز لدى الطمبة المطبقين بلبناء برنامج تدري (0

 التفكير البصري لممرحمة االبتدائية .مكونات المعرفة الرياضية و ل اً تحميل محتوى كتب الرياضيات وفق (2
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 :المصادر العربية 

 القرآن الكريم .

، دار  التعمم المبني عمـ  المكـك ت الاياتيـة متنميـة الت كيـر . (2003) .ابراهيم ، بسام عبد اهلل طه  -
 المسيرة لمنشر ، عمان .

، 2، ط مهــارات الت كيــر عــي تعمــم الميــة العربيــة متعميمهــا . (2055) .ابررراهيم ، صررمام مممررد مممرر د  -
 مؤسسة م رس الد لية لمنشر  الت زيع ، االسكندرية .

  ، العكـرينتيجية التدريس عـي القـرن الاـاد  م استرا . (2052) .سهيمة  ذ قان عبيردا   اب  السميد ، -
 مركز ديب ن  لتعميم التمكير ،عمان. ،2ط 

،  تعمــيم الت كيــر ظالن ريــة مالت بيــق( .( 2051)  .صررالم مممررد عمررد  مممررد بكررر ن  رر   أبرر  درراد  ،  -
 دار المسيرة لمنشر  الت زيع  الطباعة ، عمان .

 الكس ر عمىت ظيف النماذج الممس سة  د تدريس  مدة  اثر . (2052) . اب  دان ، مريم عبد ممم د -
رسـالة ماجسـتير  ,لرد  طالبرا  الصرف الرابرع االساسرد ب رزة  البصرر  التمصي   مهارا  التمكير تنمية

 ، غزة . كمية التربية الدامعة االسالمية ،غير منكمرة 
، دار  ائرر  لمنشررر،  ت ــمير منــالر الريا ــيات المدرســية متعميمهــا . (2050) . ،  ريررد كامرر  أبرر  زينررة -

 عمان.
 . مكتبة المدتمع المدند ، عمان ، التربية االسس مالتاديات .( 2002)  .شعيرة ، خالد  اخر ناب   -
، دار  5، ط ادارة المـمارد البكـرية عـي المؤسسـات التعميميـة .(   2055)   .ابر  شرند  ، سرعد عرامر -

 اسامة لمنشر ، عمان .
قرائم عمرى اسرتراتيديا  التمكيرر المتشرع   برنرام  عاليرة  .( 2051) .اممد ، سماح عبد المميد سميمان  -

مجمـة البصرر   رد الريااريا  لطرال  المرممرة الثان يرة ،   التمكيرر  خررائط التمكيرر  رد تنميرة التمصري 
 ، القاهرة . 3، عدد  54، مدمد  تربميات الريا يات

 الممراهيم تنميرة رد  (PDEODE) البنائيرة االسرتراتيدية اسرتخدام أثرر .(2052)  .ريراض آيرة األسرمر، -
 رسـالة,  بيـةة األساسرد الصرف الثرامن طالبرا  لرد  يا االريا  د البصر  التمكير  مهارا  الهندسية
 .اإلسالمية،  مسطين  الدامعة التربية، كمية ،منكمرة غير ماجستير

،دار زهرررران لمنشرررر ، عمســـ ة الت كيـــر من ريـــات عـــي الـــتعمم مالتعمـــيم .( 2055) .االشررقر ،  رررارس راتررر  -
 عمان.

 تنميرة التمكيرر اسرتخدام اسرتراتيدية المرنظم الشركمد  رد  اثرر . (2052) .االغرا ،  الم مممر ظ در د   -
رســالة ماجســتير غيــر  ,لة الهندسررية لررد  طالبررا  الصررف التاسررع االساسررد ب ررزة أ مرر  المسرر البصررر 
 ، غزة . كمية التربية الدامعة االسالمية ،منكمرة 
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  رائــق تــدريس العمــمم . (2055) .سررعيد  ، عبررد اهلل بررن خمرريس  سررميمان بررن مممررد البم شررد  أمبرر  -

 ، دار المسيرة ، عمان . 2طم اليم مت بيقات عممية , 
،  5ط ،ت مين الت كير الريا ي عـي بـرامر الريا ـيات المدرسـية  . (2003) .رماان مسرعد  بد   ، -

 . ، عمان دار المكر
م  التدريبيرررة  رررد معهرررد التررردري   التطررر ير التربررر   مرررن ار تقررر يم البررر .(  2051) .بطررررس ، نارررا  مترررد  -

،ص  251،العردد  مجمـة االسـتا د الريااريا  المتردربين ، ي دهة نظر  المشر ين التربر يين  اختصاصر
 ( ، ب داد .253-200)

 ، دار المسيرة لمنشر ، عمان . ا ر الت كير من رياته .(2050) .دابر ، دابر عبد المميد  -
ــيم  .( 5444) . تمررد عبررد الرررممن دررر ان ،  - ــاليم مت بيقــات الت كيــرتعم ،  ، دار الكتررا  الدررامعد م 

 . عمان

 ، دار الكتا  الدامعد ، العين . تنمية مهارات الت كير االبداعي .( 2001) .الدم  ، مممد دهاد  -
 اعميرة برنرام  تردريبد قرائم عمرى مهرارا  التردريس االبرداعد  .( 2051) .ديزاند ، ميدر كراظم داسرم ال -

ا رماـة دكتــمراي غيــر لمعممرد الريااريا   ررد تمكيررهم االسرتداللد  مهررارا  المرس العردد  لتالمررذتهم ، 
 ابن الهيثم ، ب داد.  –دامعة ب داد ،كمية التربية لمعم م الصر ة  ، منكمرة

، لمقرردرة العقميررة لررد  طمبررة الدامعررة  نمسرر ن -همنرر نتقنررين اختبررار  .( 2002) .، صررمام طررار   مبيرر  -
 ، القادسية .  222 -245، ص  2، العدد  50، المدمد  مجمة القادسية لمعممم االنسانية

لتعمررريم نمررر ذج شررر ارتز  د مسرررتند الرررىبنرررام برنرررام  تررردريب .(2052) . صرررالم خميررر  رادرررد،  مدامدرررةال -
 ا رماة دكتـمراي غيـر،  صف السرابعال  لد  طالالتمكير لتط ير مهارا  اتخاذ القرار  م  المشكال  

 ، عمان .  االردنية دامعةال، كمية الدراسا  العميا ،  منكمرة
ت ـــمير رســـمم اال  ـــاي التعبيريـــة مـــن  .( 2000) .المرررداد ، عبرررد اهلل عيسرررى ،  عبرررد اهلل مهنرررا المهنرررا  -

 ، مكتبة المالح ، الك ي  .5ط ،  ال  ملة ال  المرالقة
 التمكيرر دمر  مهرارا  عمرى قائمرة تدريسرية إسرتراتيدية تصرميم .(2052) .المديد  ، اممرد عبيرد ع يرد  -

 الخرامس طرال  الصرف لرد  الرياارد  الت اصر  المم ريرة مهرارا  التمكيرر تنميرة  رد  أثرهرا برالممت  
 .نسانية ، دامعة الم ص  ، الم ص ، كمية التربية لمعم م االا رماة دكتمراي غير منكمرة العممد ، 

 spssاالاصاء الن سي مالتربـم  ت بيقـات باسـتمدام برنـامر  . (2055) .مسن ، عز  عبد المميرد  -
 ، دار المكر العربد ، القاهرة .

 ، ب داد . دامعة ب داد ، الريا يات تدريس ئقام ر  المنالر . ( 2055 )  .خميس غاز  ، المسند -
 ب داد، ، دار  ائ  لمنشرسيكملمجية ال رمق ال رد  مالت مق العقمي .(2003) .الخالد  ، ادي  مممد  -

. 
، مؤسسررة الرر را  5، ط المعرعــة التــدريب المبنــي عمــ  .( 2052) .الخطيرر  ، اممررد  رداح الخطيرر   -

 لمنشر  الت زيع ، عمان .
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المعممين  –( ، بنام برنام  تدريبد لتعميم مهارا  التمكير عند الطمبة 2051) .، ابتسام دعمر  الخمادد -

، كميررة التربيررة  منكــمرة ا رماــة دكتــمراي غيــر،   اثرررف  ررد االدام التدريسررد  التمكيررر الممرر ر  لتالمررذتهم
 ابن الهيثم، ب داد . -لمعم م الصر ة

نم ذج ش ارتز  العم م قائمة عمى  د تصميم  مدة دراسيةاثر  .(2052) . ميس ن اممد  ايز،  درا شةال -
ا رماة دكتمراي ،  صف الرابع االساسدلد  طمبة ال ا  التمكير الناقد  التمكير االبداعدمهار   د تمسين

 ، عمان .  عم م االسالمية العمياالدراسا  العميا ، دامعة ال ، كمية منكمرة غير
لتردري  القيرادا   ، المركرز اإلقميمرد التـدريب التربـم  ممقمماتـه مآعا ـه . (5431)  .، تيسير   الد يك -

 عمان  . الترب ية  د البالد العربية ،
 تنميرة عمرى ) شرارك،  زا ج،   كرر( اسرتخدام اسرتراتيدية   اعميرة .(2051) .الردي  ، نارا  مادرد  -

,رسـالة ماجسـتير الريااد لد  طال  الصف الثامن االساسد ب رزة   الت اص  البصر  مهارا  التمكير
 ،كمية التربية الدامعة االسالمية، غزة .غير منكمرة 

، الدرزم الثراند ، الت كير مانماعه ظانما ه ( . (2052) .رز قد ، رعد مهد   سهى ابراهيم عبد الكريم  -
 الكمية الترب ية الممت مة ، ب داد .

الريا يات  .( 2051)   .عمرام عمد  ميسم ن عباس    معي ف  شاكر مم دطار  شعبان ، رد   -
 . ب داد  ، 2، ط  االبتدائي لمامسلمصف ا

( ،  2051)  .عمرام عمد  ميسم ن عباس  دعمر منشد    معي ف راا ، كاظم كريم  شاكر مم د -
   . ب داد ، 3، ط   الريا يات لمصف الرابع االبتدائي

م ـــاليم  .( 2004) .اهلل برررن مممرررد الصرررارمد  عمرررد مهرررد  كررراظم  داسرررم  عبررردعمرررد عبرررد  الزاممرررد ، -
 ، مكتبة المالح لمنشر  الت زيع ، عمان .5، طمت بيقات عي التقميم مالقياس التربم  

الممســمعة .( 2052) .زايررر ، سررعد عمررد  سررمام تركررد داخرر   عمررار دبررار عيسررى  منيررر راشررد  يصرر  -
، دار المرتارى لمطبرع  النشرر  الت زيرع ،  5، ج منما ج ماساليب مبـرامرالكاممة استراتيجيات م رائق 

 ب داد . 
، دار  التصـاميم التعميميـة متكنملمجيـا التعمـيم بـين الن ريـة مالت بيـق .( 2053) .الزند ،  ليد خارر  -

 الكتا  الدامعد ، العين .
، دار الكتررا   عمــم الــن س التربــم  ن رياتــه الاديقــة مت بيقاتهــا االكاديميــة .( 2051) .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  -

 الدامعد ، العين .
ـــ لا تقميمهـــا  .( 2050)  .،  هررراند متمررر  عبيررردا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  - ـــة تصـــميمها تن ي ـــالر التعميمي المن

 ، عالم الكتا  المديث ، اربد . ت ميرلا
اكاديميررة  ، التصــاميم التعميميــة الجــ مر الن ريــة نمــا ج مت بيقــات عمميــة . (2002) . رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  -

 ، الرياض . التربية الخاصة
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، دمعيرة عمرا  المطرابع بـداعي عـي تـدريس العمـممبـدا  مالت كيـر االتنمية اال .(5432) .زيت ن، عايش -

 . ، عمان5ط التعا نية،
 لرد   العربرد التربيرة مكتر  , سـياالدر  مالتاصـيي التـرمي  . (2002  . ( ناصرر اهلل عبرد ، السررمان -

 .  الرياض ، الخمي  
 .  عمان دار  ائ  لمنشر ، ، تعميم الت كير عي المنهر المدرسي . (2001) .السر ر ، ناديا هاي   -
 .عمان، دار الشر   ، 5، ط الت كيرتدريس مهارات  .( 2001سعادة ، د د  اممد ) -
 ،الت كيـر مهـارات تنميـة إلـ  المـدرس دليـي . ( 2001 )  .المطيرف عبرد  تمسرين مصرطمى ، سرعد -

  .الرياض ،  يص  الممك مدارس مطب عا 
لم الكترررا  المرررديث ، عرررا5، ط ســـيكملمجية الت كيـــر مالـــمعي بالـــ ات . (2004) .سرررعيد ، سرررعاد دبرررر   -

 لمنشر  الت زيع ، عمان . لمكتا  العالمد
 . ، عمان ، دار المسيرة5، ط تصميم البرامر التدريبية . (2055) .، بال  خمف )أ(  السكارنة -
عمرى  مستند الى نم ذج ش ارتز اثر برنام  تدريبد  د التمكير . (2050) .عمد  السكاكر ، عبد العزيز -

رســـالة ماجســـتير غيـــر مهرررارة مررر  المشررركال  لرررد  الطمبرررة الم هررر بين  رررد المممكرررة العربيرررة السرررع دية ، 
 ، كمية الدراسا  العميا ، دامعة البمقام ، عمان .  منكمرة

ــار كاتــي لمــ كاء  .( 5422) .سررالمة ، اممررد عبررد العزيررز  عبررد السررالم عبررد ال مررار  - ، دار النهاررة امتب
 .العربية ، القاهرة 

ـــي العمـــمم  . (2050) .  ردرررام مممررر د ابررر  عرررالم امرررين عمرررد مممرررد ، سرررميمان ، - ـــاس مالتقـــميم ع القي
 ، دار الكتا  المديث ، القاهرة . االنسانية اسسه مادماته مت بيقاته

، بــدا المملــمبين متنميــة االعقــمي المســتقبي اســتراتيجيات لتعمــيم  . (5444) . ، عمررد السرريد سررميمان -
 .  ، الرياض الذهبيةمكتبة الصمما  

لتنميرررة نمررر ذج شررر ارتز   اعميرررة برنرررام  تررردريبد مسرررتند عمرررى . (2052 ) . السررر يط مرررذ د برررن ممرررر   -
،  منكــمرة ا رماــة دكتــمراي غيــر،  الم هرر بين ذ   صررع با  الررتعمم طمبررةاللررد   ا  التمكيررر الناقرردمهررار 

 .  ، عمان  العم م االسالمية كمية الدراسا  العميا ، دامعة
      ،  5ط ، التـدريب مالتنميـة المهنيـة المسـتدامة . (2052) .مممد ،  عباس مممرد الدمر   ، اسامةسيد  -

 عمان . دار العمم  االيمان لمنشر،   
، دار 5، ص أسـس تصـميم متن يـ  البـرامر التدريبيـة . (5445) .الشراعر، عبرد الررممن برن إبرراهيم  -

  .الرياض ، ثقيف لمنشر  التأليف
، كميررة التربيررة، الرردار معجــم المصــ ماات التربميــة مالن ســية  .(2002) .شررماتة، مسررن  زينرر  الندررار  -

 المصرية المبنانية، دامعة عين شمس، القاهرة . 
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  د  اثرف المعر د الع م استراتيديا      تعممد تعميمد تصميم . (2051) .الشمر  ، عباس  اا   -

كميرة  ،ا رماـة دكتـمراي غيـر منكـمرة  , لطرال  الرابرع العممرد البصرر   التمكيرر الكيميرام مرادة تمصي 
 ، ب داد .ابن الهيثم  - التربية لمعم م الصر ة

 ررد تنميررة مهررارا    اعميررة برنررام  قررائم عمررى نمرر ذج شرر ارتز . (2052) .عررامر  الشرري, ، امررالم مممررد -
 رسالة ماجستير غيـر التمكير الناقد  د مادة العم م  المياة لد  تمميذا  الصف الرابع اساسد  د غزة ، 

 غزة .  ، كمية التربية ، دامعة االسالمية ، منكمرة
 –بنرررام برنرررام  تررردريبد   قرررات السرررتراتيديا  التعمررريم البصرررر  لمطمبرررة  . (2051) .غرررادة شرررريف  الشررري, ، -

ا رماـة دكتـمراي  ، د ادائهم التدريسد  التمكير البصر  لتالمرذتهم  المعممين  د قسم العم م العامة  اثرف
 ، ب داد .ابن الهيثم  - لمعم م الصر ةالتربية ،كمية غير منكمرة 

 تنميرة عمرى الرياارد الت اصر   رامهرا  رد مقتررح برنرام  أثرر.  )2055) . طرا ش ، ايمران اسرعد -
،  االساسرد ب رزة الثرامن الصرف طالبرا  لرد  الهندسرة  رد  البصرر  التمكيرر  را مهرا العممرد التمصري 
 .،  مسطين   التربية كمية ، األزهر دامعة ،منكمرة غير ماجستير رسالة

 رد تنميرة مهرارا  التمكيرر المم ريرة  التمصري   اثر التعمم المتمرازج .(2052) .الط ايعة ، دما  دمي   -
ــر منكــمرةلررد  طمبررة المرممررة االساسررية  ررد مررادة العمرر م ،  ، كميررة االدا   العمرر م  ا رماــة دكتــمراي غي

 االنسانية  الترب ية ، دامعة العم م االسالمية العالمية ، عمان . 
مبـادئ القيـاس مالتقـميم عـي  . (5444) .، داكمين تمرديان  د د  عبرد الهراد   الظاهر، زكريا مممد -

 . ، عمان ، مكتبة دار الثقا ة5، ط التربية
 ، عمان . ، مكتبة المدتمع العربد االمتبارات المدرسية .(  2001) .، رائد خمي   العباد  -
،  1ط ، مدمي ال  منالر الباث عـي التربيـة معمـم الـن س .(  2052) .عباس ، مممد خمي   اخرر ن -

 دار المسيرة لمنشر ، عمان . 
ـــة  .( 2004) . مممرررد مصرررطمى العبسرررد  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر، - ـــدريس الريا ـــيات لممرام ـــالر ماســـاليب ت من

 ، دار المسيرة لمنشر ، عمان . 2، ط االساسية الدنيا
 ، دار الثقا ة ، عمان . تعميم الت كير ممهاراته .(  2004) .عبد العزيز ، سعيد  -
مهـارات عــي الميــة  .( 2002 عبرد العزيرز أبرر  مشريش  خالررد عبرد الكرريم بسررند  ، ) نبيرر  عبرد الهراد  ، -

 ، دار المسيرة ، عمان .5، ط مالت كير
، دار المسريرة لمنشرر  الت زيرع  االلعاب مالت كير عي الريا ـيات . ( 2004)  . العبسد، مممد مصطمى -

  الطباعة ، عمان .
، دار المسريرة لمنشرر ،  عي سياق ققاعة الجـمدة  تعمممال تعميمالاستراتيجيات  .( 2055) .،  ليم  عبيد  -

 عمان .
 . ، الك ي المالح ، مكتبةالت كير مالمنهاج المدرسي .( 2002) . عز  عمانه ،  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر -
 .  ، عمان ، دار المسيرة5، ط عمم الن س المعرعي .(2002) .العت م ، عدنان ي سف  -
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ــة  .( 2004) . عبررد الناصررر الدررراح  م  رر  بشررارة  ، ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر - ــر نمــا ج ن ري ــة مهــارات الت كي تنمي

 ، دار المسيرة لمنشر ، عمان . مت بيقات عممية
التمكير المم رية لتالميرذ المرممرة  برنام  تدريبد لتعميم مهارا  .(2052)  .العتابد ، أزهار هاد  رشيد -

 .، ب داد دامعة ب داد ، كمية التربية لمبنا  ،ا رماة دكتمراي غير منكمرة)بنام  تطبي ( ،   االبتدائية
 , الت كيــر أنماعــه مم اليمــه ممهاراتــه ماســتراتيجيات تدريبــه . (2052) . ، كامرر  عمررد سررميمان عترر م  -

 . ، اربد   المديثا، عالم الكت5ط
، دار الصررمام  5طالســتراتيجيات الاديقــة عــي التــدريس ال عــاي ,  .( 2004)  .عطيررة ، ممسررن عمررد  -

 لمنشر  الت زيع ، عمان . 
، دار المناه  لمنشر  الت زيرع  استراتيجيات ما مراء المعرعة عي عهم المقرمء .( 2004)  . ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر -

 ، عمان .
الت كيـر أنما ـه من رياتـه مأســاليب  .( 2052) . منتهرى مطشرر عبرد الصرام  العمر ن ، ناديرة مسرين  -

 ، دار صمام ، عمان .تعممه متعميمه 
مجمـة التمكيرر االبتكرار  لرد  تالمرذة المرممرة التماريرية،  .( 2051)  .عال  ، كريمة   اطمة سرنا    -

 ( ، الدزائر.513-524،ص )5، العدد  5،المدمد  العممم الن سية مالتربمية
، دار 5ط, عـي العمميـة التدريسـية القياس مالتقميم التربم   . (2050) .عالم ، صالح الدين مممر د  -

 . لمطباعة  النشر، عمان مسيرةال
 عمان .  دار المكر العربد ، ،5طاالمتبارات مالمقاييس التربمية مالن سية ,  .( 2001). رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  -
دار صمام لمنشر  عمان ، تربية الدماغ البكر  متعميم الت كير , . (2052) .عامر ابراهيم  عم ان ، -

 . الت زيع 
الت كير البصر  عي  مء تكنملمجيـا التعمـيم ,  .(  2055) .عمار ، مممد  عيد  ند ان مامد القبراند  -

 دار الدامعة الدديدة ، القاهرة .
 ، دار المنررراه   لمنشرررر التجربـــة العمميـــة متنميـــة الت كيـــر العممـــي  . (2004) .عمرررر عيسرررى ,  عمررر ر -

  الت زيع ، عمان .
 المطبعررررة  ، 2، ط القيــــاس مالتقــــميم عــــي العمميــــات التدريســــية  .( 5443) .عرررر دة ، اممررررد سررررميمان  -

 ، عمان .ال طنية 
ــــمم  . (5433) .،  خميرررر  ي سررررف الخميمررررد رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   -  االاصــــاء لمبااــــث عــــي التربيــــة مالعم

 ، دار المكر لمنشر ، عمان . االنسانية
 .اسامة ،عمان ، دار5،طاستراتيجيات تعميم الت كير ممهاراته .(2055) )أ( . ،  ليد ت  ي  العياصرة -
ة  االستقصام العقالنرد  رد مهارا  التمكير المم ريب التدريس اثر .( 2051) .العيسا   ،   ام س يدان  -

ا رماة دكتمراي غير عند طالبا  الصف الثالث المت سط ،تمصي  مادة عمم االميام  التمكير االيدابد 
 ، ب داد .ابن الهيثم  -كمية التربية لمعم م الصر ة،  منكمرة
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اثرر تنظريم ممتر   مرادة العمر م عمرى شرك  نشراطا   رد تمسرين مهرارا   .(2052) .غانم ، سنام اممد  -

ا رماــة دكتــمراي غيــر التمكيررر الممرر ر   الرعررائد لررد  الطمبررة الصررف العاشررر االساسررد  ررد  مسررطين ، 
 ، كمية الدراسا  العميا ، دامعة العم م االسالمية العالمية ، عمان .  منكمرة

 ، دار الثقا ة ، عمان .5، ط عي تدريس الت كيرمقدمة  .( 2004) .غانم ، ممم د مممد  -
 ، مكتبةةا مجممتمةةع مج لبةةر ج   ةةل  أساسييتافي ييتيكير  تيي   .( 2055) . أبرر  شررعيرةخالررد    ، ثررائر غبررار  -

 . ، عمان ومجتوزيع
مممررد ن  رر   . تردمررة ، منــالر الباــث عــي التربيــة معمــم الــن س . (5442) .دي ب لررد     رران دالررين ، -

  طمع  منص ر، مكتبة االندم  المصرية ، القاهرة . سممان الخار  
 ، معجـم مصـ ماات التربيـة ل  ـاص ماصـ  ااص  .( 2002)    عبدف  اممد عبد المتراح الزكرد . مية ،  ار  -

 دار ال  ام لمطباعة  النشر ، االسكندرية . 
 ، دار المكر ،عمان . 5، ط تعميم الت كير لممرامة األساسية .(2055) .قطامد ، نايمة  -
 ، دار المسيرة لمنشر  الت زيع ، عمان. 5، ط المرجع عي تعميم الت كير .(2052) .، ي سف  قطامد -
 ،عمان ، دار الشر   . 2، طنما ج التدريس الص ي  .(5443)  .قطامد   ة نايم قطامد ، ي سف ، -
 ، دار الشر   لمنشر  الت زيع ، عمان . 5، ط  سيكملمجية التعمم الص ي .(2000) .ررررر  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر -
ــق.(2001). اميمررة مممررد عمرر ر، رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر - ــة مالت بي ــي مالت كيــر الن ري  ،دار المكررر ،عــادات العق

 عمان.
 ،دار المسيرة لمنشر  الت زيع  الطباعة،عمان.نمم ج كمارتة متعميم الت كير . (2052) .نايمة ، قطامد -
، دار  تنمية مهارات التعمم مالت كير مالباث .( 2052) .الق اسمة ، اممد مسن  مممد اممد اب  غزلة  -

 صمام لمنشر ، عمان .
 الــداف مم ــردات منــالر الريا ــيات عــي مرااــي التعمــيم  . (2003) . ال طنيررة  ررد  زارة التربيررة المدنررة -

 ، المديرية العامة لممناه  ، ب داد . العام
ــــدة .( 2002) .المرررر ز  ، م سررررى  - ــــاليم جدي  دار  ائرررر   ، 2، ط الت ــــمير التن يمــــي , أساســــيات مم 

 . لمنشر ، عمان
، مركرز ديب نر  لتعمريم الجـانبي تـدريبات مت بيقـات عمميـة الت كير(.2052.)مميرد ال امد عبد ، الكبيسد -

 ، عمان .التمكير
 العربرد المدتمع مكتبة ، مالريا يات العقمية القدرات .( 2051) . اهلل صالم عبد  مدركة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر -

 .  عمان ،  الت زيع لمنشر
 ، دار البار د ، عمان .  2،  ط سايكممجية التعمم .( 5442) .، عبد القادر  كرادة -

 .، تردمررة  ابعــاد الت كيــر ا ــار عمــي لممــنهر م ــرق التــدريس .( 2002)  . اخررر ن  ر بررر  مررارزان  -
 ، دار المرقان لمنشر  الت زيع ، عمان .2يعق   مسين  مممد صالم خطا  ، ط
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عزمرد دررار، المركرز الر طند لمبمرث  .تردمرة،  تعميم ال  ب الت كير النا ـد . (5442) . مايرز، شي  -

 . ، عمان    األردندا التط ير الترب  ، مركز الكت
  .القاهرة ، الكت  عالم مكتبة ، الريا يات عي البصر  الت كير تنمية.  (2002) . مديمة ، مممد -
المكرر دار  ، 2ط ، أساسيات عمم الن س التربـم  . (5442) . عبد الرممن عدس  الدين ت   ، دممي -

 الطباعة ، عمان .لمنشر  الت زيع   
، دار  تعميم الم اليم مالمهارات عي الريا يات ت بيقـات مامقمـة . (2055) .المشهداند، عباس نرادد  -

 .الياز ر  العممية ، عمان
 ، دار المكر العربد ، القاهرة . مهارات الت كير عي مرااي التعميم العام .( 2002) .مصطمى ،  هيم  -
 . عمان ، لمنشر  الت زيع دار ديب ن  ،5ط ،عمم الت كير . (2001) . صالح صالممعمار،  -
أثر ستراتيدية إتقان الرتعمم بسسرتخدام الماسر   تقنيرة عالديرة  رد  .(2002) .المعي ف، را د بمر أممد  -

 رماـة ا ،إبرن الهيرثم، دامعرة ب رداد - تربيرةالتمصي  الطمبة لمادة الرياايا   تمكيرهم اإلبداعد، كميرة 
 ، ب داد . دكتمراي غير منكمرة

، دار المسريرة لمنشرر  1، ط القياس مالتقميم عي التربية معمم الن س .( 2052) .، سامد مممد  مممم -
 . ، عمان  الت زيع

،  2، )نبيررر  دررراد عزمرررد ، المترررردم ( ، ط الققاعـــة البصـــرية مالـــتعمم البصـــر  .( 2051) .مررر ر . ف  -
 مكتبة بير   ، القاهرة .

 الكيميرام تمصري   رد انمر ذج ابعراد الرتعمم اسرتراتيديتد اثرر . (2052) .ياسرر مممرد   الم سر   ، -
 لمعم م  كمية التربية ،ا رماة دكتمراي غير منكمرة   التماي  المعر د  تنمية مهارا  التمكير المم رية ،

 ، ب داد .ابن الهيثم  - الصر ة
 ، دار الكتا  الدامعد ، العين . عصر المعممماتيةالتعميم عي  .( 2055) .الم لى ، مميد مديد  -
، تدني مستمى التاصيي ماالنجاة المدرسي أسـبابه مع جـه . (2050) .، عمر عبد الرميم  نصر اهلل -

 . ، دار  ائ  عمان5ط
 عمان.،  ، دار المسيرة2طت بيقات عممية عي تنمية الت كير باستمدام عادات العقي ,  .(2050). ن    ، مممد بكر  -
 . ، عمان دار المسيرة ،5ط ، الت كير مالباث العممي . (2050) . ع اد ،   لاير مممد اب  رررررررررررررررررررررررررررررررررر -
 .،عماندار المسيرة لمنشر،ت بيقات عممية عي تنمية الت كير.(2003).ممم د ع دة  الريما  ،،  رررررررررررررررررررررررررر -
دار  ، تاميي م ممن المنـالر المدرسـية . ( 2055 )  . عمد عطيرة  ممسن الرممنعبد  ، الهاشمد -

 ، عمان . صمام لمنشر
انماعهـــا ســـتراتيجياتها  تنميـــة الت كيـــرمر ابـــر  . ( 2005).  هيررر  ، مممرررد ياسرررين  نرررد   تررراح زيررردان  -

 ، دار ابن االثير لمطباعة ، الم ص  .  اساليبها
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 (1ملحق )
 أسماء المحكمٌن وطبٌعة االستشارة 

 مكان العمل االختصاص االسم ت
االستشارة طبيعة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  تربويعمـ النفس ال ابراىيـ عمي اسماعيؿ .أ. د  .1      √ √       
الرياضيات ط.ت ايناس يونس مصطفى العزو .أ. د  .2  √ √     √ √ √    لمعمـو االنسانية جامعة الموصؿ/كمية التربية 
الرياضيات ط.ت جاسـ محمد عمي .دا .   .3  √        √  √ √ لمبنات كمية التربيةعميد /ديالىجامعة  

الرياضياتط.ت  رياض فاخر حميد الشرع  .أ. د  .4  √ √       √ √   الجامعة المستنصرية / كمية التربية 

الرياضياتط.ت  الجمبي عبد القادر فائزة .أ. د  .5  √ √       √ √  √ الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية 

ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  عمـ النفس التربوي جبار جودة فاضؿ. أ. د  .6  √   √   √ √     

الرياضيات ط.ت عباس ناجي عبد االمير  .أ. د  .7    √ √   √ √ √ √ √ √ الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية 

 √ √  √ √        التقنية الصحية والطبيةجامعة بغداد /كمية  احصاء الخالؽ عبد الجبار النقيب عبدا.د.  .8

الرياضيات ط.ت حميد ثامر  الواحد عبد ا.د.  .9  √ √    √ √ √  √   كمية التربية جامعة االنبار / 

 √ √     √ √ √ √ √  التربية االساسيةالجامعة المستنصرية/ الرياضيات ط.ت المشكورغالب خزعؿ  .د أ.  .11

الفيزياء ط.ت ماجدة ابراىيـ الباوي  .أ. د  .11        √ √ √   √ ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  
 √ √           ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  تطبيقية رياضيات لمى ناجي محمد توفيؽ  .أ. د  .12

       √ √ √    الدراسات السريانيةوزارة التربية /  الرياضيات ط.ت . نضاؿ متي بطرس أ. د  .13

 √ √     √ √ √   √ استاذ متقاعد المناىجتصميـ  وليد خضر الزند .د أ .  .14

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  الرياضيات ط.ت الياـ جبار فارس  .أ. ـ. د  .15

ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  الرياضيات ط.ت عبد الرزاؽ ابراىيـ انعاـ  .دـ.ا.  .16  √ √ √  √ √   √ √ √  

  √     √ √ √ √ √ √ ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  الرياضيات ط.ت  باسـ محمد جاسـ  .أ. ـ. د  .17

 √ √  √   √ √ √ √ √  التربية االساسيةالجامعة المستنصرية/ الرياضيات ط.ت تغريد عبد الكاظـ جواد .أ. ـ.د  .18

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  الرياضيات ط.ت رسف حسف كامؿ .دـ . أ.   .19

 √ √ √ √   √ √ √ √ √  جامعة االماـ جعفر الصادؽ )ع(  الرياضيات ط.ت رحيـ يونس العزاوي .دـ . أ.   .21

  √     √ √ √  √ √ الجامعة المستنصرية / كمية التربية الرياضيات ط.ت كريـرفاه عزيز  .أ. ـ. د  .21

       √ √ √    وزارة التربية / الكمية التربوية المفتوحة الرياضيات ط.ت سديؿ عادؿ فتاح  .أ. ـ. د  .22

 √ √   √ √ √ √ √ √  √ االشراؼ التربوي-2وزارة التربية / تربية الكرخ / ادارة تربوية  عاد خضر عباسس .أ. ـ. د  .23

 √ √ √ √   √ √ √ √   التربية االساسيةالجامعة المستنصرية/ الرياضيات ط.ت مدركة صالح عبد اهلل . أ. ـ. د  .24

 √ √     √ √ √ √ √  الجامعة المستنصرية/كمية التربية الرياضيات ط.ت ميعاد جاسـ السراي  .أ. ـ. د  .25

         √ √ √ √ ابف الييثـ –جامعة بغداد / كمية التربية  الرياضيات ط.ت خضر حسف ريجاـ . د .   .26

 √ √  √ √ √   √   √ 2وزارة التربية /ثانويةالمتميزات الكرخ/ الرياضيات ط.ت حسف اسماء فوزيـ . د .   .27

 √ √   √ √ √ √ √  √ √ 2وزارة التربية /ثانوية المتميزيف الكرخ/ كيمياء ط.ت . محمد رحيـ حافظ ـ . د  .28

 √ √   √  √ √ √ √   االشراؼ التربوي-2الكرخ /وزارة التربية / تربية  رياضياتمشرفة   الجبار عطاوي ابتياؿ عبد  .29

 √ √   √  √ √ √    االشراؼ التربوي-2وزارة التربية / تربية الكرخ / رياضياتمشرفة  ممكة خضير خمؼ  .31

 √ √       √    وزارة التربية / تربية الكرخ الثانية رياضياتمعممة   باسمة محمد غضباف  .31

 √ √       √    التربية / تربية الكرخ الثانية وزارة رياضياتمعممة   جناف مخمؼ  .32

 √ √       √    وزارة التربية / تربية الكرخ الثانية رياضياتمعممة  رؤى حميد  .33

 √ √       √    وزارة التربية / تربية الكرخ الثانية رياضياتمعممة  صمود حميد جبر  .34

 √ √       √    تربية الكرخ الثانيةوزارة التربية /  رياضياتمعممة  نعيمة عبد اهلل فريح  .35

 اختبار الذكاء للمعلمات 7 
 اختبار الذكاء للتالمٌذ 8
 تحلٌل محتوى كتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس 9

 االهداؾ السلوكٌة لكتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس 11

 فقرات اختبار التحصٌل .11
 .فقرات اختبار التفكٌر البصري  12

 مهارات التفكٌر للبرنامج التدرٌبً .1
 مهارات التفكٌر المحوري .2
 مفردات البرنامج التدرٌبً واالهداؾ السلوكٌة .3

 مدى صالح البرنامج التدرٌبً .4
 فقرات االختبار القبلً للتفكٌر المحوري .5
 فقرات االختبار البعدي للتفكٌر المحوري .6
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 (2ممحؽ )
 ة بغداد )تسييؿ ميمة(جامعكتاب 
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 ( 3) ممحؽ
 لممدارس شعبة االعداد والتدريبكتاب 
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 (4ممحؽ )
 مهارات التفكٌر للبرنامج التدرٌبً

 جامعة بؽداد 
 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة  كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 مهارات التفكٌر للبرنامج م / استشارة المحكمٌن بشؤن

 المحترم                                  االستاذ الفاضل :                    

نموذج تروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً ال     

هن ٌذفً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل تالم ( واثره (swartzشوارتز

 وتفكٌرهم البصري ( .

نموذج وفقاً ال ومن متطلبات البحث بناء برنامج تدرٌبً لمعلمات الرٌاضٌات    

وٌتطلب ذلك  تحدٌد مهارات التفكٌر التً تالئم معلمات مادة الرٌاضٌات  ، ( (swartzشوارتز

 مهارات التفكٌرباالطالع على  التفضلعلمٌة طٌبة ، ٌرجى راً لما تتمتعون به من خبرة ونظ. 
لتدرٌب معلمات المرحلة  ان كانت هذه المهارات مالئمة لبناء برنامج، و هابشؤن كموبٌان آرائ

ًَٕرط اػهًبً اٌ االبتدائٌة ام ال ، مع ذكر مهارات اخرى قد تراها مناسبة لبناء البرنامج ،

ساد انزفكٛش ظًٍ بديظ يٓ ثٕاعطخزؼهٛى انزفكٛش ثصٕسح افعم نًَٕرط ٚذػٕ اشٕاسرض ْٕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        . شس ػهٗ انًزؼهىُٓظ انًذسعٙ انًقانً

             خطٕاد ديظ يٓبساد انزفكٛش:                                                                                               

اْذاف يؾزٕٖ دساعٙ ٔرؾذٚذ يٓبسح ٔصٕؽ : ٚقٕو انًؼهى ثزؾذٚذ  ٔرؾذٚذ االْذاف صٕؽ -1

                                                                                                                                                                                                                                                     انزفكٛش انًُبعجخ نزؾقٛق اْذاف رؼهى انًؾزٕٖ .

 رؼهى انًؾزٕٖ يغ ديغّ ثًٓبسح انزفكٛش يٍ : ْٕٔ يًبسعخ َشبغ رفكٛش٘انزفكٛش انُشػ  -2

                                                                                                                                     ؼٛخ .ثصٕسح  فشدٚخ أ عً

ّ ثزأيم رفكٛشْى فٙ ٚقٕيٌٕ فَٛشبغ رأيهٙ  ٔفٛٓب ُٚخشغ انًزؼهًٌٕ فٙ :انزفكٛش فٙ انزفكٛش  -3

األعئهخ انزٙ ًٚكٍ أٌ ٚطشؽٓب انًؼهى ػهٛٓى انزٙ رذػْٕى نزأيم  يٍُشػ ٔرنك ان خطٕح انزفكٛش

                                                                                                                                      .  رفكٛشْى

   : رطجٛق انًٓبسح فٙ يٕاقف يًبصهخ نزؾقٛق َٕارظ يقصٕدح .رطجٛق انزفكٛش  -4

   ( 202 :2013،قطبيٙ)

 ،عمان . دار المسٌرة للنشر ، نموذج شوارتز وتعليم التفكير ا .(3102قطامً ، ناٌفة ):  المصدر   
 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

                        االختصاص :                     
 الباحثة                                                                  ؾلمشرا               

  انتصار جواد مهدي                                  احمد                   أ . د. رافد بحر  
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لتحدٌد مهارات التفكٌر قامت الباحثة باالطالع على المصادر والدراسات السابقة التً        
 شوارتز نموذجمعتمدة وفقاً الال مهارات التفكٌرارتأت الباحثة تبنً و، نموذج شوارتز ابتتعلق 

  -ً : وتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة وكاالتمستوى معلمات الرٌاضٌات لمالئمتها 

 المالحظات غير مناسبة مناسبة وصف المهارة مهارات التفكير

 المالحظة مهارة .5
Observation 

هً عملٌة تفكٌرٌة تتضمن المشاهدة 
اي تستخدم الحواس  ، والمراقبة واالدراك

 من اجل اكتساب المعلومات

   

   مهارة المقارنة  .2
 والمقابلة

compare and 
contrast 

تحدٌد اوجه الشبه واالختالؾ بٌن  تتضمن
شٌئٌن او اكثر، مثل المقارنة بٌن فكرتٌن 

 او حادثتٌن

   

 التلخٌص مهارة .3
summarization 

 قدرة الفرد على استخالص العناصر
تكوٌن مجموعة من العبارات  االساسٌة من

فً  اً المتماسكة التً تإدي معنى واضح
 ذهن الفرد

   

 التصنٌؾمهارة .4

 Classification 
 هو وضع االشٌاء التً تجمعها خواص او

 مالمح مشتركة معاً تمهٌداً لتسمٌتها
   

مهارة تحدٌد  .5
العالقة بٌن الجزء 

 والكل
Part and the whole 

 تحلٌالً دقٌقاً لالجزاءتتضمن هذه المهارة 
 وتدرٌب الفرد على تحدٌد المكونة للكل

 العالقة بٌن االجزاء المكونة للكل للخروج
 باستنتاج او تعمٌم  ٌعبر عن جوهر الفهم

 لدى المتعلم.

   

 اتخاذ القرار .6
Decision 

Making 

هً عملٌة تفكٌر مركبة تهدؾ الى اختٌار 
فً  افضل البدائل او الحلول المتاحة للفرد

 موقؾ معٌن لتحقٌق االهداؾ المنشودة .

   

مهارة طرح .7
االسئلة الصفٌة 

questions  of 
classroom 

استخدام المعلم لالسئلة التً تثٌر تفكٌر 
التالمٌذ داخل الصؾ والثارة المناقشات 

 والتفكٌر البّناء

   

 مهارة .8
حل المشكالت 

Problem 
Solving 

تخطً عملٌة ٌسعى الفرد عن طرٌقها الى 
المعوقات التً تواجهه وتحول بٌنه وبٌن 

الوصول الى الهدؾ الذي ٌسعى الى 
بلوؼه وتتضمن عملٌات موجهة نحو 
اكتشاؾ حلول لموقؾ مشكل بطرٌقة 

 محددة .

   

 مهارة التفكٌر الناقد.9
 

critical thinking 

عملٌة تقوم على تقصً الدقة فً مالحظة 
الوقائع التً تتصل بالموضوعات 

ومناقشتها وتقوٌمها واستخالص النتائج 
 بطرٌقة منطقٌة. 

 ستقراءالاو ستنتاجالوتضم المهارات : ا

 التنبإو التمٌٌزو

   

التفكٌر  رةمها .11
 creativeاالبداعً

thinking 

نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة 
البحث عن حلول او التوصل الى قوٌة فً 

 نواتج اصٌلة لم تكن معروفة سابقاً .
وٌضم الطالقة والمرونة واالصالة 

 والتفصٌل

   

التفكٌر فوق  .11
المعرفً 

Metacognition 

وهً المعرفة الداخلٌة وعملٌة معالجة 
المعلومات داخلٌاً  وكٌؾ ٌفكر الفرد 

 وكٌؾ ٌتحكم فً تفكٌره .
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 (5) ممحؽ
 البرنامج التدرٌبً للمعلمات واالهداؾ السلوكٌةمفردات 

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة  كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 مة مفردات البرنامج التدرٌبً م / استشارة المحكمٌن بشؤن مدى مالء

 للمعلمات واالهداؾ السلوكٌة

 

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                

 

نموذج تروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً ال     

ٌذهن فً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل تالم واثره( (swartzشوارتز

 .بصري(وتفكٌرهم ال

ومن متطلبات البحث تحدٌد مفردات البرنامج التدرٌبً على مهارات التفكٌر التً تناسب     

 االهداؾ السلوكٌة لهذه  مادة الرٌاضٌات وتالمٌذهن( ، وصوغعٌنة البحث )معلمات 

على باالطالع  التفضلعلمٌة طٌبة ، ٌرجى راً لما تتمتعون به من خبرة ونظ،  المفردات

تعدٌل او ى لاكم حولها وبٌان ما اذا كانت تحتاج آرائ وبٌانمفردات البرنامج واالهداؾ السلوكٌة 

 وحذؾ .ااضافة 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 
  اسم المحكم واللقب العلمً :  

 مكان العمل :
 االختصاص :                                           

          

 الباحثة                                                             ؾلمشرا        

  أ. د. رافد بحر احمد                                   انتصار جواد مهدي  



 542   .................................................................................. مالحؽال

 يتضمف البرنامج المفردات االتية :  التدريبي :البرنامج  مفردات

  ت

 مفردات البرنامج

 :السلوكية هدافالا

ٌتوقع بعد نهاٌة البرنامج ان تكون المتدربة قادرة 

 على ان :

 المالحظات

 تعرٌؾ التفكٌر . .1  (5

 . خصائص التفكٌر .2

 ن الكرٌم.آالتفكٌر والقر .3

 مستوٌات التفكٌر. .4

 التفكٌر معوقات تعلٌم مهارات  .5

 ُتعرؾ التفكٌر . .1

 .خصائص التفكٌرتبٌن  .2

 ن الكرٌم.آتوضح عالقة التفكٌر بالقر .3

 تذكر مستوٌات التفكٌر. .4

 معوقات تعلٌم مهارات التفكٌر.تذكر   .5

 

 العوامل المإثرة فً تعلٌم .6  (2

 التفكٌر .

أىمية ميارات التفكير لممعمـ  .7
  والمتعمـ.

دمج مهارات التفكٌر ضمن  .8

 المحتوى .

التفكٌر مبررات دمج مهارات  .9

 ضمن المحتوى .

خطوات دمج مهارات التفكٌر  .11

 ضمن المحتوى.

 العوامل المإثرة فً تعلٌم التفكٌر .تبٌن  .6

 تذكر أهمٌة مهارات التفكٌر للمعلم . .7

 تذكر أهمٌة مهارات التفكٌر للمتعلم . .8

تتعررررؾ علرررى دمرررج مهرررارات التفكٌرررر ضرررمن  .9

 .المحتوى 

ضرررمن تعطرررً مبرررررات لررردمج مهرررارات التفكٌرررر  .11

   .المحتوى

تررررذكر خطرررروات دمررررج مهررررارات التفكٌررررر ضررررمن  .11

 المحتوى .

 

 مهارة المقارنة والمقابلة .11  (3

 المالحظة .12

 ُتعرؾ مهارة المقارنة والمقابلة . .12

ترردرٌس توظررؾ مهررارة المقارنررة والمقابلررة فررً  .13

 مادة الرٌاضٌات .

 ُتعرؾ مهارة المالحظة . .14

مررررادة  ترررردرٌس توظررررؾ مهررررارة المالحظررررة فررررً .15

 الرٌاضٌات .

 

 التلخٌص .13  (4

 التصنٌؾ  .14

تحدٌد العالقة بٌن الجزء  .15

 والكل

 ُتعرؾ مهارة التلخٌص. .16

 مهارة التلخٌص فً مادة الرٌاضٌات توظؾ .17

 ُتعرؾ مهارة التصنٌؾ . .18

 الرٌاضٌاتة التصنٌؾ فً مهار توظؾ .19

 ُتعرؾ مهارة العالقة بٌن الجزء والكل. .21

مررررادة  ترررردرٌس توظررررؾ مهررررارة العالقررررة بررررٌن الجررررزء والكررررل فررررً .21

 الرٌاضٌات

 

 ُتعرؾ مهارة طرح االسئلة الصفٌة. .22 طرح االسئلة الصفٌة : .16  (5

 تذكر انواع االسئلة الصفٌة . .23

 .تذكر اجراءات تدريس ميارة طرح االسئمة  .24

 

 .مهارة اتخاذ القرارُتعرؾ  .25 مهارة اتخاذ القرار .17  (6

 تذكر خطوات مهارة اتخاذ القرار . .26

 .فً مادة الرٌاضٌاتاتخاذ القرار  مهارةتستخدـ  .27

 

  .مهارة حل المشكالتُتعرؾ  .28 حل المشكالتمهارة  .18  (7
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 تبٌن خطوات حل المشكالت. .29

الصػػػػػػػػػعوبات التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػو تتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى  .31
 المتعمميف في حؿ المسائؿ الرياضية.

 . حؿ المشكالت تتعرؼ عمى ستراتيجيات .35
 :ر الناقد المدمجمهارة التفكٌ .19  (8

 استنتاج 

 استقراء 

 تتعرؾ على مهارة التفكٌر الناقد المدمج .32

 مهارة التفكٌر الناقدُتعرؾ  .33

 االستنتاج مهارةُتعرؾ  .34

 االستنتاج تذكر خطوات تدرٌس مهارة .35

مرررادة تررردرٌس االسرررتنتاج فرررً  مهرررارة توظرررؾ .36

 الرٌاضٌات . 

 ستقراءاال مهارةُتعرؾ  .37

 ستقراءاال تذكر خطوات تدرٌس مهارة .38

 مادة الرٌاضٌات  تدرٌس فً ستقراءاال مهارة توظؾ .39

 

 التمٌٌز -  (9

 التنبإ -

 التمٌٌز مهارةُتعرؾ  .41

مررررررادة ترررررردرٌس فرررررً  التمٌٌررررررز مهررررررارة توظرررررؾ .41

 الرٌاضٌات. 

 التنبإ مهارةُتعرؾ  .42

 مادة الرٌاضٌات.تدرٌس فً  التنبإ مهارة توظؾ .43

 

مهررررررارة التفكٌررررررر االبررررررداعً .21  (51
 المدمج 

 المبدع . شخصصفات ال.21
 التفكٌر اإلبداعً.العقبات التً تواجه 22

  اإلبداعٌة العملٌة مراحل.23
 اإلبداعً التفكٌر على التدرٌب .أسالٌب24

تتعرررررؾ علررررى مهررررارة التفكٌررررر االبررررداعً  .44
 المدمج

 االبداعً مهارة التفكٌرُتعرؾ  .45
 تذكر صفات الفرد المبدع . .46

التفكيػػر العقبػػات التػػي تواجػػو  تتعرررؾ علررى .47
 اإلبداعي

  اإلبداعية العممية تعدد مراحؿ .48
 عمػػى التػػدريب تتعػػرؼ عمػػى أسػػاليب .49

 اإلبداعي التفكير

 

 الطالقة  -  (55

 المرونة -

 الطالقة مهارةُتعرؾ  .51

 تعدد انواع الطالقة .51

  الرٌاضٌاتتدرٌس مادة  الطالقة فً مهارة توظؾ .52

 المرونة مهارةُتعرؾ  .53

 مادة الرٌاضٌات. تدرٌس فً المرونة مهارة توظؾ .54

 

 االصالة -  (52

 التفصيؿ )االفاضة( -

 االصالة مهارةُتعرؾ  .55

 مادة الرٌاضٌات.تدرٌس فً  االصالة مهارة توظؾ .56

 التفصيؿ مهارةُتعرؾ  .57

 

  تفكٌر ما وراء المعرفةمهارات تُعرؾ  .85 فوق المعرفٌة التفكٌر  اتمهار  (53

  ةالمعرفٌ وراء تتعرؾ على مهارات التفكٌر ما .59

 ٌةتراتٌجٌات التفكٌر ماوراء المعرفتتعرؾ على إس .61
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 (6ملحق )

 مهارات التفكٌر المحوري

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة  كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 تحدٌد مهارات التفكٌر المحوريبشؤن م / استشارة المحكمٌن 

 

 المحترم                                     ستاذ الفاضل : اال                
 

(  (swartzشوارتز نموذجالتروـ الباحثة القياـ ببحثيا الموسوـ بػ ) بناء برنامج تدريبي وفقًا      
 واثره في التفكير المحوري لمعممات مادة الرياضيات وتحصيؿ تالميذىف وتفكيرىـ البصري ( .

لغرض اعداد اختبار لقياس ىذه ومن متطلبات البحث تحدٌد مهارات التفكٌر المحوري     
علمٌة طٌبة ، ٌرجى راً لما تتمتعون به من خبرة ونظ.  معلمات مادة الرٌاضٌاتدى لارات المي

وبٌان ما اذا كانت المهارات مناسبة  هابشؤن كمآرائ هذه المهارات وبٌان باالطالع على التفضل

 تعدٌل او حذؾ .ى لالمعلمات مادة الرٌاضٌات )عٌنة البحث ( او تحتاج 

ة لبنات اساسية نزلىا بمدّ عىي عمميات معرفية ادراكية يمكف  التفكيرميارات اف عممًا    
في بنية التفكير ، وفي اطار البحث واالستقصاء مف قبؿ مجموعة مف العمماء عف ميارات 

ريكية يالتفكير قاـ روبرت مارازانو وزمالؤه بدعـ مف جمعية المناىج واالشراؼ التربوي االم
مف ميارات التفكير إحدى وعشريف ميارة ، وتـ تحديد  يةالمحور  ميارات التفكير بتحديد

 .، كما موضحة في الجدوؿ في ثماني فئات  ، وُجمعت المحورية
 ( 73: 2155)ابو جادو ونوفؿ ،

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 ن العمل :مكا

 االختصاص :                                           
              

 الباحثة                                                             ؾلمشرا        

  أ . د. رافد بحر احمد                                  انتصار جواد مهدي  
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 المالحظات المحوريمهارات التفكٌر  ت

 :( Focusing Skills ) مهارة التركٌز  .1
وتتضمن  ، دون ؼٌرهامن  توجٌه انتباه المتعلم الى مثٌرات محددة من البٌئة  وتتمثل فً

 :هما ، مهارتٌن فرعٌتٌن 

 

 ( :Defining Problems) مهارة تعريف المشكالت 1
لمحٌرة أو المثٌرة للتساإل من المتعلم تشٌر هذه المهارة إلى توضٌح المواقؾ ا

 اإلجابة عن التساإالت اآلتٌة :هذه المهارة تضمن توعادة 

        ما المشكلة موضوع البحث ؟ 

 المشكلة ؟ الذي ٌواجه من 

 ؟  متى ٌمكن إٌجاد حل لهذه المشكلة 

 هل من الضروري حل هذه المشكلة  

 

 (: Setting Goals)  مهارة وضع األهداف 2
تحدٌد النتاجات التعلمٌة التً ٌتوقع من المتعلم بلوؼها بعد المرور فً  وهً

 ة .التعلمٌ – الخبرة التعلٌمٌة

 

2.  

 

 

 :(  Information Gathering) مهارة جمع المعلومات
 وتتضمن مهارتٌن فرعٌتٌن هما: هً المهارات المستخدمة فً جمع المادة ،

 

 ( : Observing)  مهارة المالحظة 3
توظٌؾ حاسة أو أكثر من حواس بالحصول على المعلومات من البٌئة  هًو

 . اإلنسان

 

 ( : Formulating Questions)  مهارة صوغ األسئلة 4
االستقصاء فاألسئلة الجٌدة توجه  عن طرٌقتتضمن توضٌح القضاٌا والمعانً 

فعندما ة وتصاغ من أجل تولٌد معلومات جدٌدة مهماالهتمام نحو المعلومات ال
 قد انخرطوا فً التعلم بفعالٌة. نٌصوغ الطالب األسئلة ٌكونو

 

 (:Remembering Skills) مهارات التذكر  .3
مجموعة من األنشطة أو االستراتٌجٌات التً ٌقوم بها المتعلمون بهدؾ تخزٌن المعلومات 

 : هماواالحتفاظ بها.وتتضمن هذه المهارة مهارتٌن فرعٌتٌن  فً الذاكرة بعٌدة المدى،

 

 : ( (Encoding مهارة الترميز 5
عملٌة ربط أجزاء صؽٌرة من المعلومات مع بعضها لالحتفاظ بها فً الذاكرة 

 .بعٌدة المدى

 

 :  Recalling)االسترجاع( ستداا   مهارة  اال 6
عند  منظمة وواعٌة لخزن المعلومات بحٌث ٌسهل استرجاعها وهً جهود

 .الحاجة

 

 (:Organizing Skills)مهارات التنظٌم  .4
هً مجموعة من االجراءات التً تستخدم فً ترتٌب المعلومات بهدؾ فهمها وتصبح هذه 

 المعلومات اكثر فاعلٌة فً عملٌة التنظٌم . وتتضمن المهارات الفرعٌة االتٌة :

 

 ( : Skill Comparing) مهارة المقارنة 7
التً ٌتم البحث واالستقصاء تحدٌد أوجه الشبه واالختالؾ بٌن المعلومات وهً 
بطرٌقة ٌسهل وهذا ٌساعد على تنظٌم المعلومات الجدٌدة والمخزنة  عنها

 ا .  استرجاعه

 

  ( : Classifying)  التصنيف 8
العمل على تجمٌع الفقرات والمفردات على أساس من خصائصها وهً 

 الحرجة، أو العمل على وضع المفردات فً مجموعات بناء على خصائصها
 المشتركة.

 

  ( : Ordering)  الترتيب 9
أو هً  لمعٌار معٌن تتضمن إخضاع العناصر أو المفردات إلى تنظٌم تبعاً و

هذه المهارة ذات عالقة و لمعٌار محدد سلفاً. عبارة عن تسلسل للمفردات وفقاً 
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ها حالة خاصة من حاالت مهارة دّ عوطٌدة بمهارة التصنٌؾ، بل ٌمكن 
وضع األشٌاء أو المثٌرات فً ترتٌب خاص ٌإدي إلى تنظٌم ن إ إذ التصنٌؾ،

 منطقً ٌسهم فً عملٌتً الفهم والتفكٌر.

  ( :Representing) التمثيل 11
بتؽٌٌر شكل المعلومات الواردة إلٌه من  عن طرٌقهامهارة ٌقوم المتعلم هً 

إقامة عالقات بٌن العناصر المحددة أو ٌتم إعطاء معلومة  منالبٌئة الخارجٌة 
 أو  ًبٌاناو  رسم تخطٌطً بصورةبحٌث ٌمكن بسهولة تمثٌلها أو مشكلة  شفهٌة

 جدول. بصورة

 

 (: Analyzing Skills ) مهارات التحلٌل  .5
ما بٌنها وتتمثل فً البحث  وهً فحص االجزاء المتوافرة فً المعلومات والعالقات فً

 وتتضمن المهارات الفرعٌة االتٌة :  فً الخصاص الداخلٌة لالفكار 

 

 Identifying attributes and  تحديد السمات والمكونات 11

Components)) 
عن طرٌق قواعد المعرفة المخزنة  تحدٌد خصائص أو أجزاء شًء ماوهً 

 الكل. نوّ كومن ثم العمل على توضٌح األجزاء التً ت

 

 Identifying relationships and تحديد األنماط والعالقات 12

patterns: 
تمكن المتعلم من توضٌح العالقات الداخلٌة التً تحدد األنماط والعالقات 
فالعالقات ٌمكن أن تكون عالقة سبب ونتٌجة أو عالقة رأسٌة أو زمنٌة أو 

 جزئٌة أو عالقة الكل بالجزء أو تحوٌلٌة.

 

 : Identifying Main Ideas   تحديد األفكار الرئيسة 13

 كانت هذه المهارة فً ، إذالتعرؾ على األنماط والعالقاتوهً حالة من حاالت 
استخالص الفكرة الرئٌسة  عن طرٌقما مضى تقتصر على دروس القراءة و

على نطاق واسع فً موضوعات أخرى  تعتمدمن النص القرائً بٌد أنها اآلن 
 كالحوار الشفوي واالستقصاء العلمً.

 

 : Identifying Errors   تحديد األخطا  14
 أثناء العرض المنطقً الذي ٌتضمن مجموعة فً اكتشاؾ األخطاء وهً 

 الحسابات واإلجراءات والمعلومات. وتهتم بتحدٌد هذه األخطاء والعمل 
إذ قد ٌعتري بعض األفكار  تؽٌٌر فً نمط تفكٌرها،على تصحٌحها، أو إجراء 

التعارض أو ٌكتنفها الؽموض، أو األخطاء العلمٌة.إن مهارة تحدٌد األخطاء 
 تحقٌق ووالعمل على تصحٌحها تمكن الفرد من التفكٌر باالتجاه الصحٌح 

 . الفهم المقبول والصحٌح

 

 :  Generation Skillsمهارات التولٌد  .6
تتضمن هذه المعرفة السابقة الضافة معلومات جدٌدة بطرٌقة بنائٌة وهً استخدام و

 المهارة مهارتٌن فرعٌتٌن هما:

 

  ( :Inferring) االستدالل 15
ن البرهان االستنباطً هو إذ إنوع من البرهان االستقرائً واالستنباطً، وهً 

ٌشٌر البرهان  حٌن مقدرة الفرد على تحدٌد مبدأ موجود بطرٌقة منطقٌة، فً
على مشاهدة حاالت  والتصرٌح المنطقً اعتماداً  العماماالستقرائً إلى ا

الستخالص  مطلوبةكما تشٌر هذه المهارة إلى تحدٌد وتوفٌر العناصر ال متباٌنة.
الفعلٌة من بٌن العبارات أو  النتائج المنطقٌة للعالقات االستداللٌة المقصودة أو

كل آخر للتعبٌر.كما ٌقصد باالستنتاج القدرة على أو أي ش الصفات أو أألسئلة،
 خطوات منطقٌة. عن طرٌقأو نقاش أو مناظرة  خلق أو تكوٌن جدال
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 (244-259: 2119)العبسي ،
 المصادر :

 تعميم التفكير النظرية والتطبيق(، 2155محمد بكر،) ،ونوفؿ، صالح محمد جادو ابو -
 . والتوزيع ، عماف ، دار المسيرة لمنشر5، ط

، دار  االلعاب والتفكير في الرياضيات، ( 2119العبسي ، محمد مصطفى ، ) -
 المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف .

16 
 :  Predicting  التنبؤ

تظهر هذه المهارة عن طرٌق تصور أو توقع نتائج معٌنة باالستناد إلى مواقؾ 
مستقبلٌة ومن المإكد أن التنبإ  اً معٌنة ومن المحتمل أن تكون هذه النتائج أحداث

لذا ٌنصح المعلمون  ٌتم فً ضوء معرفة سابقة ٌكون الفرد قد عمل على تكوٌنها
حتى ٌتكون الفهم  بالتؤكد من وجود المعارؾ السابقة ذات العالقة بالتنبإ

 لهذه المهارة. مطلوبال

 

17 
 :   Elaborating التوسع
والشرح والمعلومات ذات  تالمن التفصٌقدرة المتعلم على إٌراد المزٌد وهً 

 بهدؾ تحسٌن عملٌة الفهم لدى الطلبة. العالقة بالمعرفة السابقة

 

 : Integrating Skills  مهارات التكامل  .7
مع  بعضها ما بٌنها عالقات مشتركة  وهً وضع او ترتٌب االجزاء التً تتوافر فً

 المهارة مهارتان فرعٌتان هما:لهذه بعض بحٌث تإدي الى فهم اعمق لتلك العالقات،  

 

   Summarizingالتلخٌص    18
قدرة على استخالص العناصر األساسٌة فً نص ما عن طرٌق تكوٌن الهً 

 فً ذهن المتعلم. مجموعة من العبارات المتماسكة التً تإدي معنى واضحاً 

 

  Reconstructing  إاادة البنا  19
الموجهة من أجل دمج معلومات جدٌدة فٌقوم هً عملٌة تؽٌٌر البنى المعرفٌة 

المدرس بحسب ما ٌستجد بنشاط ٌهدؾ إلى تعدٌل أو توسٌع أو إعادة تنظٌم فً 
ن التصورات والحقائق أ المادة من اجل التخلً عن مفاهٌم سابقة إلدراكه

عملٌة إعادة صوغ  عدّ أو صحٌحة وتُ قدات أو االتجاهات لم تعد دقٌقة والمعت
فً النمو المعرفً والتطور المعرفً للمتعلم. رئٌساً  األفكار جزءاً   

 

 : Skills Evaluating  مهارات التقوٌم  .8
وهً تقدٌر معقولٌة النتائج او االفكار التً تم التوصل الٌها وكذلك هً عملٌة منظمة 
لجمع وتحلٌل البٌانات بؽرض تحدٌد درجة تحقٌق االهداؾ واتخاذ القرارات لؽرض 

وتنتمً لهذه معالجة جوانب القصور وتوفٌر متطلبات النمو السلٌم المتكامل للمتعلم ، 
 المهارة مهارتان فرعٌتان :

 

 :  Establishing Criteriaبنا  المعايير 21
إذ تستند  وضع مجموعة من المحكات للحكم على قٌمة ونوعٌة األفكاروهً 

والمستوى  هذه المحكات إلى جملة من المبادئ العقالنٌة المستمدة من التجارب
أو هو قاعدة أو مإشر ٌعتمد  والخبرة التدرٌسٌة التً ٌمر بها الفرد األكادٌمً

 للحكم على شًء ما.

 

  Verifying   التحقق 21
 .قضٌة ما  حولتؤكٌد دقة االدعاءات المقدمة وهً 
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 (7ملحق )

 الرياضياتمات معممعمومات ل ستمارةا
سنوات  وموقعها اسم المدرسة المؤهل االسم الثالثي ت

 الخدمة
 رقم الهاتف

5       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
51       
55       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
21       
25       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
31       
35       
32       
33       
34       
35       
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  (8ملحق )
 معلماتلل البرنامج التدرٌبً 

 جامعة بؽداد 
 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة  التربٌةكلٌة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 م / استشارة المحكمٌن حول مدى صالحٌة البرنامج التدرٌبً

 

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                

 

 نموذج شوارتزقٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً التروم الباحثة ال     
swartz) هن وتفكٌرهم ٌذفً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل تالم ( واثره

 البصري ( .
معلمات الرٌاضٌات وفقاً النموذج دى متطلبات البحث بناء برنامج تدرٌبً لومن     

. ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمٌة طٌبة ، ٌرجى التفضل باالطالع ( (swartzشوارتز

لتعدٌل او  البرنامج وابداء آراإكم حولها وبٌان ما اذا كانت تحتاجعلى جلستٌن من جلسات 
 اضافة وحذؾ .

ساد بديظ يٓ ثٕاعطخزؼهٛى انزفكٛش ثصٕسح افعم نػهًبً اٌ إًَرط شٕاسرض ْٕ إًَرط ٚذػٕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        . ُٓظ انًذسعٙ انًقشس ػهٗ انًزؼهىانًانزفكٛش ظًٍ 

             خطٕاد ديظ يٓبساد انزفكٛش:                                                                                               

: ٚقٕو انًؼهى ثزؾذٚذ ٔصٕؽ اْذاف يؾزٕٖ دساعٙ ٔرؾذٚذ يٓبسح  ْذافصٕؽ ٔرؾذٚذ اال -1

                                                                                                                                                                                                                                                     انزفكٛش انًُبعجخ نزؾقٛق اْذاف رؼهى انًؾزٕٖ .

 يٍ رؼهى انًؾزٕٖ يغ ديغّ ثًٓبسح انزفكٛش : ْٕٔ يًبسعخ َشبغ رفكٛش٘انزفكٛش انُشػ  -2

                                                                                                                                     ثصٕسح  فشدٚخ أ عًؼٛخ .

ّ ثزأيم رفكٛشْى فٙ ٚقٕيٌٕ فَٛشبغ رأيهٙ  ٔفٛٓب ُٚخشغ انًزؼهًٌٕ فٙ :انزفكٛش فٙ انزفكٛش  -3

األعئهخ انزٙ ًٚكٍ أٌ ٚطشؽٓب انًؼهى ػهٛٓى انزٙ رذػْٕى نزأيم  ُشػ ٔرنك يٍان خطٕح انزفكٛش

                                                                                                                                      .  ىرفكٛشْ

   : رطجٛق انًٓبسح فٙ يٕاقف يًبصهخ نزؾقٛق َٕارظ يقصٕدح .رطجٛق انزفكٛش  -4

 ،عمان . دار المسٌرة للنشر ، شوارتز وتعليم التفكير نموذج ا .(3102قطامً ، ناٌفة ):  المصدر   
 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

                االختصاص :                     

 الباحثة                             اشراؾ                                              

  أ. د. رافد بحر احمد                                   انتصار جواد مهدي  



 551   .................................................................................. مالحؽال

 اواًل : اليدؼ العاـ مف البرنامج التدريبي :
 وفقػػًا النمػػوذج شػػوارتز )عينػػة البحػػث ( ييػػدؼ البرنػػامج الػػى تػػدريب معممػػات مػػادة الرياضػػيات   
(( swartz  تػػدريب عمػػى الممارسػػات التعميميػػة لممعممػػات داخػػؿ الصػػؼ بحيػػث يػػنعكس ىػػذا ال

تضػميف  عف طريػؽؿ اثره الى التالميذ وذلؾ وينتق ، الدراسي وتوظيفو في تدريس مادة الرياضيات
 ميارات التفكير ضمف المحتوى الدراسي .

 التدريبي :ثانيًا : اليدؼ الخاص مف البرنامج 
 ييدؼ البرنامج التدريبي الى :

 .نموذج شوارتزال اً تزويد المتدربات مف معممات عينة البحث بمعمومات عف التفكير ومياراتو وفق (5
زيػػػادة قػػػدرة المتػػػدربات مػػػف معممػػػات عينػػػة البحػػػث عمػػػى دمػػػج ميػػػارات التفكيػػػر ضػػػمف المحتػػػوى  (2

 رياضيات .نموذج شوارتز في عممية تدريس مادة الال اً الدراسي وفق
 .شوارتز في تدريس مادة الرياضيات نموذجال اً تشجيع المتدربات نحو اعتماد ميارات التفكير وفق (3
 .  توسيع مجاالت الخبرة لممتدربات حوؿ اعتماد دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى الدراسي (4

 ثالثًا : محتوى البرنامج التدريبي :
 يتضمف البرنامج المفردات االتية : 

 ميارة المقارنة والمقابمة( 55 التفكير .تعريؼ  (5
  المالحظة( 52 خصائص التفكير . (2
 التمخيص( 53 ف الكريـ.آالتفكير والقر  (3
 التصنيؼ ( 54 مستويات التفكير.  (4
 تحديد العالقة بيف الجزء والكؿ( 55 معوقات تعميـ ميارات التفكير. (5

 الصفية :طرح االسئمة ( 56 العوامؿ المؤثرة في تعميـ التفكير . (6

أىمية ميارات التفكير لممعمـ  (7
 والمتعمـ.

 ميارة اتخاذ القرار( 57

دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى  (8
. 

  ميارة حؿ المشكالت( 58

مبررات دمج ميارات التفكير ضمف  (9
 المحتوى .

 مهارة التفكٌر الناقد المدمج :( 19
 استنتاج - -
 استقراء  - -
 التمٌٌز - -
  التنبإ - -

ميارات التفكير ضمف خطوات دمج  (51
 المحتوى.

ميارة التفكير االبداعي   (21
 المدمج : 
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 الطالقة  -
 المرونة -
  االصالة -

 التفصيؿ )االفاضة( -

فوؽ التفكير  اتميار   (25 
 المعرفية .

 رابعًا : اساليب التقويم :
 . االختبار القبمي لمتفكير المحوري (5
 .التقويـ البنائي عف طريؽ االنشطة واوراؽ العمؿ والمناقشات  (2
 االختبار النيائي لمتفكير المحوري . (3

 خامسًا : الفئة المستهدفة : 
معممات مادة الرياضيات )عينة البحث ( المستمرات بالخدمة في المدارس االبتدائية التابعة 

( سػنة المػواتي ُيدسرسػفا مػادة 52 – 3ممف تتراوح خدمتيف ) 2الكرخ  / لممديرية العامة لتربية بغداد
 ميذ الصؼ الخامس االبتدائي . الرياضيات لتال

 المدة الزمنية لمبرنامج التدريبي :  سادسًا :
( جمسة تدريبية تستغرؽ كػؿ جمسػة سػاعتيف ومػف ضػمنيا جمسػتا االختبػار 56تكوف البرنامج مف )

حسػب ذلػؾ بو  ( دقيقة بيف الجمسات ،31، وىناؾ استراحة لمدة ) القبمي والبعدي لمتفكير المحوري
 :التدريبية الجدوؿ المخصص لمجمسات 

 مفردات الجمسة مدة الجمسة التاريخ رقـ الجمسة اليـو
  االولى  االوؿ

 
51/9/2157 

 ساعة 2

البرنامج  االفتتاح والتعارؼ ، تعريؼ المتدربات باىداؼ
العامػػػػة والخاصػػػػة ومحتػػػػػوى البرنػػػػامج واسػػػػاليب التنفيػػػػػذ 
والتقػػػػػػػويـ ، االختيػػػػػػػار العشػػػػػػػوائي لمجمػػػػػػػوعتي البحػػػػػػػػث 

 اً تطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار التفكيػػػػػر وفقػػػػػ، التجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة 
 . تطبيؽ اختبار الذكاء +نموذج شوارتزا

 اختبار التفكير المحوري القبمي الثانية
  الثالثة الثاني

 
 
 

 تعريؼ التفكير .
 . خصائص التفكير

 ف الكريـ.آالتفكير والقر 
 . مستوٌات التفكٌر
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 .معوقات تعميـ ميارات التفكير 55/9/2157
 العوامؿ المؤثرة في تعميـ التفكير . الرابعة 

 أىمية ميارات التفكير لممعمـ والمتعمـ.

 دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى .

 ضمف المحتوى .مبررات دمج ميارات التفكير 
 خطوات دمج مهارات التفكٌر ضمن المحتوى.

  الخامسة
 

52/9/2157 

 مهارة المقارنة والمقابلة

 المالحظة
 الثالث

 التلخٌص السادسة
 التصنٌؾ 

 تحدٌد العالقة بٌن الجزء والكل
 

 الرابع
 

  السابعة
53/9/2157 

 طرح االسئمة الصفية 

 القرارميارة اتخاذ  الثامنة

  التاسعة الخامس
54/9/2157 

 ميارة حؿ المشكالت

 مهارة التفكٌر الناقد المدمج : - العاشرة
 استنتاج -

 استقراء

 
 السادس

 ةالحادي
 ةعشر 

 
 
 

57/9/2157 

 التمٌٌز -
 التنبإ

 ميارة التفكير االبداعي المدمج  ةالثانية عشر 

 المبدع . شخصصفات ال

 اإلبداعي التفكيرالعقبات التي تواجو 

  اإلبداعية العممية مراحؿ

 اإلبداعي التفكير عمى التدريب أساليب

 
 

 السابع
 

  ةالثالثة عشر 
58/9/2157 

  الطالقةميارة 
 المرونة

 االصالة ةالرابعة عشر 
 التفصيؿ )االفاضة(

 فوق المعرفٌة .التفكٌر  اتمهار 59/9/2157الخامسة  الثامف
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 ةعشر 
السادسة  التاسع

 ةعشر 
 اختبار التفكير المحوري البعدي 21/9/2157

 ساعة 32 المجموع

 دور المدربة والمتدربة في البرنامج التدريبي : سابعًا : 
 دور المدربة :

مى مجاميع تقػوـ كػؿ مجموعػة باختيػار اسػـ مميػز ليػا مػع تحديػد تقسيـ المتدربات ع -
مػػػع مراعػػػاة تغييػػػر المجموعػػػة فػػػي كػػػؿ يػػػوـ ادوار المتػػػدربات فػػػي المجموعػػػة الواحػػػدة 

 .تدريبي 
 .في جو تعاوني تشارؾ فيو اغمب المتدربات ادارة النقاش  -
 .في كؿ جمسة توزيع التعميمات  -
 توزيع المنظمات البيانية . -
 متابعة اداء المجموعات وتوجيييا . -
 تمخيص االفكار االساسية في كؿ جمسة . -
 تعييف واجب بيتي . -
 عات وتقديـ التغذية الراجعة في كؿ جمسة .ـ اداء المجمو تقوي -

 دربة :تدور الم
 المشاركة في النقاش داخؿ الجمسات . -
 توجيو االسئمة والمالحظات وبياف االراء المختمفة . -
 االستجابة لالسئمة المطروحة . -
 تنفيذ النشاطات الفردية والجمعية . -
 اداء الواجب البيتي وتقديمو . -

 المستعممة في التدريب: ثامنًا : الوسائل التعميمية
 )السبورة ، االقالـ الممونة ، جياز الحاسوب ، شاشة العرض ، السبورة التفاعمية ، الممصقات ( .

 تاسعًا : االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج :
) اسػػتراتيجية خػػػرائط التفكيػػػر ، اسػػػتراتيجية المنظمػػػات البيانيػػػة ، اسػػػتراتيجية الكتابػػػة المسػػػتندة الػػػى 

التعمػػيـ ،  طػػرح االسػػئمة، االستقصػػاء ، االلقػػاء ، العصػػؼ الػػذىني ، المناقشػػة والحػػوار التفكيػػر ، 
 .( التعاوني 
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    : 1خامسةالجلسة ال

                                 52/   9/ 2157: الثالثاء : اليـو والتاريخ 
 ~ ؼاندي مقولة الٌوم : االنسان ما هو إال نتاج أفكاره فما ٌفكر به ٌصبح هو

 :  الموضوع
 ميارة المقارنة والمقابمة .5
  المالحظة .2

 : نياية الجمسة أف بعديتوقع مف المتدربة  ة :سموكياالىداؼ ال
 ُتعرؼ ميارة المقارنة والمقابمة . .5
 المالحظة .ُتعرؼ ميارة  .2

  االىداؼ الميارية :
 مادة الرياضيات . تدريس توظؼ ميارة المقارنة والمقابمة في .5
 مادة الرياضيات . تدريس توظؼ ميارة المالحظة في .2

 االىداؼ الوجدانية : تقدر توظيؼ ميارات التفكير ضمف المحتوى .
 والسبورة التفاعمية ، اوراؽ عمؿ. power pointبرنامج عرض الوسائل التعميمية :  

 .التعميـ التعاوني  ، المناقشة والحواراسموب عرض الجمسة : 
 : مراجعة الجمسة السابقة . التهيئة لمجمسة
: يتـ توضيح وعرض موضوع الجمسة مف قبؿ المدربة ومناقشة المتدربات حوؿ  عرض الجمسة

 .الموضوع
تتضمف ميارة المقارنة والمقابمة تحديد اوجو الشبو واوجو االختالؼ بيف شيئيف او اكثر، مثؿ    

المقارنة بيف فكرتيف او حادثتيف او منظمتيف مؤسستيف او شخصيف لموصوؿ الى ىدؼ او قرار 
عمى الخصائص التي تتشابو والخصائص التي  محدد. وتحتوي ميارة المقارنة والمقابمة دائماً 

تمؼ. وتساعد ميارة المقارنة والمقابمة في الفيـ العميؽ والمنظـ لالشياء المقارنة التخاذ قرار تخ
 صائب او ازالة الغموض.

 : خطوات التدريب عمى مهارة المقارنة والمقابمة
 تحديد الشيئيف موضوع المقارنة 
  تحديد أوجو الشبو 
 تحديد أوجو االختالؼ 

                                                           
1

رغزؼشض انجبؽضخ اؽذٖ عهغبد انجشَبيظ فٙ يالؽق االغشٔؽخ  ٔنهطالع ػهٗ انجشَبيظ كبيال )فٙ انُغخخ االنكزشَٔٛخ يٍ  

 االغشٔؽخ( .
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  االختالؼاستخالص أوجو الشبو وأوجو 
 تحديد النتيجة التي يمكف التوصؿ إلييا بناء عمى أوجو الشبو وأوجو االختالؼ 

 مثاؿ : قارني بيف اليـر والمثمث : 

                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 بماذا يتفقاف

 بالنسبة الى بماذا يختمفاف
  

 االوجو
 

 وجو واحد واحدأربعة أوجو 

 كالًْب نّ أٔعّ ٔؽٕافش ٔصٔاٚب

 كالًْب ٚؾٕ٘ فشاغبً 

 كالًْب نّ شكم انًضهش

 رغزطٛغ أٌ رقهجًٓب ٔرذٚشًْب يٍ دٌٔ اٌ ٚزغٛش شكهًٛٓب 

 الزوايا زاوية  52 زوايا 3

 اوجو التشابو واالختالؼ المييمف
 

لو  فراؼاً يحوي  االبعاد
 ارتفاع وعرض وعمؽ

لو  فراؼاً يحوي 
 ارتفاع وعرض وعمؽ

  حواؼ 3  حواؼ 6 الحواؼ

 النتيجة أو الخالصة
  انفسيا نفس الزوايا والحواؼ والطوؿ اليم
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  . : قبسَٙ ثٍٛ انًشثغ ٔانًؼٍٛؼٙ عًَشبغ 
يتـ تقسيـ المتدربات عمى مجموعات متجانسة وتقوـ كؿ مجموعة ببناء مخطط بياني لممقارنة بيف 
المربػػػع والمعػػػيف مػػػف اوراؽ العمػػػؿ ويػػػتـ تحديػػػد اوجػػػو التشػػػابو واالخػػػتالؼ بػػػيف الشػػػكميف ويسػػػتغرؽ 

( دقيقػػة وبعػػدىا يػػتـ مناقشػػة النشػػاط بػػيف المتػػدربات وتصػػحيح اجابػػات كػػؿ مجموعػػة 55النشػػاط )
 ء الدرجات المناسبة.                                   واعطا

 .انًالؽظخ : 2

  رؼشٚف انًالؽظخ :

  وىي انتباه مقصود منظـ ومضػبوط لمظػواىر أو ادحػداث أو ادمػور لجمػع المعمومػات بغيػة

، اكتشػػػاؼ أسػػػبابيا وقوانينيػػػا  باسػػػتخداـ الحػػػػواس وىػػػي )البصػػػر، والسػػػمع، والممػػػس، والشػػػػـ

 بيانات نوعية.   دالمعموماِت تعوالتذوؽ( وىذه 

  اسػػتخداـ الحػػواس المختمفػػة او االسػػتعانة بػػزدوات واجيػػزة مػػف اجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات

 عف الشيء، او الظاىرة التي تقع عمييا المالحظة .

  قدرة الفرد العقمية التػي تمكنػو مػف اسػتخداـ حاسػة او اكثػر مػف حواسػو فػي تفحػص شػيء مػا

 او حدث ما ثـ وصفة وتسجيؿ نتائج ذلؾ مباشرة ودقة وموضوعية .  

  وىي تمؾ الميارة الفكرية التي تستخدـ الكتساب المعمومات عف االشياء واالحداث باستخداـ

 الحواس الخمس .

يٍ ػذد يٍ انغزشارٛغٛبد انزؼهًٛٛخ يُٓب : انًالؽظخ يٍ انجغيٛػ نهًشكيت  ًٔٚكٍ نهًؼهى رٕظٛفٓب

 ستراتيجية مف المزلوؼ الى الغريب .، أ 
ومف الستراتيجيات التي تناسب ميارة المالحظة ىي ستراتيجية التعداد والذكر ، ويمكف اف تتحقػؽ 

 وفؽ الخطوات االتية :عمى ىذه الستراتيجية 
 مجموعة االشياء التي يالحظونيا عف شيء ما . ميف ذكريطمب المعمـ مف المتعم 
 . يقـو المتعمموف بتعداد االشياء المالحظة عف موضوع الدرس 
 التػػي تثيػػر تفكيػػرىـ حػػوؿ سػػئمة حػػوؿ االشػػياء المالحظػػة مػػف المتعممػػيف يطػػرح المعمػػـ عػػدد مػػف اال

 موضوع الدرس . مثؿ : ما الذي تالحظو عف .............؟
 .ف في النشاط التعميميو السئمة التي يتفاعؿ معيا المتعمم.....؟ . وغيرىا مف امسف يصؼ ......

 دور المعمـ :
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 . طرح االسئمة المثيرة لتفكير المتعمميف والتي تدفعو لممالحظة والتفاعؿ الصفي 
 . مساعدة المتعمميف لمسير في تنفيذ النشاط بتسمسؿ وتنظيـ 
 . ترتيب المعمومات عمى السبورة 

 المتعمـ :دور 
 . جمع المعمومات 
 . ايجاد العالقات بيف االشياء 

 . يٕظٕع يزٕاص٘ االظالع  فٙ رذسٚظ يضبل : رٕظٛف يٓبسح انًالؽظخ

 االْذاف

 انًؾزٕٖ

اف يتعرؼ التمميذ عمى متوازي االضالع  .5
. 

ذ اف كؿ ضمعيف متقابميف اف يستنتج التممي .2
 متوازياف

متقابميف اف يستنتج التمميذ اف كؿ ضمعيف  .3
 متطابقاف

اف يستنتج التمميذ اف كؿ زاويتيف  .4
 متقابمتيف متساويتاف بالقياس .

 اف يرسـ متوازي االضالع . .5
اف يميز التمميذ متوازي االضالع عف  .6

 المستطيؿ .

 )انًالؽظخ( يٓبسح انزفكٛش

 اف يالحظ التمميذ متوازي االضالع . .5
اف يستنتج العالقة بيف اضالع متوازي  .2

 االضالع .
يذكر استخدامات متوازي االضالع  اف .3

 في بيئتو المحيطة بو .
 متوازي االضالعاف يقارف بيف  .4

 والمستطيؿ . 

 ٔاالدٔاد انٕعبئم

 . ومستطيؿ متوازي االضالع ورؽ مقوى بصورة .5
 . المنقمة .2
 المسطرة . .3

 انزفكٛش انُشػ

رضٛش رفكٛش ٚؼًم انًؼهى ػهٗ ششػ ٔرٕظٛؼ انًٕظٕع ٔكزنك ٚطشػ ػذداً يٍ االعئهخ انزٙ 

 ٔاَزجبِ انزاليٛز يُٓب :

 ما متوازي االضالع ؟ 
 ما قياس زواياه ؟ 
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  ؟ متوازي االضالعارسـ في دفترؾ 

 ما عالقة الضمع أ ب مع الضمع جػ د ؟ 

 ما عالقة الضمع أ د مع الضمع ب جػ ؟ 

 ما عالقة الزاوية أ مع الزاوية جػ ؟ 

 ما عالقة الزاوية ب مع الزاوية د ؟ 

 زفكٛشانزفكٛش فٙ ان

ٔفٙ ْزِ انًشؽهخ ٚقٕو انًؼهى ثبالعزًشاس ثطشػ االعئهخ ثؼذ اعبثخ انزاليٛز ػٍ االعئهخ انغبثقخ 

 ثًغبَذح ٔرٕعّٛ يٍ انًؼهى .

 . متوازي االضالع ىو شكؿ رباعي فيو : كؿ ضمعيف متقابميف متطابقاف 

  = 361قياس زوايا متوازي االضالع
 

   

 

  

 أ ب = جػ د 
 أ د = ب جػ 
  الزاوية أ = الزاوية جػ 
  الزاوية ب = الزاوية د 
 كيؼ يمكف االفادة مف متوازي االضالع في حياتنا اليومية ؟ 

ج / في صنع اشياء متعددة مثؿ عمؿ اشكاؿ الشبابيؾ بصورة متوازي اضالع وعمؿ 

 الديكورات المنزلية والمكتبية وغيرىا . 

 رطجٛق انزفكٛش

 ؟ مستطٌلمكن تحوٌل متوازي األضالع إلى هل ٌ(1

 ٔرنك ثقطغ عضء يُّانغٕاة / َؼى 

 

 

 أ
 ب

 د جـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
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 اظالع ٔاػِػ رغًٛخ نشؤٔعّ  متوازي (اسعى 2

 

 

 رقٕٚى انزفكٛش

 مجموع قياس زوايا موازي اضالع ؟ما  .5
 ىؿ قياس زاوية أ = قياس زاوية د ؟ .2
 ؟̅̅̅̅ دجػ=  ̅أبىؿ اف  .3
 مثال :
  تي : اآل ما أكمؿ : المعمـ

  
  

 

 
 
 

 
      

 التمميذ : 

 
    

  
 

 ؟ ذلؾ إلى توصمت كيؼ : المعمـ
 مقاماتيا وكذلؾ . 2 بمقدار تتزايد الكسور بسوط أف فوجدت المعطاة، الكسور الحظت : التمميذ
 2 بمقدار تتزايد
 ؟ أخرى بطريقة إلييا توصؿ مف ولكف .صحيحة إجابة ىذه : المعمـ
 بسط ىو الثاني الكسر ومقاـ الثاني الكسر بسط ىو ادوؿ الكسر مقاـ أف الحظت : ثاف تمميذ

 . وىكذا الثالث الكسر
 ؟ مختمفة بطريقة العالقة أدرؾ مف : المعمـ
 كؿ أف أيضاً  الحظت وقد 2 بمقدار مقامو عف ينقص كسر كؿ بسط أف الحظت :ثالث تمميذ
 . ميياع انقسـ لتيا أجزائو مف جزأيف بمقدار الصحيح الواحد مف أقؿ كسر

 تمخيص ما تـ تقديمو مف معمومات .خاتمة الجمسة : 
 . عف ميارة المقارنة والمقابمة وميارة المالحظةتقـو المدربة بسؤاؿ المتدربات التقويم الختامي : 
)مف كتاب الرياضيات  اعممي خطة تدريسية لتعميـ موضوع انواع المثمثات الواجب البيتي :
 المالحظة .ميارة المقارنة والمقابمة و  ةبتدائي( ، مع استخداـ ميار اللمصؼ الخامس ا

 المصادر : 
 ،دار المسيرة ، عماف . نموذج شوارتز وتعميم التفكير( . 2153قطامي ، نايفة ) -
 ، دار الشروؽ ، عماف . تدريس مهارات التفكير( . 2116سعادة ، جودة احمد ) -

 ب أ

 د جـ
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 (9ملحق )
ً اختبار قبلً وفق معلومات عن  البحث عٌنةلمعرفة مدى امتالك  نموذج شوارتزال ا

 االنموذج

الزمن :                                                   عزيزتي المتدربة :   
 نصف ساعة

 عميكم ورحمة اهلل وبركاته :السالم 
حسب خبرتؾ في تدريس مادة بالفقرات ادناه وذلؾ  ارجو منؾ االجابة عف جميع

 الرياضيات .
 االسـ : .........................

 مع الشكر والتقدير      
واذا كانت االجابة ، عف انموذج شوارتز  قراءاتؾِ  مف اطمعتِ اف  ىؿ سبؽ .1

يتجاوز اربعة اسطر عف ماىية  بما ال فيؿ يمكف اف تعطي ممخصاً  نعـ ،
 اىـ مياراتو التي يمكف اعتمادىا في تدريس  وما جذىذا االنمو 
 دسعخ( 4)              ؟الرياضيات الءئءءءء

 
 

 دسعخ( 4)                       لمتالميذ؟ التفكير معموماتؾ عف تعميـ ميارات ما .2
 
 

 دسعخ( 4)                            ؟ميارات التفكير لممتعمـ  تعميـ أىمية يذكر ا .3
 

 ؟خطوات دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى ما  .4
مف ميارات التفكير التي يمكف دمجيا ضمف المحتوى  اً اذكري عدد
 دسعخ( 4)الدراسي ؟ 
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 دسعخ( 10)                                                                      ي :ي اآلتعرف .5

 . مهارة المقارنة والمقابلة 

...................................................................... 

 

 . مهارة المالحظة 
...................................................................... 

 

 .مهارة التلخٌص 
...................................................................... 

  . مهارة التصنٌؾ 
...................................................................... 

 

 .مهارة العالقة بٌن الجزء والكل 
...................................................................... 

 دسعخ( 4) يا داخؿ الصؼ ؟نالتي تستخدميانواع االسئمة الصفية  يذكر ا .6
 

 دسعخ( 2)                                                        ؟ ميارة اتخاذ القرار ما .7
 

 دسعخ( 2)                             في الرياضيات ؟ حؿ المشكالت خطوات ما .8
 

 دسعخ( 6)                                              االتية : التفكير ميارات عددي .9
  الناقد التفكير ميارات  -

  التفكير االبداعي ميارات -

 فوؽ المعرفية التفكير ميارات -
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 لمعلمات مادة الرٌاضٌات فقرات االختبار القبلً للتفكٌر المحوري

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  للعلوم الصرفة / كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

فقرات االختبار القبلً للتفكٌر  المحكمٌن بشؤن مدى صالحم / استشارة 
 لمعلمات مادة الرٌاضٌات المحوري

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                

 

تروـ الباحثة القياـ ببحثيا الموسوـ بػ ) بناء برنامج تدريبي وفقًا النموذج      
في التفكير المحوري لمعممات مادة الرياضيات وتحصيؿ تالميذىف  ( واثره(swartzشوارتز

 وتفكيرىـ البصري (.
ومف متطمبات البحث إعداد اختبار قبمي لقياس ميارات التفكير المحوري لغرض اجراء     

التكافؤ بيف عينة البحث )معممات الرياضيات(. ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة عممية طيبة 
، يرجى التفضؿ باالطالع عمى فقرات االختبار وبياف آراؤكـ بشزنيا وبياف ما اذا كانت 

 ج الى تعديؿ او اضافة او حذؼ .الفقرات تحتا
ىي عمميات معرفية ادراكية يمكف عدىا بمنزلة لبنات اساسية في  اف ميارات التفكيرعممًا    

بنية التفكير ، وفي اطار البحث واالستقصاء مف قبؿ مجموعة مف العمماء عف ميارات 
التربوي االميركية  التفكير قاـ روبرت مارازانو وزمالؤه بدعـ مف جمعية المناىج واالشراؼ

إحدى وعشريف ميارة مف ميارات التفكير المحورية ، وتـ تحديد  ميارات التفكير بتحديد
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( .73: 2155المحورية ، وُجمعت في ثماني فئات )ابو جادو ومحمد ،

 شكري وتقدٌري تقبلوا فائق                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

 االختصاص :                                           
              

 الباحثة                                                            المشرؾ        

  انتصار جواد مهدي       أ . د. رافد بحر احمد                             
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 بصورتو النيائية  القبلً التفكٌر المحوريختبار ميارات ا

 تعميمات االجابة عف االختبار

 االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الثالثي : 

 عزيزتي المعممة :

، المطمػوب منػِؾ االجابػة عػف جميػع فقػرات  لتفكٌر المحوريلاختبار  بيف يديؾِ      
تمعف جيػػػدًا بكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات مػػػف الػػػ، ( فقػػػرة مقاليػػػة 25االختبػػػار المكػػػوف مػػػف )

 عممػػػػًا اف مػػػػدة االختبػػػػار دوف اجابػػػػة ختبػػػػار وحػػػػاولي اف ال تتركػػػػي اي فقػػػػرة مػػػػف اال
 ( واالجابة عمى ورقة االختبار نفسيا . ساعتاف) 

  مع فائؽ الشكر والتقدير 
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 فقرات االختبار ت

 درجة( 3)                                                     ؟  وضحً المشكلة التالٌة مع اٌجاد الحل  .1
 ( سنة مرتٌن ونصؾ من عمره االن فكم عمره االن ؟ 31ٌصبح عمر شخص بعد ) 

 الجواب /
 
 
 

؟       زاوٌتٌن متقابلتٌن بالرأسومهارٌاً ووجدانٌاً لموضوع ً هدفاً سلوكٌاً معرفٌاً ) مستوى التطبٌق( ضع  .2
 درجة( 3)                                                                                    الجواب /

1) .......................... 

2) .......................... 

3) .......................... 

 درجة(                                                    1)                                           .3
 
 
 
 
 

 

 

 ..................        الجواب /
 

 رشكض ػهٗ : انًغزقًٛبد انًزٕاصٚخثزذائٙ نًٕظٕع الراليٛز انصف انخبيظ ارُبعت يغزٕٖ ؽ اعئهخ ٕقٕيٙ ثص  .4
 يغزٕٖ انززكش 

 يغزٕٖ انفٓى 

  يغزٕٖ انزطجٛق 

 درجة( 3)الجواب /                                                                                           

1) .......................... 
2) .......................... 
3) .......................... 

                                                                                                      ٛخ  ثكهًخ يفٕٓو أ رؼًٛى أ يٓبسحبنزانًفشداد انػجش٘ ػٍ   .5
 . نٌن متجاورتٌرسم زاوٌت (1
 .النسبة المئوٌة  (2
 ٌمكن رسم مستقٌم وحٌد ٌصل بٌن نقطتٌن مفروضتٌن . (3
 العدد االولً .  (4
 بٌن عددٌن . د العامل المشترك االكبراٌجا (5

 . °581مجموع قٌاسات زواٌا المثلث ٌساوي  (6

 درجة( 3)                                                                                                                      الجواب /

1     .........................4  ........................... 
2    ..........................5 .......................... 
3 ..........................   6 .......................... 

 

 سٌمتلئ اوالً  اي خزان
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 درجة( 3)                                                                         عرفً المعادلة الرٌاضٌة ؟  .6

 ................................................................. الجواب /

 (درجة 3)قارنً بٌن االهداؾ العامة واالهداؾ السلوكٌة ؟                                                    .7
 الجواب /

 االهداؾ السلوكٌة  العامة االهداؾ 

   

   

   

 

 

 التدرٌس التالٌة الى طرائق تعتمد فً تدرٌسها على المعلم او المتعلم :صنفً طرائق   .8
لعب  –سرد القصص  –تعلم االقران  –طرٌقة المناقشة  –طرٌقة االسئلة الصفٌة  –)المحاضرة  

 (درجة 3)التعلم الذاتً (.                                                             –االدوار 
 / الجواب

 طرائق تدرٌس تعتمد على المتعلم طرائق تدرٌس تعتمد على المعلم

 
 
 
 

 
 
 

 

 

   عند تدرٌس مادة الرٌاضٌاتالتً ٌستخدمها المعلم داخل الصؾ التالٌة  رتبً تحركات التدرٌس   .9

 درجة( 3)                 التقدٌم ( .  -التعرٌؾ  –العرض  –مثال  - ال مثال –التطبٌق  –) المناقشة 

 / الجواب
1) .......................... 

2) .......................... 

3) .......................... 

4) .......................... 

5) .......................... 
6) .......................... 
7) .......................... 

 درجة ( 3من طرٌقة على شكل رسم ؟                              ) مثلً مجموعة االعداد الحقٌقٌة باكثر  .11
 / الجواب
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؟      )اذكري ثالث نقاط ( ص طرٌقة التدرٌس الجٌدة وذلك بحسب خبرتِك فً التدرٌساذكري خصائ  .11
 درجة(3)                                                                                            / الجواب

1)  .......................... 

2) .......................... 

3) .......................... 

 درجة(3)اذكري العالقة بٌن االعداد الكسرٌة واالعداد العشرٌة ؟                                          .12
 / الجواب

 
 
 
 

 

 درجة( 3)                             لنص االتً :اكرة رئٌسة من تعبٌرك الخاص من قراءتك ف  يحدد  .13
وتمكٌنهم من استثمار اقصى حد  لمتعلمٌنلٌم التفكٌر علربٌة الهادفة بكل أبعادها الى تمبادئ التتحث 

أشكال النشاط العقلً لدى ممكن من قدراتهم وطاقاتهم االبداعٌة، وكما هو معروؾ فؤن التفكٌر أرقى 

ضارة والح وفضله بها على سائر مخلوقاته التً منحها هللا تعالى لإلنسان وهو الهبة العظمى االنسان

 ثار التفكٌر، انه العملٌة التً ٌنظم بها العقل خبرات االنسان بطرٌقة جدٌدةآى االنسانٌة هً خٌر دلٌل عل

ونظراً ألهمٌة التفكٌر كعملٌة راقٌة فً تطور الفرد وتقدم المجتمع  لحل المشكالت وادراك العالقات

 . الفالسفة والعلماء منذ زمن بعٌد على حد سواء، فقد حظً هذا الموضوع باهتمام

 / الجواب

 فكرة رئٌسة : ...................................................................................... . 

14.  

  √    √   √         

 درجة(3)                                                               مع ذكر السبب : bام  aاٌهما اصح 

    √    √   √   √           (        
 / الجواب

 
 

 ؟لهذا الرأي  اً اذكري استنتاجٌقضً معظم التالمٌذ وقتهم فً استخدام الهاتؾ المحمول والحاسوب ،   .15

 ( درجة 3)                                                                                          / الجواب

 
 
 

 ( درجة 3)                                          و 63=  2*7    و     51=3*2اذا كاف   .16
  96=  4*8    و   66=  5*6        

 ذكر السبب مع = ؟ 7*9اذا كـ تساوي 

 / الجواب
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 زواٌا قٌاس مجموع)موضوع مكن توظٌفه فً تدرٌس وكٌؾ ٌ ؟ عن االكتشاؾ الموجه نماذا تعرفٌ  .17
 ؟( المثلث

 درجة( 3)                                                                                           / الجواب
 
 
 
 
 

 درجة ( 3)                       .بصورة نقاط  لنصاقومً بتلخٌص  مث تؤنٌةم راءةق ًالتلا لنصا ًقرئأ  .18
العملٌررة التعلٌمٌررة ، فررنذا كانررت هررذه البٌئررة التعلٌمٌررة ؼنٌررة  اٌجابٌررة أو سررلبٌة فررً عررام آثرراراً  تترررك بٌئررة الررتعلم بنحررو

بررالمإثرات الجٌرردة وقائمررة علررى التفرراعالت االٌجابٌررة التررً تتسررم بررالود واللطررؾ واالحترررام المتبررادل فانرره بالتؤكٌررد 
 سررتترك آثرراراً اٌجابٌررة علررى شخصررٌة المررتعلم ، ومررا إذا كانررت قائمررة علررى أسررالٌب سررلبٌة أخرررى مثررل الفوقٌررة و

نفسره وبالترالً فران مردودهرا سرٌكون سرلبٌاً علرى  هدٌرد فانهرا سرتترك آثرارا سرلبٌة فرًالتواصل المقطوع وربمرا الت
 الفرد والمإسسة التعلٌمٌة والمجتمع .

فررالحوافز االٌجابٌررة تترررك آثرراراً حمٌرردة علررى قرردرة الرردماغ علررى التفكٌررر وبالتررالً تعمررل علررى زٌررادة القابلٌررة للررتعلم 
النجاح الذي ٌحققه المتعلم أقوى الحروافز الترً تثٌرر قابلٌتره ألن شرعوره بالسررور بعرد نجاحره فرً والتطور. وٌعد 

 حل مسؤلة ما ٌدفعه للعمل من اجل تحقٌق نجاحات أخرى وهكذا فنن النجاح ٌإدي الى نجاح آخر .

 / الجواب
 
 
 
 
 

، * ( داخل المربعات بحٌث ٌكون ٌة)+ ، + ، + ، + ، + ، + ،* ، * ، * ، * ، * كٌؾ نوزع االشارات اآلت  .19
 درجة(3)                      فً كل صؾ اشارة + واشارة * فقط وفً كل عمود  اشارة + واشارة * فقط ؟

      

      

      

      

      

       
 ضعً ثالثة معاٌٌر مناسبة لتقوٌم كتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس االبتدائً وذلك بحسب خبرتك فً  .21

 التدرٌس ؟
 (درجة  3)                                                                                            / الجواب

 
 
 

 اذكري انواع التقوٌم الصفً مع توضٌح النوع االنسب لتقوٌم التالمٌذ فً اثناء الدرس ولماذا ؟    .21
 (درجة  3)                                                                                            / الجواب
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 ( 12ملحق )
 القبلً ختبار مهارات التفكٌر المحوريا فقراتلح اإلجابة اتٌمف

 االجوبة ت

1)   
 

 
  31س = ×2×  

 12عمر الشخص =

 متقابلة بالرأس مع زاوٌة اخرى .( ان ٌجد التلمٌذ قٌاس زاوٌة 1  (2

 .زاوٌتٌن متقابلتٌن بالرأس ( ان ٌستخدم التلمٌذ االدوات الهندسٌة فً رسم2

 فً الحٌاة الٌومٌة . اٌازوموضوع ال ( ان ٌقدر التلمٌذ اهمٌة3

   2البرمٌل رقم    (3

 ٌن .كتب رمز توازي المستقٌم( ا1  (4
 ( ضع عالمة صح على المستقٌمات المتوازٌة .2
 ( ارسم مستقٌمٌن متوازٌٌن .3

 يٓبسح (1  (5
 يفٕٓو (2
 رؼًٛى (3
  يفٕٓو (4
 يٓبسح (5
 رؼًٛى (6

هً عبارة عن تركٌبة جبرٌة تتكون من مجهول واحد أو أكثر : المعادلة الرٌاضٌة   (6
 . ومقادٌر ثابتة وعالمة المساواة

7)   

 االهداؾ السلوكٌة  العامة االهداؾ 

 قصٌرة المدى  المدىبعٌدة   (1

 ٌمكن مالحظته وقٌاسه ال ٌمكن مالحظته وقٌاسه  (2

  ٌوضع من المعلم  ٌوضع من المختصٌن   (3
8)   

 طرائق تدريس تعتمد الى المتعلم طرائق تدرٌس تعتمد على المعلم

المحاضرة طرٌقة االسئلة 
 الصفٌة سرد القصص

 طرٌقة المناقشة تعلم االقران
 الذاتًلعب االدوار  التعلم 

  
   التطبٌق . 7 . ال مثال6مثال  .5المناقشة . 4العرض . 3التعرٌؾ .2 التقدٌم . 1  (9
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11)  

 
ٌّة المختلفة فً الحٌاة .1  (11  مراعاتها طبٌعة المتعلّم، ومراحل نمّوه، واّتجاهاته السلوك

 ونظرته للتعلٌم. 
ٌّة بٌن الطالب، واستجابتهم لها. .2  مراعاتها للفروق الفرد
ٌّة.مراعاتها  .3  لمحتوٌات الماّدة الدراس

 ٌمكن تحوٌل اي عدد عشري الى كسري  (12

13)  
الفكرة الرئٌسة : تعلٌم التفكٌر هو عملٌة راقٌة فً تطور الفرد وتقدم المجتمع ولذلك اهتم به 

 العلماء منذ زمن قدٌم . 

 االثنان صحٌح  (14

 النها تثٌر انتباههم وتثٌر تفكٌرهم وتحثهم على التحدي  (15

 11)الرقم االول( = 2 × 5=  2+3  (16
7+2  =9  ×7  =63 

 144=  9×  16= 7+9اذا 

ق التً تساعد الطلبة على اكتشاؾ األفكار والحلول بؤنفسهم ائمن الطراالكتشاؾ الموجه :   (17
 .مما ٌولد عندهم شعورا بالرضى والرؼبة فً مواصلة التعلم

التفاعالت االٌجابٌة التً تتسم بالود واللطؾ واالحترام المتبادل تترك آثاراً اٌجابٌة فً  .1  (18
 شخصٌة المتعلم 

الحوافز االٌجابٌة تترك آثاراً حمٌدة على قدرة الدماغ على التفكٌر وبالتالً تعمل على  .2
 زٌادة القابلٌة للتعلم والتطور.

ً تثٌر قابلٌته ألن شعوره بالسرور بعد النجاح الذي ٌحققه المتعلم  أقوى الحوافز الت .3
 نجاحه فً حل مسؤلة ما ٌدفعه للعمل من اجل تحقٌق نجاحات أخرى 

19)  +     * 

 *   +  

  + *   

  * +   

 +   *  

*     +  
اإلخراج الفنً للكتاب ، واألهداؾ ، والمحتوى ، والوسائل اإلٌضاحٌة واألنشطة ، وتقوٌم   (21

 الواردة فً الكتابأنشطة التقوٌم 

 التقوٌم المبدئً أو القبلً .1  (21
 التقوٌم البنائً أو التكوٌنً .2
 التقوٌم الختامً التجمعً .3
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 (13ملحق )

 لمعلمات مادة الرٌاضٌات فقرات االختبار البعدي للتفكٌر المحوري

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  للعلوم الصرفة / كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 فقرات االختبار البعدي للتفكٌر المحوري بشؤن مدى صالحم / استشارة المحكمٌن 

 

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                

 

نموذج تروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً ال     

فً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل  ( واثره (swartzشوارتز

 هن وتفكٌرهم البصري ( .ٌذتالم

عٌنة بٌن  يبعدال ار لقياس ميارات التفكير المحوريومف متطمبات البحث إعداد اختب    

علمٌة طٌبة ، ٌرجى راً لما تتمتعون به من خبرة ونظ)معلمات الرٌاضٌات(.  البحث

وبٌان ما اذا كانت الفقرات  بشؤنها كمفقرات االختبار وبٌان آرائ باالطالع على التفضل

 تحتاج الى تعدٌل او اضافة وحذؾ.

لبنات  هً عملٌات معرفٌة ادراكٌة ٌمكن عدها بمنزلة مهارات التفكٌران علماً 
اساسٌة فً بنٌة التفكٌر ، وفً اطار البحث واالستقصاء من مجموعة من العلماء عن 
مهارات التفكٌر قام روبرت مارازانو وزمالإه بدعم من جمعٌة المناهج واالشراؾ 

إحدى وعشرٌن مهارة ، وتم تحدٌد  المحورٌة مهارات التفكٌر التربوي االمٌركٌة بتحدٌد
 .فً ثمانً فئات ، وُجمعت ورٌةمن مهارات التفكٌر المح

 ( 73: 2115)ابو جادو ومحمد ، 
 

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

 االختصاص :                                           
              

 الباحثة                                                            المشرؾ        

  انتصار جواد مهدي              افد بحر احمد                أ . د. ر  
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 (54ممحؽ )

 لممعمماتبصورتو النيائية  البعدي التفكٌر المحوريختبار ميارات ا

 االختبار تعميمات االجابة عف

 االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الثالثي : 

 اسـ المدرسة :

 عزيزتي المعممة :

والمطمػػوب منػػِؾ االجابػػة عػػف جميػػع  لتفكٌررر المحرروريلاختبػػار  بػػيف يػػديؾِ      
تمعف جيػدًا بكػؿ فقػرة مػف مػف الػ، ( فقػرة مقاليػة 25فقرات االختبار المكوف مػف )

عممػػػًا اف مػػػدة دوف اجابػػػة ي فقػػػرة مػػػف ختبػػػار وحػػػاولي اف ال تتركػػػي افقػػػرات اال
 عمى ورقة االختبار نفسيا . االختبار ) ساعتاف ( واالجابة

  مع فائؽ الشكر والتقدير 
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 فقرات االختبار ت

 حاولً اٌجاد حل للمشكلة التالٌة باستخدام اكبر عدد ممكن من تولٌد االفكار :   .1
م تحت االرض ، كٌؾ ٌمكنك استخراج الكرة من دون  5وقعت كرة قدم فً انبوب ٌبلػ طوله 

حدوث اي ضرر باالنبوب والكرة علماً ان احدى نهاٌات االنبوب ملتصقة باالسمنت ؟                              
 درجة( 3)

 الجواب /
 
 

 مقارنة الكسورً هدفاً سلوكٌاً معرفٌاً لمستوى التحلٌل والتركٌب والتقوٌم لموضوع ضع  .2
 درجة( 3تالئم مستوى تالمٌذ الصؾ الخامس ابتدائً ؟          ) االعتٌادٌة
 الجواب /

1 .......................... 

2 .......................... 

3 .......................... 

 درجة( 1)                                                         فً الشكل ادناه ؟ما عدد المثلثات   .3
 
 
 
 
 
 

 .................. الجواب /
                ثزذائٙ نًٕظٕع انغزس انزشثٛؼٙ نهؼذد رشكض ػهٗ :النزاليٛز انصف انخبيظ ا اعئهخ قٕيٙ ثصٕؽ  .4

 درجة( 3)

 ي لمتمميذ سؤاؿ سابر تشجيع 
 سؤاؿ سابر تبريري 
  توضيحيسابر سؤاؿ    

 الجواب /

1 .......................... 
2 .......................... 
3 .......................... 

 تدرٌس االشكال الهندسٌة  اذكري بعض االشٌاء المؤلوفة لدى التالمٌذ عند  .5
 ؟  ( حسبف ة)اذكري ثالث

 درجة(                                                                                                                    3)                                                                               الجواب /

1 .......................... 
2 .......................... 
3 .......................... 

 درجة( 3)                                                            ؟ التفكٌر االبداعًعرفً   .6

 .......................... الجواب /
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)اذكري ثالث نقاط( .                                   قارنً بٌن طرٌقة االلقاء وطرٌقة المناقشة ؟  .7
 (درجة 3)

 الجواب /

 طرٌقة المناقشة طرٌقة االلقاء 

1)   

2)   

3)    
صنفً المفردات  التالٌة الى مواقؾ تثٌر تفكٌر التالمٌذ واخرى ال تثٌره )االلقاء ، التسمٌع ،   .8

مشارٌع التالمٌذ ، الٌدوٌات ، االلؽاز ، التدرٌس النظري ، االستقراء( ؟                                                 
 (درجة 3)

 / الجواب

 تثٌر التفكٌرمواقؾ ال  مواقؾ تثٌر التفكٌر 

1)    

2)    

3)     
 رتبً المفردات  التالٌة من االقل لالوسع:  .9

 درجة ( 3مبادئ ( .                                              ) –مهارات  –مسائل  –) مفاهٌم 
 / الجواب

1 .......................... 

2 .......................... 

3 .......................... 

4 .......................... 

 درجة ( 3)                    لموضوع انواع الزواٌا بشكل مخطط ؟ اذكري اجراءات تدرٌسكِ   .11
 / الجواب

 
 
 
 

 )اذكري ثالث نقاط ( ؟              الدراسً  دمج مهارات التفكٌر ضمن المحتوىما خصائص   .11
 درجة( 3)/                                                                                   الجواب
1) .......................... 

2) .......................... 

3) .......................... 

                        ؟ للتالمٌذ ضرب عددٌن توزٌع الضرب على الجمع عند تدرٌس وظفً خاصٌة  .12
 درجة(3) /                                                                                     الجواب
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 قراءتك                         رة رئٌسة من تعبٌرك الخاص منفك  يحدد  .13
 للنص االتً : 

ٔائم ثٍٛ انؼهًبء انًغهًٍٛ فٙ و، ٔٚؼزجش يٍ ا080انخٕاسصيٙ عُخ ثٍ يٕعٗ ٔنذ انؼبنى انًغهى أثٕ ػجذ هللا يؾًذ 

ؾغت يب عبء فٙ ثؼط ث، ٔفٙ رقّذو انشٚبظٛبد  يغبل انشٚبظٛبد، فقذ نؼجذ أػًبنّ انخبّصخ دٔساً كجٛشاً 

انزٙ اقؼخ فٙ إقهٛى خشاعبٌ اإلعاليٙ، يب ٚزؼهّق ثؼبئهزّ، فقذ اَزقهذ يٍ يذُٚخ خٕاسصو انفبسعّٛخ انٕ انشٔاٚبد فٙ

دسط انشٚبظٛبد ٔانغغشافٛخ ٔانفهك ٔانزبسٚخ ٔنى   .ثغذاد ٕسٚخ أٔصثكغزبٌ، إنٗرؼشف ؽبنٛبً ثبعى خٕٛا فٙ عًٓ

، ٔإًَّب أؽبغ َفغّ ثبنًؼبسف انَٕٛبَّٛخ ٔانُٓذٚخ أٚعبً، ٔقبو ثُشش كّم أػًبنّ ثبنهغخ ؾغت ٚقزصش ػهٗ رنك ف

فٙ انشٚبظٛبد ثصًخ إعٓبيبد انخٕاسصيٙ  رشكذ  . شنغخ انؼهى انغبئذح فٙ رنك انؼص انؼشثٛخ، انزٙ كبَذ

ٛخ ٔاظؾخ فٙ ْزا انًغبل إنٗ ٕٚيُب ْزا، فًٍ أشٓش كزجّ ْٕ ؽغبة انغجش ٔانًقبثهخ انز٘ ػًم ػهٗ رغط

انز٘ ؽّم كجذٚم ػٍ انُظبو ،  ، كًب أدخم انُظبو انؼذد٘ انًغزخذو ؽبنٛبً انًؼبدالد انخطٛخ ٔانزشثٛؼٛخ، ٔانًٛشاس

انخٕاسصيٙ أٔل يٍ اثزكش ػهى انغجش ٔفصهّ ػٍ انؾغبة، ٔرنك ثٕظؼّ ؽهٕالً نهًؼبدالد  ذٚؼ . ٚىانشٔيبَٙ انقذ

انشٚبظّٛخ، ٔاَزشش نهؼبنى رؾذ اعى انغجشا، ٔػًم أٚعبً فٙ انؾغبة، فقذ ٔظغ األسقبو انؼشثّٛخ ثبالػزًبد ػهٗ 

انفهك أٚعبً، ٔرنك ثٕظؼّ عذأل  فٙ ػهى إعٓبيبدٔنّ  . ش يٍ قًٛخ انشقىانضٔاٚب، ٔاخزشع انصفش انز٘ ٚغّٛ 

فٙ انغغشافٛب فكبٌ كزبثّ انًؼشٔف ثبعى يظٓش األسض، ٔانز٘ ٚصف ٔانقًش ٔخًغخ كٕاكت، نؾشكخ انشًظ ٔ

فّٛ انزعبسٚظ، ٕٔٚعذ انؼذٚذ يٍ يخطٕغبرّ انؼشثٛخ فٙ ثبسٚظ، ٔإعطُجٕل، ٔثشنٍٛ ٔانقبْشح، انزٙ رؾزٕٖ ػهٗ 

كزبة انًضٔالد  بًْأنٛف كزبثٍٛ ػٍ ثُبء ٔاعزخذاو االعطشالة، ٔيٕاد رؼٕد نهخٕاسصيٙ، كًب ػًم ػهٗ ر

و ثؼذ أٌ أسعٗ ػهٕو انشٚبظٛبد، ٔاػزًُذ يصطهؼ انخٕاسصيٛبد  850رٕفٙ انخٕاسصيٙ عُخ  . ٔكزبة انزبسٚخ

  .فٙ انؾغبة ػبنًٛبً 
 درجة( 3)       /                                                                           الجواب

 فكرة رئٌسٌة : ................................................................................................. . 

 درجة(3)الخطؤ فً االتً :                                                                  ًاكتشف  .14
1=2  

 نفرض ان 
 2× (       بضرب المعادلة 1.......)س = ص 

 (2ص ...........)2س = 2
 بطرح المعادلتٌن نحصل

 ص بترتٌب المعادلة  –ص 2س =  –س  2
 ( عامالً مشتركاً 2ص    نؤخذ ) –ص = س 2 –س  2
 ص (  نحصل على  –ص ( بقسمة الطرفٌن على  )س  –ص ( = )س  –)س 2
2  =1   

 / الجواب

 
 
 
 

15.  
ادرسً النظام التالً واستنتجً تعمٌماً :                                                                  

 ( درجة 3)

2+1+1 =3 
3+2+1=6 
4+3+2=9 
5+4+3=12 
6+5+4=15 

 / الجواب
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 درجة( 3) للعملٌة التعلٌمٌة ان تم دمج مهارات التفكٌر فً المحتوى الدراسً ؟ توقعاتكما   .16

 / الجواب

 
 
 
 

 درجة( 3)                           وكٌؾ ؟هل نستطٌع تعلٌم التالمٌذ مهارات التفكٌر ؟   .17
 / الجواب

 
 
 

 :بثالث نقاط للنص االتً  اعملً تلخٌصاً   .18
لذلك تهتم المإسسات التعلٌمٌة اهتمامراً كبٌرراً برذلك فً ؼاٌة األهمٌة و تعلٌم مهارات التفكٌر أمر
األسررة  الجردٌر بالرذكر أنالمجراالت والتمٌرز فرً شرتى و عاعلرى اإلبردمن أجل تنشئة جٌل قرادر 
هم علرى التفكٌرر ءن أبنرااع األبرولٌة كبٌررة فرً ذلرك فٌجرب أن ٌشرجإوأٌضاً ٌقع علرى عاتقهرا مسر

وكرذلك  .  و تصحٌح ما هو خراطئم وتقبل آرائهم األمور والرد على أسئلته شتىومناقشتهم فً 
القرردرة علررى مكررن أن ٌمتلكرروا ٌالتفكٌررر واألطفررال م مهررارات ٌٌلعررب المعلررم دوراً جوهرٌرراً فررً تعلرر

مرن هرذه المهمرة علرى ٌقرع جرزء كبٌرر هذه العملٌة تحتاج إلرى تردرٌبهم و لكنالتفكٌر بشكل جٌد و
طررح مجموعرة مرن ك ق ،ائرعة ممٌزة مرن الطرلمجموٌقوم بذلك من خالل اتباعه عاتق المعلم و

اسرتخدام أسرالٌب و, لتلمٌرذتركٌرز لتنمٌرة المهرارات الذهنٌرة لالمشارٌع الترً تحتروي علرى ابرداع و
درجرة ممٌرزة  التلمٌرذالثناء أو بمنح ادٌة الرمزٌة أو بعبارات الشكر وفؤت المآسواء بالمكالتحفٌز 

 لقدراته العقلٌة فً التفكٌر والوصول إلى حلول إبداعٌةن ؼٌره من الزمالء فً حالة استخدامه م
زٌادة التفاعل األمر الذي ٌإدي فً لذلك ما بٌنهم و فًالتنافس على التعاون و التالمٌذتشجٌع ، و

  التالمٌررذفررتح برراب النقرراش بررٌن المعلررم و،  النهاٌررة إلررى انطالقهررم بررالكثٌر مررن األفكررار اإلبداعٌررة
 اعطراءوكرذلك  إن كانرت خارجرة عرن نطراق الردرسسرئلة حترى ولطرح األهم إعطاء الفرصة لو
  .  األسئلة المطروحة علٌهم نكافً حتى ٌستطٌعوا اإلجابة عالوقت ال

 درجة(3)                                                                     / الجواب
 

 درجة(3):                        كونً اكبر عدد ممكن من االشكال الجدٌدة من الشكل االتً  .19
                                                                                                        / الجواب

 
 
 

ضعً ثالثة معاٌٌر مناسبة لتقٌٌم معلمً الرٌاضٌات للمرحلة االبتدائٌة وذلك بحسب خبرتك فً   .21
 التدرٌس ؟

 (درجة  3)                                                                                  / الجواب
 
 

 (درجة  3)ما رأٌِك عن الدورات التدرٌبٌة التً تقام لمعلمً الرٌاضٌات ؟                    .21
  / الجواب
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 ب ( – 14ملحق )

 المحوري البعديمفاتٌح اإلجابة لفقرات اختبار مهارات التفكٌر 

 االجوبة ت

 :  الحلول الممكنة  .1

 وضع ماء داخل االنبوب لتطفو الكرة وصوالً الى خارج االنبوب . (1

 وضع سلك داخل االنبوب ومحاولة اخراجه . (2

تذكر المعلمة ثالثة اهداؾ سلوكٌة لمستوى التحلٌل والتركٌب والتقوٌم لموضوع   .2

 تالئم مستوى تالمٌذ الصؾ الخامس ابتدائً . مقارنة الكسور االعتٌادٌة

3.  13 

تقوم المعلمة بصٌاؼة اسئلة سابرة تشجٌعٌة وتبرٌرٌة وتوضٌحٌة لتالمٌذ الصؾ   .4

  الخامس ابتدائً لموضوع الجذر التربٌعً للعدد .               

 تذكر المتدربة بعض االماكن واالشٌاء المؤلوفة لدى التالمٌذ فً تدرٌس االشكال  .5

 الهندسٌة

عممية ذىنية معرفية تتضمف القدرة عمى تكويف ابنية وتنظيمات  : التفكٌر االبداعً  .6
جديدة واالبداع مبادرة يبدييا الفرد تتمثؿ في قدرتو عمى التخمص مف السياؽ 
العادي لمتفكير وتجنب الروتيف العادي والطرؽ التقميدية في التفكير مع انتاج 

                                                                           يمكف تحقيقو.اصيؿ جديد او غير شائع 

 ييمؿ اإللقاء ما بيف المتعّمميف مف فروؽ فردّية وىذا عكس المناقشة . (5  .7
في طريقة اإللقاء إرىاؽ لممعّمـ مع ضعؼ مردودىا العممّي، وال شؾ أّف  (2

كّؿ الفصؿ في المناقشة سيبعث عمى مناقشة إجابات المتعّمميف، واشتراؾ 
 الحركة والنشاط وفي ذلؾ فائدة ال تتحّقؽ في طريقة اإللقاء

 .يؤدي اإللقاء وتمقي المعمومات مف غير مناقشة إلى الممؿ لدى المتعّمميف (3
 مواقؾ ال تثٌر التفكٌر مواقؾ تثٌر التفكٌر   .8

 االلقاء مشارٌع التالمٌذ  (1

 التسمٌع االستقراء وااللؽاز  (2

 التدرٌس النظري الٌدوٌات  (3
 

 .مفاهٌم (1  .9

 .مبادئ (2

 .مهارات (3

 .مسائل (4
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 تذكر المتدربة اجراءات تدرٌس لموضوع انواع الزواٌا .  .11

نمػا يحػدث فػي مواقػؼ  (5  .11 سموؾ ىادؼ ، فيو ال يحدث في فراغ او بػال ىػدؼ وام
 .  معينة

 سموؾ تطوري يتغير كمًا ونوعًا تبعًا لنمو الفرد وتراكـ خبراتو . (2
 التفكير مف تداخؿ العناصر البيئية التي يجري فييا التفكير.يتشكؿ  (3

 توظؾ خاصٌة توزٌع الضرب على الجمع عند تدرٌس ضرب عددٌن للتالمٌذ.                 .12

 ٚؼزجش  انؼبنى انًغهى  انخٕاسصيٙ يٍ أائم انؼهًبء انًغهًٍٛ ٔنّ إعٓبيبد ػذٚذح فٙ انشٚبظٛبد  .13

 ال ٌجوز القسمة على صفر  .14

15.  2+1+1 =3 

3+2+1=6 

4+3+2=9 

5+5+3=12 

6+5+4=15 

تعلٌم التالمٌذ كً من اف دمج ميارات التفكير عف طريؽ المواد الدراسية يعزز   .16

ٌصبحوا مفكرٌن فاعلٌن ،وإذا ما استطاع التالمٌذ التعامل بفاعلٌة ونجاح مع 

مشكالت الحٌاة المعقدة فً مجتمع عالً التقنٌة فؤنهم سٌتزودون بمهارات 

 تعلم وتفكٌر طوٌلة األمد الكتساب ومعالجة المعلومات فً عالم متؽٌر .

التفكٌر من سمات العقل البشري وهو بحاجة إلى تعلم وتطوٌر وألن التفكٌر مهارة وأي   .17

ٌّة معقدة  مهارة تحتاج إلى التعلم الكتسابها بالشكل الصحٌح باإلضافة إلى أّن التفكٌر عمل

ولها العدٌد من الجوانب، وتتؤثر بعوامل كثٌرة ، وتنمٌة مهارات التفكٌر تحتاج إلى 

وٌجب أن ُتطّبق هذه المهارات بطرٌقة متكاملة لتسهٌل اكتساب  الصبر والمثابرة

المعرفة ، وٌمكن أن ٌتّم ذلك بالعمل الجماعً، وذلك بعمل مجموعات صؽٌرة من 

الطالب ومنحهم الفرصة لعمل التجارب بؤنفسهم كً ٌكتسبوا الثقة، وٌتّم تدرٌبهم على 

ذه األعمال تقّوي ثقة الطالب حل المشكالت بؤنفسهم وعلى األدوار القٌادٌة، فمثل ه

 .بؤنفسهم وٌرفع من مستوى تحصٌل  الطالب 

 . ٌنبؽً تشجع  التالمٌذ على التفكٌر .5  .18
 . استخدام أسالٌب التحفٌز سواء بالمكافآت المادٌة والرمزٌة .2
 تشجٌع التالمٌذ على التعاون والتنافس فٌما بٌنهم وذلك لزٌادة التفاعل بٌنهم.. 3

19.   
  .21 تحتمؿ اكثر مف اجابةفقرات 

21.  
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 (55ممحؽ )
 ( لممعمماتنيمسوف -لػ)ىمنوف لفقرات اختبار الذكاء بالمجموع الكمي درجة كؿ فقرةمعامالت ارتباط قيـ 

 الفقرة
درجة معامل 

 االرتباط
 الفقرة

درجة معامل 
 االرتباط

 الفقرة
درجة معامل 

 االرتباط

5.  1,523  2.  1,447  3.  1,647  
4.  1,643  5.  1,658  6.  1,658  
7.  1,574  8.  1,718  9.  1,748  

51.  1,654  55.  1,645  52.  1,545  
53.  1,577  54.  1,522  55.  1,422  
56.  1,587  57.  1,612  58.  1,692  
59.  1,645  21.  1,551  25.  1,581  
22.  1,525  23.  1,653  24.  1,673  
25.  1,535  26.  1,598  27.  1,558  
28.  1,428  29.  1,585  31.  1,587  
35.  1,358  32.  1,731  33.  1,731  
34.  1,487  35.  02420 36.  02248 

37.  02336 38.  02228 39.  02431 

41.  02314 45.  022,5 42.  02204 

43.  02306 44.  02363 45.  02354 

46.  02382 47.  0224, 48.  02203 

49.  02368 51.  022,5 55.  02324 

52.  02304 53.  02301 54.  023,5 

55.  0232, 56.  02260 57.  02206 

58.  02300 59.  0222, 61.  02306 

65.  022,2 62.  02308 63.  02388 

64.  02384 65.  02385 66.  02233 

67.  02280 68.  02308 69.  02248 

71.  02254 75.  02310 72.  02431 

73.  02200 74.  02363 75.  02204 

76.  02202 77.  02304 78.  02354 

79.  02360 81.  02300 85.  02203 

82.  0230, 83.  02420 84.  02321 

85.  02336 86.  02228 87.  023,5 

88.  02314 89.  022,5 91.  02206 

95.  02306 92.  02363 93.  02306 

94.  0222,  
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 (56) ممحؽ
 فكير المحوري القبميالت ختبارال لمعينة االستطالعيةالمقالية معامؿ الصعوبة والتمييز لمفقرات  

  البعديو 

  البعديفكير المحوري ختبار التا فكير المحوري القبميختبار التا

 انزًٛٛضيؼبيم  انصؼٕثخيؼبيم  انفقشح  انزًٛٛضيؼبيم  انصؼٕثخيؼبيم  انفقشح

1.  1,25 1,21 1.  1,26 1,22 

2.  1,49 1,23 2.  1,45 1,21 

3.  1,48 1,33 3.  1,36 1,26 

4.  1,35 1,25 4.  1,35 1,26 

5.  1,46 1,42 5.  1,43 1,36 

6.  1,35 1,28 6.  1,41 1,27 

0.  1,36 1,21 0.  1,47 1,31 

8.  1,42 1,37 8.  1,38 1,25 

,.  1,41 1,36 ,.  1,44 1,31 

10.  1,45 1,36 10.  1,33 1,27 

11.  1,49 1,38 11.  1,44 1,38 

12.  1,49 1,25 12.  1,46 1,23 

13.  1,46 1,21 13.  1,41 1,23 

14.  1,39 1,23 14.  1,39 1,31 

15.  1,38 1,31 15.  1,41 1,31 

16.  1,35 1,27 16.  1,33 1,26 

10.  1,44 1,41 10.  1,45 1,31 

18.  1,36 1,21 18.  1,36 1,27 

1,.  1,43 1,22 1,.  1,43 1,23 

20.  1,41 1,26 20.  1,45 1,23 

21.  1,41 1,21 21.  1,37 1,22 
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 (57) ممحؽ
النموذج  وفقاً  درجات المعلمات من افراد عٌنة البحث فً اختبار الذكاء واالختبار القبلً

 شوارتز

 االختبار القبمي وفقًا النموذج شوارتزدرجات  نمسوف( –الذكاء ؿ)ىمنوف اختبار درجات 
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة
المجموعة  ت

 الضابطة
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة
المجموعة  ت

 الضابطة

5)  45 5)  41 5)  6 5)  7 

2)  31 2)  38 2)  8 2)  8 

3)  43 3)  47 3)  5 3)  6 

4)  36 4)  41 4)  5 4)  7 

5)  38 5)  45 5)  7 5)  5 

6)  41 6)  39 6)  6 6)  5 

7)  35 7)  34 7)  7 7)  6 

8)  44 8)  45 8)  51 8)  9 

9)  48 9)  42 9)  6 9)  51 

51)  33 51)  35 51)  8 51)  9 

55)  39 55)  31 55)  51 55)  4 

52)  42 52)  35 52)  5 52)  5 

53)  45 53)  37 53)  7 53)  9 

54)  45 54)  43 54)  9 54)  6 

55)  44 55)  46 55)  7 55)  9 
56)  41 56)  36 56)  6 56)  7 

57)  36 57)  43 57)  5 57)  7 

58)  
47   58)  

6   



 585   .................................................................................. مالحؽال

 (58)  ممحؽ
 للمجموعة التجرٌبٌة ًة االساسٌة الختبار التفكٌر المحوري القبلدرجات العٌن

الدرجة  ت

 الكلٌة

61 

مهارة 

 التركٌز

6 

 جمع

 تالمعلوما

4 

 ةمهار

   التذكر

6 

 ةمهار

 التنظٌم

12 

ة مهار

 التحلٌل

12 

 ةمهار

   التولٌد

9 

 ةمهار

   التكامل

6 

 ةمهار

 التقوٌم

6 

5.  11 1 1 2 3 2 1 1 1 

2.  37 4 3 4 9 8 6 1 2 

3.  7 1 2 1 1 1 1 1 1 

4.  36 4 3 5 9 11 3 1 1 

5.  31 4 4 5 8 4 3 1 1 

6.  29 3 4 5 6 5 3 2 1 

7.  31 5 3 4 5 8 3 1 1 

8.  35 4 4 5 8 6 6 1 1 

9.  7 1 2 1 1 1 1 1 1 

51.  8 2 2 1 1 1 1 1 1 

55.  41 5 4 5 9 8 6 2 1 

52.  38 5 4 5 8 7 6 2 1 

53.  11 1 1 3 2 2 1 1 1 

54.  9 1 1 1 3 2 1 1 1 

55.  23 4 4 3 5 3 2 1 1 

56.  21 3 3 3 2 3 3 2 1 

57.  32 4 3 5 8 6 3 1 2 

58.  31 5 3 5 6 6 3 1 1 
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 (19ملحق )

 للمجموعة الضابطة ًة االساسٌة الختبار التفكٌر المحوري القبلدرجات العٌن

 جة الكلٌةالدر ت

61 

مهارة 

 التركٌز

6 

 جمع

 تالمعلوما

4 

 ةمهار

   التذكر

6 

 ةمهار

 التنظٌم

12 

ة مهار

 التحلٌل

12 

 ةمهار

   التولٌد

9 

 ةمهار

   التكامل

6 

 ةمهار

 التقوٌم

6 

5.  21 4 2 3 4 2 3 1 1 

2.  11 1 1 3 2 2 1 1 1 

3.  23 4 3 3 6 3 2 1 1 

4.  8 1 1 2 2 1 1 1 1 

5.  25 4 4 4 5 3 3 1 1 

6.  29 5 4 3 6 4 3 2 2 

7.  22 4 3 3 5 3 2 1 1 

8.  26 4 4 3 5 4 3 1 2 

9.  31 5 4 3 6 5 3 2 2 

51.  21 3 3 3 4 3 2 1 1 

55.  21 4 3 3 4 3 1 1 1 

52.  31 5 4 4 7 4 3 2 2 

53.  23 3 3 4 5 3 1 3 1 

54.  28 5 4 3 5 4 3 2 2 

55.  7 1 1 2 1 1 1 1 1 

56.  25 4 3 3 6 4 2 2 1 

57.  29 5 4 3 5 5 3 2 2 
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 (21ملحق )

 للمجموعة التجرٌبٌة ية االساسٌة للتفكٌر المحوري البعددرجات العٌن

 جة الكلٌةالدر ت
61 

مهارة 
 التركٌز

6 

 جمع
 تالمعلوما

4 

 ةمهار
   التذكر

6 

 ةمهار
 التنظٌم
12 

ة مهار
 التحلٌل
12 

 ةمهار
   التولٌد

9 

 ةمهار
   التكامل

6 

 ةمهار
 التقوٌم

6 

5.  48 6 4 5 11 9 7 4 3 

2.  51 6 4 5 11 11 7 4 4 

3.  31 4 3 3 6 6 4 2 2 

4.  45 5 3 4 11 8 7 4 3 

5.  43 5 3 5 9 7 7 4 3 

6.  38 4 4 4 11 8 4 2 2 

7.  41 5 4 4 11 8 4 2 3 

8.  47 6 4 5 9 9 7 4 3 

9.  36 4 4 3 11 7 4 2 2 

51.  34 4 4 3 8 7 4 2 2 

55.  46 6 3 5 9 11 6 4 3 

52.  43 5 4 4 11 11 4 2 3 

53.  39 4 4 4 11 8 4 2 2 

54.  45 5 3 5 11 9 6 4 3 

55.  41 4 4 4 11 8 5 2 2 

56.  46 5 3 5 11 11 6 4 3 

57.  34 4 4 3 7 8 4 2 2 

58.  41 5 4 4 11 8 5 2 2 
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 (21ملحق )

 للمجموعة الضابطة البعدي درجات العٌنة االساسٌة للتفكٌر المحوري

 جة الكلٌةالدر ت

61 

مهارة 

 التركٌز

6 

 جمع

 تالمعلوما

4 

 ةمهار

   التذكر

6 

 ةمهار

 التنظٌم

12 

ة مهار

 التحلٌل

12 

 ةمهار

   التولٌد

9 

 ةمهار

   التكامل

6 

 ةمهار

 التقوٌم

6 

5.  29 3 4 4 7 5 3 2 1 

2.  34 4 3 4 8 6 5 2 2 

3.  34 4 4 4 7 6 5 2 2 

4.  17 3 2 1 3 4 2 1 1 

5.  32 4 4 4 7 6 4 1 2 

6.  29 4 2 4 7 5 3 2 2 

7.  27 3 2 4 6 5 3 2 2 

8.  28 4 2 4 6 6 3 1 2 

9.  31 3 3 4 7 6 4 2 1 

51.  31 3 4 4 6 6 4 2 1 

55.  35 4 4 4 8 6 5 2 2 

52.  26 3 2 4 6 4 3 2 2 

53.  41 5 3 5 9 8 6 2 2 

54.  19 3 2 3 3 4 2 1 1 

55.  36 4 2 5 8 8 6 1 2 

56.  22 3 3 3 3 5 2 2 1 

57.  27 4 3 4 6 4 3 2 1 
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 (22ملحق )

سنة  7بتدائي لمطبعة الكتاب الرياضيات لمصؼ الخامس ااالولى مف  محتويات الفصوؿ السبعة
2156 

 الصفحة الفصل  اتعو ضمو  عنوان الفصل الفصل

 االنتماءو  وتمثيميا المجموعة مفيـو المجموعات  االوؿ
 المجموعات اتحادو  المجموعات تقاطعو 

5- 22 

 الزاوية,  المستقيمات توازي , المستقيمات المستقيمات والزوايا  الثاني
  بالرأس المتقابمتاف الزاويتاف, المستقيمة

 الزاويتاف , المتجاورتاف الزاويتاف,
 .الزوايا رسـ,  المتكاممتاف

23-46 

 حتى االعداد، مراتب سبع حتى االعداد االعداد الكبيرة الثالث
 االعداد تقريب , مراتب تسع

47-71 

-511-51( في الضرب ,  والطرح الجمع العمميات عمى االعداد الرابع
 مف رمزه مكوف عدد في الضرب , (5111

 مف رمزه مكوف عدد في واحد ، الضرب رقـ
 مف رمزه مكوف عدد في الضرب ,رقميف
 مف رمزه مكوف عدد عمى القسمة,ارقاـ ثالث

 مف رمزه مكوف عدد عمى القسمة ,واحد رقـ
 )الؼ-مئة-عشرة( عمى القسمة, رقميف

 .ومضاعفاتيا

75-512 

االعداد الطبيعية  الخامس
 وخصائصيا

 القسمة قابمية , الطبيعية االعداد مفيـو
 التربيعي الجذر , المضاعفات , العوامؿ,

 .لمعدد

513-528 

 ,الرباعية االشكاؿ رسـ, الرباعية االشكاؿ االشكاؿ اليندسية السادس
 قياس مجموع , المثمثات انواع , المثمث
 المثمث رسـ, المثمث ارتفاع, المثمث زوايا

529-546 

،  الكسري العدد, المتساوية الكسور الكسور االعتيادية السابع
 كسري عدد الى االعتيادي الكسر تحويؿ

 الى الكسري العدد تحويؿ , وبالعكس
 الكسور وترتيب مقارنة,كسر

547-568 
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 (23) ممحؽ
  وفقاً  بتدائًالكتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس ابطاقة تحلٌل 

 ميارات التفكير البصريو لمكونات المعرفة الرياضية 

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  للعلوم الصرفة / كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 بتدائًالكتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس ابطاقة تحلٌل استشارة المحكمٌن بشؤن  م /

 

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                
 

تروـ الباحثة القياـ ببحثيا الموسوـ بػ ) بناء برنامج تدريبي وفقًا النموذج      
ة الرياضيات وتحصيؿ ( واثره في التفكير المحوري لمعممات ماد (swartzشوارتز

 تالميذىف وتفكيرىـ البصري ( .

كتػػػػػػػاب الرياضػػػػػػػيات لمصػػػػػػػؼ الخػػػػػػػامس  وقػػػػػػػد أعػػػػػػػدت الباحثػػػػػػػة بطاقػػػػػػػة تحميػػػػػػػؿ    
ميػػػػػارات و لمكونػػػػػات المعرفػػػػػة الرياضػػػػػية  وفقػػػػػاً  فصػػػػػوؿ االولػػػػػى(ال ةبتػػػػػدائي )سػػػػػبعالا

أرجػػػػػػػو  عمميػػػػػػػة طيبػػػػػػػة ، ونظػػػػػػػرًا لمػػػػػػػا تتمتعػػػػػػػوف بػػػػػػػو مػػػػػػػف خبػػػػػػػرة التفكيػػػػػػػر البصػػػػػػػري
بطاقػػػػة تحميػػػػؿ  صػػػػالح بشررررؤنظػػػػاتكـ القيمػػػػة و آرائكػػػػـ السػػػػديدة وممح يػػػػافالتفضػػػػؿ بب

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ة .مناسبجراء التعديالت التي تجدونيا ام و 

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسـ المحكـ والمقب العممي :   
 مكاف العمؿ :
 :                                                االختصاص

    

 الباحثة                                                             المشرؾ        

  أ . د. رافد بحر احمد                                  انتصار جواد مهدي  
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 مكونات المعرفة الرياضية : 
فكرة مجردة تمكف المتعمـ مف تصنيؼ االشياء واالحداث وتحديد ما اذا  ىو:ـ الرياضيو المفي .5

 .(64: 2155رحيـ،)عبد االمير و مثمة او ال امثمة لمفكرة المجردةاالحداث ىي ا كانت تمؾ االشياء او

عبارات رياضية يتـ برىنتيا أو استنباطيا واكتشافيا  ( :Gagne , 1970)ًجبدئ : ٔػشفّ ان .2
 والنظريات ىي تعميمات رياضية والبديييات ،ات يسمـ بصحتيا مثؿ المسمماتخر عبار وبعضيا اآل

 .(253:  2151 ،)ابو زينةوتقبؿ كما ىي مف بدوف برىاف وتحدد العالقة بيف مفيوميف او اكثر 
ودقة ىي قدرة مف قدرات اإلنساف عمى القياـ بعمؿ ما وتتصؼ ىذه القدرة بالسرعة  انًٓبساد  .3

 ( .72:  2155العمؿ بخوارزمية تحدد اسموب العمؿ )المشيداني ، ويرتبط ىذا  واتقاف
في  ال توجد إجابة جاىزة ليذا الموقؼو موقؼ جديد ومميز يواجو المتعمـ :  انًغبئم  .4

 (512:  2117،  )عباس ومحمد    حينو
  التفكٌر البصري: 

اف التفكير البصػري ىػو قػدرة عقميػة مرتبطػة بصػورة ، ويحػدث ىػذا التفكيػر عنػدما يكػوف  ويرى بياجيو       
ىناؾ تناسؽ بيف ما يراه المتعمـ مف اشكاؿ بصرية ورسومات وعالقات ومػا يحػدث مػف ربػط ونتاجػات عقميػة 

 . ويتضمف الميارات االتية :معتمدة عمى الرؤيا والرسـ المعروض
: ىي القدرة عمى التعرؼ عمػى الشػكؿ البصػري مػف تحديػد  (5)ـ ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ووصفو .5

 . طبيعتو وابعاده
 ت: ىػي القػدرة عمػى رؤيػة العالقػات وتحديػدىا مػف التركيػز عمػى التفصػيال(2)ـميارة تحميػؿ الشػكؿ  .2

 الدقيقة وتحميؿ البيانات المتضمنة الشكؿ البصري.
العالقػػػات والمعمومػػػات التػػػي تبينيػػػا الوسػػػيمة : ىػػػي القػػػدرة عمػػػى تمييػػػز (3)ـ ميػػػارة ربػػػط المعمومػػػات .3

 البصرية.
 مػػى شػػرح وتفسػػير الرمػػوز واالشػػارات: ىػػي القػػدرة ع  (4)ـ ميػػارة االدراؾ وتفسػػير الغمػػوض .4

 وتقريب العالقات التي يحتوييا الشكؿ البصري . 
: ىي القدرة عمى التوصؿ الػى االفكػار والمعػاني والمعمومػات (5)ـ ميارة استخالص المعاني .5
 مفاىيـ العممية الجديدة التي توفرىا الوسيمة البصرية. وال

 (577-576، 2152)العفوف ومنتيى ،
 المصادر : 

 ( 2111ابو زٌنة ، فرٌد كامل. )دار وائل  للنشر،عمان .1، ط تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها، 

 ( 2155المشيداني ، عباس ناجي.) دار اليازوري العممية لمنشر،عماف . الرياضياتطرائق ونماذج تعميمية في تدريس، 
 ( مناىج واساليب تدريس الرياضيات ، دار المسيرة 2117عباس ، محمد خميؿ ومحمد مصطفى العبسي .).لمنشر ، عماف 
 (2155عبد االمير،عباس ناجي ورحيـ يونس كرو.)دار االياـ تعميم الرياضيات مفاهيم استراتيجيات تطبيقات،

 لمنشر،عماف.
 ،دار ونظرياته واساليب تعميمه وتعممه التفكير انماطه .( 2152عبد الصاحب ) مطشر نادية ومنتيى العفوف ،

 الصفاء لمنشر والتوزيع، عماف.
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 (24ممحؽ )

 لكتاب الرٌاضٌات للصؾ الخامس االبتدائًالسلوكٌة  ْذافاأل
 جامعة بؽداد 
 ابن الهٌثم  للعلوم الصرفة / كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 السلوكٌة هداؾاأل مدى صالح م / استشارة المحكمٌن بشؤن
 

 ....المحترم.........................................ستاذ الفاضل ...اال                

 

نموذج تروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً ال     

فً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل  ( واثره (swartzشوارتز

 وتفكٌرهم البصري ( . هنٌذتالم

ونظررراً لمررا نعهررده فررٌكم مررن روح علمٌررة ورؼبررة صررادقة فررً خدمررة البحررث        

تضرع الباحثرة برٌن الردقٌق العلمً وبمرا تتمتعرون بره مرن خبررة فرً مجرال تخصصركم 

مررن كترراب )الرٌاضررٌات للصررؾ الخررامس  الخاصررة بالبحررث السررلوكٌة ْييذافاألأٌرردٌكم 

( والفصرول المبٌنرة فرً 7ط  2116االبتدائً للمإلؾ طارق شرعبان رجرب واخررٌن 

تفضل ببٌان مالحظاتكم ومقترحاتكم بشؤن صالحها ، فضالً عرن مالءمتهرا ادناه ، وال

 –مررن تصررنٌؾ بلرروم المجررال المعرفررً للمسررتوٌات )التررذكر  للمسررتوٌات التررً تقابلهررا

  . التطبٌق (  – االستٌعاب

 

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

 االختصاص :      
                                     

              

 الباحثة                                                             المشرؾ        

  أ . د. رافد بحر احمد                                  انتصار جواد مهدي  
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 7ط  2156 كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس االبتدائيمف ة االولى سبعاالىداؼ السموكية لمفصوؿ ال
ُيتوقع مف التمميذ بعد نياية  :) المجموعات(  الفصؿ االوؿ ت

 : يكوف قادرًا عمى أف مادة الدراسيةال
 المستوى
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   تذكر ٌَكتب رمز التقاطع   .12
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   تذكر ٌُعرؾ تقاطع المستقٌمات   .21
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   تذكر ٌُعرؾ الزاوٌة   .37

   تذكر ٌذكر رمز الزاوٌة  .38

   تطبٌق ٌرسم زاوٌة باستخدام أدوات هندسٌة   .39

   تطبٌق ٌجد قٌاس زاوٌة بالمنقلة   .41

   تطبٌق ٌرسم زاوٌة قائمة    .41

   تطبٌق حادة ٌرسم زاوٌة   .42
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   تطبٌق منفرجة ٌرسم زاوٌة   .43

   تذكر مقدار الزاوٌة القائمة  ذكرٌ  .44

   تذكر مقدار الزاوٌة الحادة  ذكرٌ  .45
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   استٌعاب بالقٌاس  ٌُمٌز بٌن انواع الزواٌا  .47

   استٌعاب ن ؼٌرها من الزواٌا مٌُمٌز الزاوٌة المستقٌمة   .48
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   استٌعاب ن بالقٌاس اٌستنتج ان كل زاوٌتٌن متقابلتٌن بالرأس متساوٌت  .54

   تطبٌق ٌرسم زاوٌتٌن متقابلتٌن بالرأس  .55
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   تذكر ٌُعرؾ الزاوٌتٌن المتكاملتٌن   .62

   استٌعاب 181ٌستنتج ان مجموع قٌاس زاوٌتٌن متكاملتٌن =   .63

   تذكر ٌتعرؾ على زاوٌتٌن ؼٌر متكاملتٌن  .64

   استٌعاب وؼٌر المتكاملةٌمٌز بٌن الزواٌا المتكاملة   .65

   تطبٌق ٌرسم زاوٌتٌن متكاملتٌن  .66
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   تطبٌق طرح عددٌن مكونٌن من عشرات المالٌٌن .ٌ  .89
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96.  
أرقام فً عدد ُمكون رمزهُ  4رمزهُ من  اً ُمكون اً ضرب عددٌ

 من رقم واحد .
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99.  
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   تذكر الزواٌا التً ٌتكون منها الشكل الرباعً ٌذكرعدد  .163

   تطبٌق مسطرةباستخدام ال اً رباعٌ ٌرسم شكالً   .164

   تذكر ٌُعرؾ المربع  .165

   استٌعاب ٌذكر خواص المربع   .166

   تطبٌق اً مربع ٌرسم  .167

   تذكر المستطٌل ٌُعرؾ  .168

   استٌعاب ٌذكر خواص المستطٌل   .169

   استٌعاب ٌُمٌز بٌن المربع والمستطٌل   .171

   تطبٌق مسطرةالباستخدام  ٌرسم مستطٌالً   .171

   تذكر ٌُعرؾ متوازي االضالع   .172

   استٌعاب خواص متوازي االضالع ٌذكر  .173

   تطبٌق ضالعالمتوازي اٌرسم   .174

   استٌعاب االشكال الرباعٌة  ةٌُمٌز بٌن متوازي االضالع وبقٌ  .175
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   تذكر  ٌُعرؾ المثلث   .176

   تذكر ٌذكر انواع  المثلث من حٌث عدد االضالع   .177

   استٌعاب ٌُمٌز بٌن انواع  المثلث من حٌث االضالع  .178

   تطبٌق ٌرسم مثلثاً متساوي الساقٌن  .179

   تطبٌق ٌرسم مثلثاً مختلؾ االضالع  .181

   تطبٌق االضالع ٌرسم مثلثاً متساوي  .181

   تذكر ٌذكر انواع  المثلثات من حٌث الزواٌا  .182

   استٌعاب ٌُمٌز بٌن انواع  المثلثات من حٌث الزواٌا   .183

   استٌعاب ٌحدد نوع المثلثات بحسب قٌاس الزواٌا   .184

   استٌعاب ٌحدد نوع المثلثات بحسب اطوال االضالع   .185

   تطبٌق ٌجد قٌمة زاوٌة مجهولة من مثلث قائم الزاوٌة  .186

   تطبٌق ٌرسم مثلثاً حاد الزاوٌة  .187

   تطبٌق منفرج الزاوٌةٌرسم مثلثاً   .188

   تذكر زواٌا المثلثقٌاس ٌذكر مجموع   .189

تمثل قٌاس زاوٌة مستقٌمة =  زواٌا المثلثقٌاس مجموع ٌستنتج ان   .191
181 

   استٌعاب

   تذكر ٌُعرؾ ارتفاع المثلث  .191

   تطبٌق لمثلثاارتفاع  ٌرسم  .192

   تطبٌق ٌرسم مثلثاً باستخدام الفرجال  .193

 االعتٌادٌةالفصل السابع الكسور 

   تذكر االعتٌادي ٌُعرؾ الكسر  .194

   تذكر ٌذكر بسط الكسر  .195

   تذكر ٌذكر مقام الكسر  .196

   تذكر ٌتعرؾ على الكسور المتساوٌة  .197

   تطبٌق تساوي كسرٌن اعتٌادٌٌن ختبرٌ  .198

ٌطبق قاعدة )حاصل ضرب الطرفٌن = حاصل ضرب الوسطٌن( فً    .199
 تساوي كسرٌن اعتٌادٌٌن

   تطبٌق

   تطبٌق قٌماً اخرى لكسر معٌن ٌعٌن  .211

   تذكر ٌُعرؾ العدد الكسري  .211

   استٌعاب ٌذكر ان العدد الكسري فٌه البسط اكبر من المقام  .212

   استٌعاب ٌستنتج ان العدد الكسري ٌتكون من عدد صحٌح وكسر  .213

   تطبٌق باكثر من طرٌقة الى عدد كسري اً اعتٌادٌ اٌحول كسر  .214

   تطبٌق باكثر من طرٌقة الى كسر اعتٌادي اً كسرٌ اً ٌحول عدد  .215

ٌذكر القاعدة   .216
 المقام  العدد الصحٌح البسط

المقام
   استٌعاب كسري الى كسرالعدد لتحوٌل ال 

   استٌعاب والعدد الكسري ٌُمٌز بٌن الكسر  .217

   تذكر ٌتعرؾ على تبسٌط الكسور  .218

ال  بحٌث كسر إلى نحوله صورة أبسط فً الكسر ٌستنتج انه لوضع  .219
 1الرقم ؼٌر ومقامه بسطه مشترك بٌن عامل ٌوجد

   استٌعاب

   تطبٌق اً اعتٌادٌ اً ٌبسط كسر  .211

   تذكر ٌتعرؾ على مقارنة الكسور  .211

بٌن البسوط إذ  نقارن متساوٌة مقاماتهما كسرٌن مقارنة ٌستنتج انه عند  .212
 اكبر الكسر ٌعنً االكبر ان البسط

   استٌعاب

   تطبٌق متساوًٌ المقام  ٌُقارن بٌن كسرٌن  .213

   تطبٌق مختلفً المقام باستخدام الرسم ٌُقارن بٌن كسرٌن  .214

   تطبٌق مختلفً المقام عن طرٌق توحٌد المقامات ٌُقارن بٌن كسرٌن اعتٌادٌٌن  .215

   تذكر الكسورترتٌب  ٌتعرؾ على  .216

م . م . أ  ٌستنتج ان لترتٌب الكسور ٌجب ان نوحد المقامات اوالً باٌجاد  .217
 للمقامات المختلفة 

   استٌعاب

218.   ُ    تطبٌق ٌُرتب الكسور تصاعدٌا

   تطبٌق ٌُرتب الكسور تنازلٌاً   .219



 215   .................................................................................. مالحؽال

 (25ممحؽ )

 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي اختبار المعرفة السابقة

             دقيقة   31الزمف :                             ............................. اسـ التمميذ:
                                                                         اسـ المدرسة :                           لشعبة : الخامس )   (    الصؼ وا

 ػػػػػػ تعميمػات االختبار ػػػػػػػ

          :عزيزي التمميذ 

 اتباع المالحظات اآلتية يرجى،  سؤاالً ( 55مف )يتكوف  بيف يديؾ اختبار 
: 

 . ورقةالفي المكاف المخصص عمى  اكتب اسمؾ وشعبتؾ .5
 . جوبة المخصصةاالجابة عمى ورقة اال .2
 . وال تترؾ اي سؤاؿفقرات عف جميع ال اجب .3
 ال يجوز اختيار اكثر مف اجابة واحدة لكؿ فقرة واال تعد اجابتؾ خاطئة . .4
 .عمى جميع الفقرات بدقة  تزكد مف اجابتؾ .5
 -:  كما موضح في المثاؿ الصحيح جابةاال حرؼكتب ا .6

 =      ؟  5×  52ناتج      مثاؿ/
 51ب(                      57أ( 

 65د(                     61)ج(   
 

 

 

 .........    الموفقيةمنياتي لػكـ بالنجاح و أمع  .........

   معممة المادة                                                                               

 رمز اإلجابة ت

 ج  .1
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 فقرات االختبار  ت
 ضع دائرة حول حرؾ اإلجابة الصحٌحة :

 ىي  55عوامؿ العدد  مجموعة  (5
 {55,5,3,5ب( }        {55,5,3أ ( }

 {55,5( }د {5,3ج( }
 الشكؿ الذي يمثؿ زاوية ىو :   (2
 

 أ (
 ب( 

 ( د ج( 
 

 ىو : (سبعة و  اً وف الفسبعو  ستةرمز العدد )   (3
 67117ب(  761117 أ ( 

 671117( د 76117ج( 
 ( ىي :9827141في العدد ) 7القيمة المكانية لمرقـ   (4
 711ب(  7111أ ( 

 7( د 71ج( 
 صفوؼ ؟ 7في كؿ صؼ فما عدد التالميذ في  اً تمميذ 52يوجد   (5
 84ب(  74أ ( 

 71( د 81ج( 
 54111وفي محؿ اخر  57511االلبسة  ؿااذا كاف سعر قميص في احد مح  (6

 فما الفرؽ بينيما في السعر ؟ 
 4511ب(  2511أ ( 

 3511( د 3111ج( 
 ىو المضاعؼ المشترؾ االصغر بيف العدديف 24العدد   (7
 6،  4ب(  3،  2 أ ( 

 52،  9( د 8،  6 ج( 
 : دقرب عشره ىو 595ناتج تقريب العدد   (8
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 591ب(  211 أ ( 
 95( د 511ج( 

 =  51×  61ناتج ضرب   (9
 611ب(  61 أ ( 

 71( د 711ج( 
 فما عدد االقالـ الكمي ؟ اً قمم 52عمبة مف االلواف في كؿ عمبة  21لدى مازف   (51
 32ب(  521 أ ( 

 241( د 24ج( 
 4=  8      32ضع رمز العممية المناسبة في المربع :   (55
 -ب(  + أ ( 

 ×( د ÷ج( 
 لتحديد قياس الزوايا نستخدـ :  (52
 الفرجارب(  المنقمة أ ( 

 شريط القياس( د المسطرةج( 
 اختر الرمز المناسب وضعو داخؿ المربع  )    (53

 
            

 

 
 : ) 

  ب(   أ ( 
  ( د  ج( 

في دراستو فما الكسر الذي تمثمو الدفاتر  5دفاتر واستخدـ منيا  9اشترى خالد   (54
 التي استخدميا ؟

 أ ( 
 

 
 ب(  

 
 

 ج( 

 
 ( د 

 
 

 الكسر  الكسر الذي يكافئ  (55

 
 ىو : 

 أ ( 

 
 ب(  

  
 

 ج( 

 
 ( د 

  
 

 



 218   .................................................................................. مالحؽال

 (26ملحق )

 واالختبار التحصٌلً  فقرات اختبار المعرفة السابقةالمكان المخصص لالجابة عن 

 التفكٌر البصري للتالمٌذاختبار و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : اسم التمميذ :
 

 رمز اإلجابة ت رمز اإلجابة ت

1.   11.  

2.   11.  

3.   15.  

4.   11.  

5.   02.  

6.   01.  

7.   00.  

8.   02.  

9.   02.  

11.   08.  
11.   01.  
12.   01.  
13.   05.  
14.   01.  
15.   22.  
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 (27) ممحؽ
 االجابات االنموذجية لفقرات اختبار المعرفة السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رمز اإلجابة ت رمز اإلجابة ت

 د .2 ب .1

 أ .4 ج .3

 د .6 ب .5

 أ .8 ج .7

 د .11 ب .9

 أ .12 ج .11

 ج .14 أ .13

 ب .15
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 (28ممحؽ )

 لفقرات اختبار ) الذكاء كاتؿ (  بالمجموع الكمي درجة كؿ فقرةمعامالت ارتباط قيـ 
 العينة االستطالعية لتالميذ

 الفقرة
درجة معامؿ 

 االرتباط
 الفقرة

درجة معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
درجة معامؿ 

 االرتباط
5.  1,368 2.  1,534 3.  1,455 
4.  1,451 5.  1,667 6.  1,727 
7.  1,326 8.  1,631 9.  1,342 

51.  1,391 55.  1,572 52.  1,453 
53.  1,332 54.  1,585 55.  1,412  
56.  1,419 57.  1,759 58.  1,682  
59.  1,485 21.  1,755 25.  1,585  
22.  1,427 23.  1,642 24.  1,673  
25.  1,332 26.  1,695 27.  1,558  
28.  1,493 29.  1,677 31.  1,589  
35.  1,413 32.  1,715 33.  1,631  
34.  1,454 35.  1,775 36.  1,535 
37.  1,398 38.  1,671 39.  1,471 
41.  1,479 45.  1,746 42.  1,555 
43.  1,427 44.  1,753 45.  1,719 
46.  1,542  
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 ( 29ممحؽ )

 لمتالميذ االختبار التحصٌلً

 جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم  /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 االختبار التحصٌلًفقرات  مدى صالح بشؤنم / استشارة المحكمٌن 

 

 االستاذ الفاضل ................................................المحترم                

 

تروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً النموذج    

فً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل  ( واثره (swartzشوارتز

 صري (.تالمٌذهن وتفكٌرهم الب

ات البحث إعداد اختبار تحصٌلً فً مادة الرٌاضٌات وٌتضمن بلطومن مت    

من الكتاب المقرر تدرٌسه ، وهً سبعة الفصول االولى الموضوعات المشمولة بالبحث 

( فقرة 31وٌتضمن االختبار  )،  2118/ 2117لعام الدراسً ابتدائً الللصؾ الخامس ا

تطبٌق( .  –استٌعاب  –فً من مستوٌات )تذكر لمجال المعرل تصنٌؾ بلومعلى وفق 

آرائكم السدٌدة  بٌانونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمٌة طٌبة أرجو التفضل ب

ؼها ومدى شمولها لمحتوى المادة وصالح فقراته وص بشؤنوملحوظاتكم القٌمة 

جراء التعدٌالت التً تجدونها إبتدائً والومالءمتها لمستوى تالمٌذ الصؾ الخامس ا

                                                                                                                                                                                                                                                                              مناسبة .   

 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسـ المحكـ والمقب العممي :   
 مكاف العمؿ :
 :                                            االختصاص

            

 المشرؾ                                                            الباحثة         

  أ . د. رافد بحر احمد                                  انتصار جواد مهدي  
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 (31) ممحؽ
 تعميمات االجابة عف االختبار التحصيمي لمتالميذ

   51الزمف : ..................................                           اسـ التمميذ:
                         اسـ المدرسة :                                                                                            دقيقة

          :عزيزي التمميذ 

 : اتباع المالحظات اآلتية يرجى، سؤااًل  (  31مف ) يتكوف بيف يديؾ اختبار 

 ورقة .الاكتب اسمؾ في المكاف المخصص عمى  .5
 . جابة المخصصةاالجابة عمى ورقة اال .2
 . وال تترؾ اي سؤاؿاجب عف جميع الفقرات  .3
 ال يجوز اختيار اكثر مف اجابة واحدة لكؿ فقرة واال تعد اجابتؾ خاطئة . .4
 الفقرات بدقة .تزكد مف اجابتؾ عمى جميع  .5
 -:  كما موضح في المثاؿ الصحيح جابةاال حرؼكتب ا .6

 =      ؟  4 ÷ 511ناتج      مثاؿ/

 41ب(                      51أ( 

 25د(                      21)ج(   

 

 

 

         .........    الموفقيةمنياتي لػكـ بالنجاح و أمع  .........

   معممة المادة 

 

 رمز اإلجابة ت

 د .1
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 المستوى بارتفقرات االخ ت
تصمح او 
 ال تصمح

  تذكر ف قوسيف ىما :بيتكتب عناصر المجموعة   (5

   ب(  }       { أ (  )         (

   )      { د( ج( ]        [

  استيعاب بشكؿ فف ىي :ممثمة  52مجموعة عوامؿ العدد   (2

 ب(   أ (   

 

  

 د( ج( 

 

  

  تطبيؽ و :{ ى9،  7،  5{ ، }8،  5،  7،  2اتحاد عناصر المجموعتيف }ناتج   (3

   { 7، 8,9،  7، 5,2ب( } { 7، 5أ (  } 

   {8,9،  7، 5,2}د(  {8، 5،  7، 5,2ج( }

  تذكر ف ىو يف المتكاممتيمجموع قياس الزاويت  (4

   °581ب(  °91أ (  
   °361د(  °271ج( 

  الزاويتاف في الشكؿ المرسـو ىما :  (5

 

  استيعاب

   ب( متجاورتاف أ ( متقابمتاف بالرأس 

   د( قائمتاف  ج( متكاممتاف

1  .3     .6. 

12   .2  .4 . 

1       .6. 

12     .2  . 

1  .3    .6 .

1. 
  3      .6. 

  3   .2   .4 . 
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  : ىيتوضع مكاف عالمة االستفياـ الزاوية التي   (6

 

 

  تطبيؽ

   °581ب(  °65أ (  

   °245د(  °555ج( 

  دوف استخداـ المنقمة ىو مف قياس الزاوية في الشكؿ المرسـو   (7

 

 

  تطبيؽ

   °45ب(  °525أ (  
   °55د(  °91ج( 

  تذكر ىو :(  259111158) عدد( في ال 9رقـ )مالقيمة المكانية ل  (8

   91111ب(  9111111أ (  

   91111111د(  911111ج(  

  استيعاب ىو : 9187541العدد االكبر مف   (9

   9186541ب(  9187541أ (  

   9197541د(  987541ج( 

  تطبيؽ ىو  5عمى  925لناتج قسمة العدد  القرب عشرة التقدير التقريبي  (51

   191ب(  181أ (  
   184د(  181ج( 

   تطبيؽ وسبعوف تساوي : ةتسعمائة الؼ وتسع  (55
   9111179ب(  911197أ (  
   911179د(  9111197ج(  

35° 

 ؟

 ؟ 65°
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  تذكر = 511×  25151ناتج ضرب   (52

   255111ب(  2515111أ (  

   251511د(  2511511ج( 

  تذكر :ىو  5111 ÷ 51111ناتج    (53

   11ب(  1أ (  

   1111د(  111ج(  

  استيعاب بعد التقريب القرب الؼ ىو 25585111العدد الذي يصبح   (54

   25585611ب(  25585511أ (  

   25581311د(  25581745ج( 

  تطبيؽ ؟ ًا صندوق 52فما سعر  55111اذا كاف سعر صندوؽ البرتقاؿ يساوي   (55

   45111ب(  451أ (  
   181111د(  18111ج( 

فما ثمف  5251511واشترى اخوه  5218251بقيمة  اً اشترى احمد ىاتف  (56
 الياتفيف؟

  تطبيؽ

   3458751ب(  2418751أ (  
   458751د(  2458751ج( 

تمميذ فكـ ستكوف حصة  61 بيفقممًا  581مة الرياضة اف توزع ارادت معم  (57
 التمميذ الواحد ؟

  تطبيؽ

   3ب(  2أ (  
   5د(  4ج( 

  تذكر دوف باِؽ .مف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد الذي يقبؿ القسمة عمى ػػػػػػػػػػالعدد الزوجي ىو   (58
   3ب(  2أ (  

   1د(  5ج( 
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  تذكر اف مربع العدد ىو حاصؿ ضرب العدد في ..........  (59
   احادهب(  واحدأ (  

   نفسهد(  اربعةج( 
  استيعاب عددًا اوليًا الف لو : 53يسمى العدد   (21

   (13عامل واحد )ب(  (4، 1عاملٌن فقط )أ (  

   ( 3،  1عاملٌن فقط )د(  ( 13، 1عاملٌن فقط )ج( 

  تطبيؽ هً : 45و  15مجموعة العوامل المشتركة بٌن العددٌن   (25

   { 9,55،  5، 3، 5ب( } { 55، 5، 3، 5أ ( } 

   {  5، 3، 5د( } { 55، 5، 3ج( } 

مسػاحتيا  أمتػار 4 وعرضػيا اً متػر  49 طوليػا الشػكؿ مسػتطيمة ارض قطعػة  (22
 المربعػة ادرض قطعة ضمع طوؿ ففا ، الشكؿ مربعة ارض لقطعة مساوية

 ىو:

  تطبيؽ

   م 14ب(  م 196أ (  
   م 169د(  م 53ج(  

  تذكر مجموعة:بوازي اضالع ، معيف { ت} مربع ، مستطيؿ ، متسمى   (23

   زواٌاب(  اشكال رباعٌةأ (  
   مجسماتد(  حجومج( 

 ف بالطوؿ وكؿيوف فيو كؿ ضمعيف متقابميف متساويالشكؿ الرباعي الذي يك  (24
 يدعى : بالقياس فيمتساويت متقابمتيف زاويتيف

  استيعاب

  ب( مربع أ ( مستطيؿ 
  د( معيف متوازي اضالعج( 

 قياس زاوية ب في الشكؿ المرسوـ =  (25

 

  تطبيؽ

   °31ب(  °521أ (  
   °91د(  °61ج( 

61° 

 ب

61° 
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 قياس زاوية جػػ  في الشكؿ المرسوـ =  (26

 

  تطبيؽ

  °31ب(  °51أ (  

  °55د(  °35ج( 

 الكسراف متساوياف   (27

 
 

 

 
  تذكر  الف : 

   1+2=  2+5ب(  1×2=  2×1أ (  

   3×2=  6×1د(  3+2=  6+5ج(  

  نستخدم القاعدة  (28
  المقام   العدد الصحٌح   البسط

المقام
  استيعاب عندما :  

   نحول الكسر الى عدد كسريب(  نحول العدد العشري الى كسرأ (  

   نحول العدد الكسري الى عشريد(  نحول العدد الكسري الى كسرج( 

 ضع الرمز المناسب في الدائرة :   (29

   

  
              

  
   : 

  تطبيؽ

   ب(   أ (  

   د(   ج( 

 )   الترتيب التصاعدي لمكسور  (31

 
 
 

 
  

 

  
  تطبيؽ ىو : (  

 أ (  

 
 
 

 
  

 

  
 ب(  

 
 
 

  
  

 

 
   

 ج(  

  
 
 

 
  

 

 
 د(  

 
 
 

 
  

 

  
   

 

 

 

 جــ 41°

35° 
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 (ب  -31ملحق )

 مفاتٌح االجابة الصحٌحة لفقرات االختبار التحصٌلً

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز اإلجابة ت رمز اإلجابة ت

 أ  .2 ب  .1

 ب  .4 د  .3

 ج  .6 أ  .5

 أ  .8 د  .7

 ج  .11 د  .9

 أ  .12 د  .11

 ج  .14 ب  .13

 ج  .16 د  .15

 أ  .18 ب  .17

 ج  .21 د  .19

 ب  .22 أ  .21

 ج  .24 أ  .23

 د  .26 ب  .25

 ج  .28 د  .27

 أ  .31 ج  .29
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 (35) ممحؽ
 للتالمٌذ رياختبار التفكٌر البص

 جامعة بؽداد 
 ابن الهٌثم  للعلوم الصرفة / كلٌة التربٌة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
 الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 للتالمٌذ ريمدى صالح اختبار التفكٌر البص م / استشارة المحكمٌن بشؤن

 ....المحترم.......................................ستاذ الفاضل ...اال                

 نموذجتروم الباحثة القٌام ببحثها الموسوم بـ ) بناء برنامج تدرٌبً وفقاً ال     

فً التفكٌر المحوري لمعلمات مادة الرٌاضٌات وتحصٌل  ( واثره (swartzشوارتز

 هن وتفكٌرهم البصري ( .ٌذتالم

 البحثعٌنة  لدى البصريار لقياس ميارات التفكير اختب بناءومف متطمبات البحث     

فقرات  باالطالع على التفضلعلمٌة طٌبة ، ٌرجى راً لما تتمتعون به من خبرة ونظ
وبٌان ما اذا كانت الفقرات تحتاج الى تعدٌل او اضافة او  بشؤنها كمتبار وبٌان آرائاالخ

 حذؾ وبٌان مدى مالءمتها لمستوى تالمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً .
على قراءة  متعلمن التفكٌر البصري هو منظومة من العملٌات تترجم قدرة الا علماً    

الشكل البصري وتحوٌل اللؽة البصرٌة التً ٌحملها ذلك الشكل إلى لؽة لفظٌة منطوقة 
  -وٌتضمن المهارات االتٌة :  أو مكتوبة واستخالص المعلومات منه

التعرررررؾ علررررى  مهررررارة التعرررررؾ علررررى الشرررركل ووصررررفه : هررررً القرررردرة علررررى (1
 تحدٌد طبٌعته وابعاده  . الشكل البصري من

رإٌررررة العالقررررات وتحدٌرررردها مررررن الشرررركل : هررررً القرررردرة علررررى  مهررررارة تحلٌررررل (2
الشررركل فرررً الدقٌقرررة وتحلٌرررل البٌانرررات المتضرررمنة  تصرررٌالالتركٌرررز علرررى التف

 البصري.
مهررررارة ربررررط المعلومررررات: هررررً القرررردرة علررررى تمٌٌررررز العالقررررات والمعلومررررات  (3

 والمؽالطات فٌها .التً تبٌنها الوسٌلة البصرٌة 
القررررردرة علرررررى شررررررح وتفسرررررٌر  : هرررررًمهرررررارة االدراك وتفسرررررٌر الؽمررررروض  (4

 وتقرٌب العالقات التً ٌحتوٌها الشكل البصري . الرموز واالشارات 

ميػػارة اسػػتخالص المعػػاني: ىػػي القػػدرة عمػػى التوصػػؿ الػػى االفكػػار والمعػػاني  (5
 فرىا الوسيمة البصرية.اوالمعمومات والمفاىيـ العممية الجديدة التي تو 

 (577-576، 2152)العفوف ومنتيى ،
التفكير انماطه ( : 2112عبد الصاحب ) مطشر المصدر : العفون ، نادٌة ومنتهى

 .للنشر والتوزٌع، عمان ، دار الصفاء ونظرياته واساليب تعليمه وتعلمه 
 تقبلوا فائق شكري وتقدٌري                                                               

 اسم المحكم واللقب العلمً :   
 مكان العمل :

 االختصاص :                                           

 الباحثة                                                             المشرؾ        

  أ . د. رافد بحر احمد                                  انتصار جواد مهدي  
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 تصمح او يارةالم بارتفقرات االخ ت
 ال تصمح

 المالحظات

   5ـ  اي االشكاؿ التي امامؾ ىو شكؿ رباعي ؟   .5

    ( ب أ ( 

    د ( ( ج 

   5ـ جميع االشكاؿ االتية عبارة عف مجسمات ما عدا :  .2

 ( ب  أ ( 

 

   

 د ( ج ( 
 

   

   5ـ اي مف الرموز االتية يمثؿ النسبة المئوية :  .3
   ب (                              أ (    

 %( د                              ج (  
   

4.  

  

   5ـ

     ( ب  أ ( 

    د (  ج ( 

 

 

 ي في رسـيستخدـ الشكؿ االت
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 حدد نوعيا :، في الصورة المعروضة ىناؾ زاوية   .5

 

   5ـ

    ب ( منفرجة أ ( حادة 
    د ( قائمة ج ( مستقيمة 
المسافة التي يقطعيا سمير مف البيت الى المدرسة ومف المدرسة الى البيت   .6

 ىي::

 

 
 

   2ـ

    518ب ( 259 أ ( 
    418د (  558ج (  
 مؿ =  ...... مساحة المستطيؿمساحة الشكؿ المظ  .7

 
 

 2ـ
  

 (  أ 
 

 
 ب (  

 

 
    

 ج (  

 
 د (  

 
    

سـ (  3)  يمكف رسمو مف تقاطع اربع قطع مستقيمة طوؿ ضمع احداىاالشكؿ الذي   .8
 ىو: 

   2ـ

     ب (  أ (  

     د (  ( ج 

   

259 
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 تمثؿ المنطقة المظممة بالموف االحمر كسرًا بابسط صورة :  .9
     
     
     
     
     

 

   2ـ

 أ ( 
  

  
 (  ب 

 
    

 ج ( 
 

 
 د ( 

  

  
    

 الشكؿ المختمؼ عف البقية ؟ ما  .51
 

 

d              c                 b            a            

   2ـ

    bب (   a أ ( 
    d   د ( c ( ج 

 ما الشكؿ الذي يوضع مكاف عالمة االستفياـ :  .55

 

   3ـ

    ( ب   أ (

 

 

  د (  ( ج

   

 المختمؼ عف البقية ؟ما ىو الشكؿ   .52
 

 
d                c              b             a        

   3ـ

 b  ب (                  aأ (           
 d د (                     c ج (        

 

   

 
 

  

 

 ؟
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 : ما ما عداكميا عمودية عميي يفالمستقيمالقطع المرسومة بيف   .53

 

 

   3ـ

̅̅ أ بأ (             ̅̅ ج د(  ب                  ̅̅ ̅̅  
̅̅و ىػج (               ̅̅ ف يد (               ̅̅ ̅̅ ̅ 

   
 

 المقابؿ :المضمؿ  يمثؿ الشكؿ   .54
        
        
        
        
        
        

 

   3ـ

 5×  4ب (                     4×  6أ (        
 7×  5د (                    5×  6ج (      

   
 

  الشكؿ المناسب الذي يوضع مكاف عالمة االستفياـ : ما  .55

 ؟              

 3ـ

 

 

  

  أ ( 

 

     ب (

  ( ج 

 

   د (

 

 

 

 

 

 

 أ                 ج                هـ            ن  

 د             و            ي                      ب
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 المرسوـ ؟الشكؿ ما محيط   .56

 

        

   4ـ

 41,2أ (  
 41(  ب

   

     45د (  45,3ج (  

 ما الرمز المناسب الذي يوضع مكاف عالمة االستفياـ :  .57

 
 

   4ـ

    < ( ب > أ ( 
    = د (   ج ( 

 الشكؿ الناتج مف تقاطع القطع المستقيمة المعروضة امامؾ ىو :   .58

 

   4ـ

    ( ب أ ( 

    د ( ( ج 

 س           صالجزء المظمؿ في الشكؿ يمثؿ :            .59

 

   4ـ

    ص  س  ب ( ص  س  أ ( 

  ص د ( س  ( ج 
 

  

5,8  6,3  

11,2  9,7  

7  

     <   >   = 
    >    =   < 
 ؟    >    =    
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 الشكؿ المحدد ؟ما مساحة   .21

 

 4ـ

 

 

  

 سم24ب (                    2سم 24أ (       
 سم 544د (                   2سم 544ج (      

 ؟ الموحة الجدارية المعروضة امامؾما مساحة   .25
 

 

 

   5ـ

  أ (  
  

  
    ب ( 2ـ 

 

 
    2ـ 

   ج ( 
  

  
    د ( 2ـ 

 

 
    2ـ 

الشكؿ عدد التالميذ الذيف شاركوا بمسابقات رياضية مدرسية ، ما النشاط يمثؿ   .22
 الذي شارؾ فيو نصؼ عدد التالميذ تقريبًا ؟

 

   5ـ

 أ ( السباحة            ب ( كرة القدـ              
 ج ( كرة الطائرة          د ( كرة المنضدة            

   

   

0
50

100

 

3
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19= 

 الذي يوضع مكاف عالمة االستفياـ ؟ ما العدد  .23

 ؟ 8 4 2 2 5
 

   5ـ

 54 ب (                        52 أ (       

 32 ( د                         58 ج (     

   
    

باعيا فزي مما يمي ىي زجاجة ى ثالثة ار تزجاجة الماء الخاصة بسممى مميئة ح  .24
 ؟ سممى

   5ـ

  أ ( 
 

 

  ب (

 

   

 ج ( 

 

 

    د (

  ج  يساوي : –اف أ + ب   .25
 

 

  5ـ

 

 

 

 

 558 ( ب                 596 أ (             

 567 د (                  587 ج (            
 

 

 

 
 

 
75= 

112= 

 

 أ ب

 ج



 227   .................................................................................. مالحؽال

 (ب  – 35) ممحؽ
 رياختبار التفكٌر البصالصحٌحة لفقرات مفاتٌح االجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز اإلجابة ت رمز اإلجابة ت

 ب  .2 ج  .1

 ب  .4 د  .3

 ج  .6 د  .5

 ج  .8 أ  .7

 ج  .11 ب  .9

 أ  .12 ج  .11

 ج  .14 ب  .13

 ب  .16 ج  .15

 د  .18 ب  .17

 ج  .21 ج  .19

 أ  .22 أ  .21

 ج  .24 د  .23

  ب  .25
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 (32)ممحؽ 
 لفقرات اختبار الذكاء كاتؿ لمتالميذ بالمجموع الكمي درجة كؿ فقرةمعامالت ارتباط قيـ 

 الفقرة
درجة معامؿ 

 االرتباط
 الفقرة

درجة معامؿ 
 االرتباط

 الفقرة
درجة معامؿ 

 االرتباط
5.  1,368 17. 1,534 32. 1,455 
2.  1,451 18. 1,667 33. 1,727 
3.  1,326 19. 1,631 34. 1,342 
4.  1,391 21. 1,572 35. 1,453 
5.  1,332 21. 1,585 36. 1,412  
6.  1,419 22. 1,759 37. 1,682  
7.  1,485 23. 1,755 38. 1,585  
8.  1,427 24. 1,642 39. 1,673  
9.  1,332 25. 1,695 41. 1,558  

51.  1,493 26. 1,677 41. 1,589  
55.  1,413 27. 1,715 42. 1,631  
52.  1,454 28. 1,775 43. 1,535 
53.  1,398 29. 1,671 44. 1,471 
54.  1,479 31. 1,746 45. 1,555 
55.  1,427 31. 1,753 46. 1,719 
56.  1,542  
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 (33)  ممحؽ
 لفقرات اختبار التحصيؿ فعالية البدائؿ الخاطئةو  معامؿ الصعوبة والتمييز

 الفقرة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمٌٌز 

 الخاطئة فاعمية البدائؿ
 د ج ب أ

1.  1,36 1,34 1,516- * 1,527- 1,548- 
2.  1,41 1,43 * 1,571- 1,548- 1,163- 
3.  1,36 1,43 1,516- 1,548- 1,571- * 
4.  1,45 1,51 1,185 * 1,595- 1,548- 
5.  1,35 1,41 * 1,571- 1,548- 1,571- 
6.  1,35 1,41 1,516- 1,516- * 1,595- 
7.  1,37 1,41 1,185- 1,571- 1,548- * 
8.  1,36 1,43 * 1,516- 1,571- 1,527- 
9.  1,36 1,47 1,571- 1,548- 1,516- * 

11.  1,37 1,45 1,571- 1,516- * 1,527- 
11.  1,44 1,53 1,571- 1,548- 1,527- * 
12.  1,37 1,41 * 1,548- 1,252- 1,571- 
13.  1,33 1,36 1,516- * 1,548- 1,548- 
14.  1,39 1,51 1,185- 1,516- * 1,571- 
15.  1,35 1,36 1,527- 1,571- 1,595- * 
16.  1,35 1,41 1,548- 1,527- * 1,185- 
17.  1,38 1,47 1,571- * 1,527- 1,516- 
18.  1,38 1,47 * 1,571- 1,527- 1,571- 
19.  1,41 1,43 1,516- 1,548- 1,252- * 
21.  1,35 1,51 1,163- 1,252- * 1,548- 
21.  1,38 1,43 * 1,595- 1,527- 1,571- 
22.  1,35 1,41 1,548- * 1,527- 1,527- 
23.  1,36 1,38 * 1,548- 1,185- 1,571- 
24.  1,36 1,47 1,571- 1,185- * 1,516- 
25.  1,36 1,38 1,527- * 1,548- 1,595- 
26.  1,33 1,41 1,185- 1,548- 1,548- * 
27.  1,37 1,36 1,548- 1,185- 1,571- * 
28.  1,37 1,51 1,516- 1,571- * 1,185- 
29.  1,35 1,45 1,516- 1,234- * 1,548- 
31.  1,38 1,35 * 1,185- 1,571- 1,548- 
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 ( 34) ممحؽ
 بالمجموع الكمي درجة كؿ فقرةرتباط معامالت اوقيـ  الصعوبة والتمييزمعامؿ 

 لفقرات اختبار التفكير البصري 

 انفقشح
يؼبيم 

 انصؼٕثخ

يؼبيم 

  انزًٛٛض

درجة معامؿ 
 االرتباط

 الخاطئة فاعمية البدائؿ
 د ج ب أ

1.  1,41 1,34 1,655  1,571- 1,527- * 1,548- 
2.  1,44 1,32 1,551  1,185 * 1,548- 1,527- 
3.  1,47 1,31 1,557  1,527- 1,185- 1,527- * 
4.  1,45 1,49 1,675  1,516- * 1,185- 1,527- 
5.  1,44 1,28 1,886  1,516- 1,185 1,527- * 
6.  1,41 1,43 1,745  1,571- 1,527- * 1,548- 
0.  1,45 1,49 1,424  * 1,185 1,527- 1,163- 
8.  1,37 1,32 1,535  1,516- 1,185- * 1,185- 
,.  1,37 1,45 1,427  1,234- * 1,516- 1,548- 

10.  1,39 1,43 1,825  1,548- 1,527- * 1,595- 
11.  1,36 1,38 1,544  1,516- 1,185- * 1,185- 
12.  1,36 1,43 1,529  * 1,571- 1,527- 1,548- 
13.  1,43 1,38 1,676  1,548- * 1,527- 1,548- 
14.  1,39 1,41 1,631  1,527- 1,516- * 1,185- 
15.  1,38 1,31 1,753  1,548- 1,527- * 1,595- 
16.  1,45 1,43 1,442  1,571- * 1,548- 1,527- 
10.  1,44 1,45 1,721  1,516- * 1,548- 1,163- 
18.  1,43 1,38 1,664  1,527- 1,527- 1,548- * 
1,.  1,45 1,41 1,283  1,527- 1,571- * 1,548- 
20.  1,41 1,55 1,655  1,571- 1,527- * 1,548- 
21.  1,44 1,41 1,453  * 1,527- 1,548- 1,527- 
22.  1,43 1,55 1,515  * 1,516- 1,185- 1,185- 
23.  1,31 1,31 1,733  1,571- 1,548- 1,527- * 
24.  1,44 1,45 1,826 1,548- 1,595- * 1,516- 
25.  1,56 1,45 1,721  1,527- * 1,185- 1,516- 

 

 



 352   .................................................................................. مالحؽال

 (35) ممحؽ
 الرٌاضٌات )المجموعة التجرٌبٌة( فً اختبار المعرفة السابقةدرجات تالمٌذ معلمات 

المجموعة  ت

 التجرٌبٌة 
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة 
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة 
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة
المجموعة  ت

 التجرٌبٌة

5.  6 2.  9 3.  11 4.  8 5.  11 6.  11 7.  11 

8.  5 9.  11 11.  9 11.  9 12.  6 13.  12 14.  11 

15.  8 16.  9 17.  12 18.  8 19.  8 21.  8 21.  12 

22.  7 23.  5 24.  13 25.  11 26.  12 27.  5 28.  8 

29.  8 31.  7 31.  11 32.  7 33.  13 34.  11 35.  7 

36.  9 37.  7 38.  6 39.  6 41.  11 41.  11 42.  11 

43.  7 44.  8 45.  8 46.  5 47.  11 48.  12 49.  12 

51.  9 51.  9 52.  6 53.  7 54.  12 55.  8 56.  11 

57.  8 58.  8 59.  8 61.  5 61.  13 62.  7 63.  12 

64.  11 65.  11 66.  6 67.  8 68.  11 69.  11 71.  7 

71.  9 72.  11 73.  6 74.  9 75.  6 76.  11 77.  9 

78.  8 79.  9 81.  7 81.  7 82.  8 83.  11 84.  11 

85.  7 86.  11 87.  11 88.  7 89.  6 91.  12 91.  9 

92.  6 93.  12 94.  11 95.  12 96.  6 97.  8 98.  5 

99.  11 111.  5 111.  9 112.  13 113.  5 114.  7 115.  7 

116.  7 117.  7 118.  7 119.  11 111.  5 111.  11 112.  7 

113.  9 114.  7 115.  12 116.  6 117.  7 118.  12 119.  8 

121.  8 121.  8 122.  13 123.  8 124.  7 125.  11 126.  9 

127.  9 128.  11 129.  11 131.  6 131.  8 132.  12 133.  8 

134.  7 135.  12 136.  6 137.  13 138.  9 139.  9 141.  11 

141.  6 142.  13 143.  8 144.  11 145.  6 146.  8 147.  11 

148.  6 149.  8 151.  6 151.  6 152.  8 153.  11 154.  9 

155.  7 156.  6 157.  6 158.  8 159.  6 161.  11 161.  9 

162.  8 163.  6 164.  8 165.  7 166.  6 167.  9 168.  8 

169.  6 171.  7 171.  6 172.  7 173.  7 174.  9 175.  8 

176.  5 177.  5 178.  9 179.  7 181.  9 181.  8 182.  11 

583.  7 584.  7 585.  5 586.  8 587.  11 588.  9 589.  11 

191.  7 191.  7 192.  7 193.  6 194.  9 195.  6 196.  9 

197.  11 198.  8 199.  7 211.  5 211.  5 212.  5 213.  11 

214.  11 215.  9 216.  8 217.  7 218.  7 219.  7 211.  9 

211.  12 212.  7 213.  9 214.  5 215.  7 216.  5 217.  6 

218.  8 219.  6 221.  7 221.  8 222.  8 223.  8 224.  8 

225.  7 226.  5 227.  7 228.  9 229.  9 231.  9 231.  6 

232.  9 233.  7 234.  11 235.  7 236.  8 237.  7 238.  6 

239.  11 241.  5 241.  11 242.  7 243.  11 244.  8 245.  7 

246.  9 247.  8 248.  11 249.  11 251.  11 251.  11 252.  8 

253.  5 254.  9 255.  11 256.  11 257.  9 258.  11 259.  11 

261.  11 261.  7 262.  13 263.  11 264.  8 265.  9 266.  11 

267.  9 268.  8 269.  13 271.  11       
 



 232   .................................................................................. مالحؽال

 (36ملحق )

 درجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة الضابطة( فً اختبار المعرفة السابقة

المجموعة  ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط
مجموعة ال ت

 ة الضابط

5.  11 2.  9 3.  9 4.  11 5.  9 6.  9 7.  12 

8.  11 9.  8 11.  7 11.  12 12.  8 13.  11 14.  13 

15.  9 16.  9 17.  6 18.  13 19.  11 21.  9 21.  9 

22.  9 23.  8 24.  5 25.  11 26.  11 27.  12 28.  9 

29.  11 31.  11 31.  7 32.  6 33.  9 34.  13 35.  11 

36.  12 37.  11 38.  5 39.  8 41.  8 41.  9 42.  6 

43.  8 44.  9 45.  8 46.  6 47.  9 48.  9 49.  12 

51.  9 51.  8 52.  9 53.  13 54.  7 55.  11 56.  13 

57.  9 58.  7 59.  7 61.  13 61.  7 62.  9 63.  11 

64.  11 65.  7 66.  6 67.  5 68.  8 69.  5 71.  6 

71.  11 72.  8 73.  8 74.  5 75.  9 76.  7 77.  8 

78.  8 79.  9 81.  6 81.  5 82.  6 83.  7 84.  6 

85.  9 86.  7 87.  6 88.  6 89.  5 91.  8 91.  6 

92.  11 93.  7 94.  8 95.  5 96.  7 97.  9 98.  7 

99.  11 111.  8 111.  6 112.  7 113.  7 114.  8 115.  5 

116.  12 117.  9 118.  6 119.  5 111.  7 111.  11 112.  8 

113.  12 114.  6 115.  7 116.  8 117.  9 118.  11 119.  9 

121.  11 121.  5 122.  6 123.  9 124.  6 125.  9 126.  7 

127.  9 128.  7 129.  7 131.  7 131.  6 132.  5 133.  9 

134.  11 135.  5 136.  5 137.  6 138.  5 139.  7 141.  5 

141.  8 142.  6 143.  8 144.  8 145.  11 146.  5 147.  8 

148.  9 149.  8 151.  9 151.  9 152.  11 153.  6 154.  9 

155.  8 156.  6 157.  6 158.  7 159.  9 161.  5 161.  5 

162.  11 163.  6 164.  5 165.  9 166.  11 167.  6 168.  5 

169.  11 171.  7 171.  7 172.  11 173.  9 174.  5 175.  7 

176.  9 177.  6 178.  5 179.  9 181.  12 181.  7 182.  8 

583.  7 584.  5 585.  8 586.  5 587.  13 588.  5 589.  9 

191.  8 191.  7 192.  9 193.  7 194.  11 195.  8 196.  5 

197.  9 198.  5 199.  7 211.  7 211.  6 212.  9 213.  7 

214.  5 215.  9 216.  11 217.  8 218.  8 219.  7 211.  5 

211.  7 212.  8 213.  9 214.  9 215.  6 216.  8 217.  7 

218.  7 219.  8 221.  9 221.  8 222.  12 223.  11 224.  7 

225.  8 226.  5 227.  8 228.  11 229.  13 231.  11 231.  8 

232.  9 233.  11 234.  5 235.  11 236.  9 237.  9 238.  9 

239.  7 241.  12 241.  8 242.  9 243.  8 244.  8 245.  8 

246.  5 247.  9 248.  9 249.  8 251.  12 251.  9 252.  8 

253.  8 254.  11 255.  12         

 



 233   .................................................................................. مالحؽال

 (37ملحق )

 فً اختبار الذكاءدرجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة التجرٌبٌة( 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

5.  21 2.  23 3.  17 4.  19 5.  25 6.  28 7.  21 

8.  19 9.  27 11.  21 11.  19 12.  29 13.  21 14.  22 

15.  15 16.  17 17.  25 18.  21 19.  18 21.  27 21.  19 

22.  21 23.  24 24.  18 25.  15 26.  21 27.  25 28.  22 

29.  14 31.  21 31.  18 32.  14 33.  31 34.  19 35.  16 

36.  23 37.  19 38.  21 39.  22 41.  29 41.  21 42.  15 

43.  21 44.  18 45.  22 46.  18 47.  17 48.  21 49.  22 

51.  22 51.  27 52.  24 53.  18 54.  19 55.  19 56.  17 

57.  17 58.  25 59.  21 61.  17 61.  21 62.  18 63.  21 

64.  19 65.  22 66.  25 67.  25 68.  29 69.  18 71.  19 

71.  17 72.  18 73.  19 74.  14 75.  21 76.  19 77.  17 

78.  21 79.  19 81.  17 81.  18 82.  25 83.  14 84.  19 

85.  23 86.  17 87.  14 88.  19 89.  19 91.  21 91.  22 

92.  22 93.  21 94.  15 95.  17 96.  17 97.  14 98.  25 

99.  24 111.  25 111.  21 112.  21 113.  14 114.  22 115.  27 

116.  24 117.  17 118.  21 119.  25 111.  21 111.  15 112.  18 

113.  21 114.  16 115.  22 116.  21 117.  17 118.  18 119.  28 

121.  15 121.  14 122.  22 123.  19 124.  16 125.  16 126.  31 

127.  17 128.  21 129.  15 131.  19 131.  15 132.  19 133.  17 

134.  21 135.  21 136.  14 137.  17 138.  12 139.  19 141.  21 

141.  18 142.  18 143.  21 144.  21 145.  17 146.  23 147.  25 

148.  19 149.  17 151.  21 151.  26 152.  16 153.  22 154.  27 

155.  16 156.  17 157.  23 158.  21 159.  15 161.  23 161.  18 

162.  15 163.  21 164.  27 165.  22 166.  21 167.  25 168.  21 

169.  21 171.  25 171.  28 172.  25 173.  21 174.  28 175.  31 

176.  26 177.  18 178.  15 179.  19 181.  21 181.  17 182.  29 

583.  21 584.  24 585.  21 586.  15 587.  19 588.  19 589.  21 

191.  21 191.  22 192.  19 193.  22 194.  15 195.  17 196.  18 

197.  19 198.  21 199.  18 211.  17 211.  21 212.  21 213.  17 

214.  21 215.  23 216.  27 217.  18 218.  21 219.  26 211.  17 

211.  18 212.  22 213.  15 214.  21 215.  22 216.  21 217.  14 

218.  21 219.  19 221.  14 221.  19 222.  22 223.  21 224.  12 

225.  23 226.  22 227.  16 228.  18 229.  15 231.  27 231.  13 

232.  21 233.  16 234.  16 235.  14 236.  14 237.  21 238.  29 

239.  21 241.  15 241.  21 242.  14 243.  21 244.  18 245.  21 

246.  24 247.  22 248.  22 249.  13 251.  21 251.  27 252.  25 

253.  25 254.  18 255.  27 256.  15 257.  23 258.  29 259.  19 

261.  21 261.  28 262.  19 263.  21 264.  27 265.  21 266.  17 

267.  21 268.  31 269.  21 271.  18       



 234   .................................................................................. مالحؽال

 (38ملحق )

 درجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة الضابطة( فً اختبار الذكاء

مجموعة ال ت
 ةالضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

مجموعة ال ت
 ة الضابط

5.  14 2.  14 3.  22 4.  14 5.  25 6.  14 7.  21 

8.  21 9.  15 11.  25 11.  15 12.  29 13.  15 14.  19 

15.  17 16.  21 17.  27 18.  13 19.  18 21.  21 21.  25 

22.  16 23.  21 24.  18 25.  12 26.  19 27.  21 28.  24 

29.  15 31.  18 31.  28 32.  17 33.  17 34.  18 35.  26 

36.  12 37.  22 38.  31 39.  18 41.  21 41.  22 42.  22 

43.  17 44.  15 45.  17 46.  21 47.  25 48.  15 49.  22 

51.  16 51.  14 52.  21 53.  25 54.  14 55.  14 56.  23 

57.  15 58.  21 59.  25 61.  29 61.  15 62.  14 63.  19 

64.  21 65.  21 66.  27 67.  18 68.  19 69.  21 71.  15 

71.  21 72.  14 73.  18 74.  21 75.  14 76.  14 77.  13 

78.  21 79.  15 81.  21 81.  22 82.  21 83.  22 84.  15 

85.  19 86.  17 87.  31 88.  27 89.  14 91.  15 91.  18 

92.  15 93.  19 94.  29 95.  19 96.  22 97.  18 98.  21 

99.  21 111.  17 111.  21 112.  14 113.  15 114.  16 115.  25 

116.  21 117.  21 118.  19 119.  15 111.  18 111.  19 112.  24 

113.  22 114.  26 115.  14 116.  18 117.  16 118.  19 119.  27 

121.  22 121.  21 122.  21 123.  19 124.  19 125.  23 126.  23 

127.  15 128.  21 129.  14 131.  17 131.  19 132.  22 133.  21 

134.  14 135.  27 136.  22 137.  21 138.  23 139.  23 141.  19 

141.  21 142.  21 143.  15 144.  25 145.  22 146.  25 147.  17 

148.  21 149.  18 151.  18 151.  21 152.  23 153.  15 154.  19 

155.  23 156.  27 157.  16 158.  19 159.  25 161.  19 161.  19 

162.  27 163.  29 164.  19 165.  18 166.  28 167.  17 168.  23 

169.  28 171.  21 171.  19 172.  18 173.  22 174.  21 175.  22 

176.  21 177.  21 178.  23 179.  21 181.  19 181.  26 182.  23 

583.  27 584.  22 585.  22 586.  25 587.  25 588.  19 589.  25 

191.  25 191.  19 192.  23 193.  18 194.  19 195.  21 196.  15 

197.  19 198.  22 199.  25 211.  24 211.  21 212.  21 213.  14 

214.  21 215.  16 216.  28 217.  22 218.  21 219.  19 211.  17 

211.  21 212.  15 213.  31 214.  21 215.  19 216.  18 217.  17 

218.  19 219.  22 221.  22 221.  23 222.  21 223.  17 224.  21 

225.  18 226.  17 227.  19 228.  21 229.  18 231.  16 231.  21 

232.  18 233.  21 234.  18 235.  19 236.  17 237.  15 238.  25 

239.  17 241.  19 241.  18 242.  19 243.  14 244.  14 245.  23 

246.  16 247.  17 248.  17 249.  21 251.  16 251.  21 252.  22 

253.  16 254.  19 255.  14         
 

 



 235   .................................................................................. مالحؽال

 (39ملحق )

 درجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة التجرٌبٌة( فً التحصٌل السابق

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

5.  61 2.  67 3.  44 4.  49 5.  98 6.  77 7.  61 

8.  65 9.  71 11.  46 11.  54 12.  78 13.  82 14.  48 

15.  58 16.  74 17.  41 18.  81 19.  71 21.  71 21.  61 

22.  71 23.  63 24.  39 25.  91 26.  75 27.  65 28.  62 

29.  77 31.  69 31.  81 32.  85 33.  46 34.  71 35.  63 

36.  74 37.  71 38.  61 39.  88 41.  58 41.  67 42.  67 

43.  81 44.  81 45.  73 46.  71 47.  57 48.  59 49.  61 

51.  61 51.  87 52.  49 53.  77 54.  93 55.  71 56.  71 

57.  54 58.  74 59.  54 61.  78 61.  56 62.  61 63.  46 

64.  81 65.  61 66.  81 67.  71 68.  71 69.  51 71.  81 

71.  91 72.  61 73.  91 74.  48 75.  73 76.  55 77.  54 

78.  85 79.  65 81.  85 81.  47 82.  49 83.  91 84.  69 

85.  84 86.  61 87.  84 88.  82 89.  55 91.  98 91.  91 

92.  71 93.  71 94.  71 95.  51 96.  81 97.  78 98.  85 

99.  77 111.  61 111.  77 112.  64 113.  91 114.  71 115.  84 

116.  82 117.  74 118.  82 119.  67 111.  85 111.  75 112.  71 

113.  71 114.  81 115.  71 116.  68 117.  84 118.  77 119.  87 

121.  65 121.  91 122.  51 123.  58 124.  51 125.  48 126.  82 

127.  69 128.  71 129.  81 131.  81 131.  51 132.  47 133.  71 

134.  67 135.  71 136.  91 137.  66 138.  81 139.  51 141.  65 

141.  59 142.  63 143.  85 144.  69 145.  56 146.  58 147.  77 

148.  71 149.  61 151.  84 151.  55 152.  85 153.  91 154.  67 

155.  58 156.  61 157.  71 158.  81 159.  84 161.  84 161.  59 

162.  51 163.  91 164.  71 165.  91 166.  68 167.  69 168.  71 

169.  55 171.  95 171.  66 172.  85 173.  71 174.  58 175.  61 

176.  91 177.  49 178.  65 179.  87 181.  66 181.  59 182.  51 

583.  98 584.  45 585.  61 586.  71 587.  65 588.  58 589.  55 

191.  78 191.  58 192.  56 193.  77 194.  61 195.  51 196.  91 

197.  71 198.  71 199.  55 211.  81 211.  66 212.  91 213.  98 

214.  75 215.  66 216.  59 217.  71 218.  59 219.  59 211.  78 

211.  88 212.  74 213.  58 214.  65 215.  51 216.  81 217.  72 

218.  81 219.  81 221.  51 221.  69 222.  81 223.  68 224.  75 

225.  58 226.  61 227.  51 228.  67 229.  54 231.  55 231.  81 

232.  54 233.  54 234.  59 235.  59 236.  69 237.  83 238.  46 

239.  75 241.  79 241.  71 242.  71 243.  98 244.  73 245.  44 

246.  78 247.  91 248.  68 249.  58 251.  85 251.  51 252.  56 

253.  61 254.  85 255.  55 256.  51 257.  84 258.  58 259.  57 

261.  66 261.  71 262.  83 263.  55 264.  71 265.  59 266.  68 

267.  69 268.  71 269.  51 271.  91       



 236   .................................................................................. مالحؽال

 (41ملحق )

 درجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة الضابطة( فً التحصٌل السابق

المجموعة  ت
 الضابطة 

المجموعة  ت
 الضابطة 

المجموعة  ت
 الضابطة 

المجموعة  ت
 الضابطة 

المجموعة  ت

 الضابطة 
المجموعة  ت

 الضابطة 
المجموعة  ت

 الضابطة 

5.  58 2.  55 3.  81 4.  65 5.  44 6.  63 7.  49 

8.  51 9.  75 11.  91 11.  58 12.  68 13.  62 14.  48 

15.  55 16.  78 17.  71 18.  71 19.  59 21.  49 21.  72 

22.  91 23.  61 24.  71 25.  77 26.  73 27.  55 28.  81 

29.  98 31.  66 31.  49 32.  74 33.  51 34.  59 35.  92 

36.  78 37.  69 38.  61 39.  81 41.  55 41.  57 42.  71 

43.  71 44.  67 45.  61 46.  61 47.  91 48.  48 49.  74 

51.  75 51.  71 52.  99 53.  54 54.  81 55.  72 56.  81 

57.  81 58.  74 59.  95 61.  81 61.  61 62.  78 63.  61 

64.  81 65.  63 66.  49 67.  91 68.  47 69.  69 71.  54 

71.  58 72.  71 73.  45 74.  85 75.  58 76.  82 77.  81 

78.  54 79.  71 81.  58 81.  84 82.  51 83.  89 84.  91 

85.  71 86.  81 87.  71 88.  71 89.  53 91.  61 91.  85 

92.  78 93.  87 94.  66 95.  77 96.  69 97.  55 98.  71 

99.  61 111.  74 111.  74 112.  82 113.  51 114.  63 115.  69 

116.  68 117.  66 118.  81 119.  71 111.  73 111.  68 112.  63 

113.  69 114.  61 115.  61 116.  65 117.  48 118.  77 119.  51 

121.  67 121.  65 122.  54 123.  69 124.  45 125.  71 126.  54 

127.  71 128.  61 129.  79 131.  67 131.  66 132.  81 133.  58 

134.  71 135.  71 136.  91 137.  59 138.  78 139.  48 141.  69 

141.  63 142.  61 143.  88 144.  71 145.  73 146.  85 147.  72 

148.  67 149.  74 151.  48 151.  58 152.  68 153.  84 154.  46 

155.  51 156.  81 157.  69 158.  51 159.  77 161.  51 161.  48 

162.  49 163.  91 164.  68 165.  55 166.  74 167.  51 168.  69 

169.  47 171.  77 171.  73 172.  91 173.  81 174.  88 175.  74 

176.  81 177.  69 178.  55 179.  99 181.  61 181.  56 182.  81 

583.  58 584.  61 585.  41 586.  56 587.  54 588.  74 589.  65 

191.  51 191.  81 192.  66 193.  58 194.  81 195.  49 196.  54 

197.  55 198.  87 199.  59 211.  91 211.  91 212.  48 213.  81 

214.  91 215.  71 216.  39 217.  71 218.  85 219.  41 211.  91 

211.  98 212.  61 213.  81 214.  84 215.  84 216.  48 217.  85 

218.  78 219.  66 221.  66 221.  61 222.  71 223.  41 224.  61 

225.  71 226.  65 227.  73 228.  65 229.  77 231.  81 231.  66 

232.  75 233.  61 234.  49 235.  55 236.  82 237.  78 238.  58 

239.  81 241.  74 241.  88 242.  45 243.  71 244.  61 245.  74 

246.  81 247.  61 248.  74 249.  47 251.  61 251.  63 252.  69 

253.  58 254.  74 255.  61         

 



 237   .................................................................................. مالحؽال

 (41ملحق )

 درجات تالمٌذ معلمات الرٌاضٌات )المجموعة التجرٌبٌة( فً اختبار التحصٌل

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة 

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

المجموعة  ت
 التجرٌبٌة

5.  18 2.  23 3.  19 4.  16 5.  13 6.  21 7.  21 

8.  16 9.  21 11.  21 11.  23 12.  21 13.  17 14.  17 

15.  21 16.  19 17.  21 18.  25 19.  18 21.  17 21.  22 
22.  22 23.  17 24.  16 25.  19 26.  21 27.  19 28.  21 

29.  17 31.  22 31.  21 32.  21 33.  19 34.  19 35.  19 

36.  21 37.  26 38.  21 39.  21 41.  26 41.  21 42.  16 

43.  19 44.  21 45.  23 46.  19 47.  14 48.  14 49.  22 

51.  25 51.  19 52.  22 53.  17 54.  21 55.  13 56.  27 
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a 

Abstract 

The research aims at: 

Building a training program based on the Swartz model for mathematics 

teachers. 

Knowledge of the impact of the training program in: 

1) The core thinking of mathematics teachers. 

2) the achievement of students of mathematics teachers from the fifth 

grade primary. 

3) Visual thinking for pupils of the fifth grade. 

         In order to achieve the research objectives, the researcher 

developed several basic and sub-zero hypotheses, which were compared 

between the average of the experimental and control groups in the 

central thinking variable of the mathematics teachers, 

The researcher built a training program according to Swartz model by 

following the steps of building the training program and adopting the 

thinking skills adopted in the model. The program included 16 training 

sessions and applied to the basic sample after verifying its validity. 

The study sample consisted of (18) teachers of mathematics for the 

elementary school in the Directorate General of Baghdad governorate / 

Karkh II to represent the experimental group trained according to the 

training program and 17 teachers who were not trained according to the 

program (control group) A random pupil of each teacher to be (525) 

students and students of the fifth grade primary school in the primary 

schools of the Directorate itself. The two sets of parameters were 

rewarded in the variables (tribal core thinking, years of service, 

intelligence and testing according to Swartz's model), and for students, 

they were rewarded in variables (previous achievement, intelligence and 

previous knowledge test)  .  

The researcher constructed the test of the core and remote thinking of the 

type of pans (21) and verified the equivalence of the two tests by 

calculating the difficulty factor after presenting them on a survey sample 

of 100 teachers from the research community before applying them to 

the basic sample. 

    The researcher selected the first seven chapters of the mathematics 

book for the fifth grade of the seventh edition of the year 2016. A 30-

point collection test and a visual thinking test consisting of () students of 

mathematics teachers of a multiple choice type were established, 

verifying its validity, calculating the coefficient of difficulty and 

discriminating force, and the effectiveness of the erroneous alternatives 



 

of its verbs and stability. A number of statistical methods were used (the 

Mann Whitney test for two independent samples and the t-test for two  

 

b 

independent independent samples and the effect size). The results were 

as follows: 

1) There is a statistically significant difference at the level of (0,05) 

between the average score of the mathematics teachers who were 

trained according to the training program (the experimental group) 

and the mathematics teachers who were not trained according to the 

program (control group) in the overall score for the core thinking test. 

2) There is a statistically significant difference at the level of (0,05) 

between the average scores of the mathematics teachers who were 

trained according to the proposed training program (experimental 

group) in the test of tribal and post-core thinking. 

3) There is a statistically significant difference at the level of (0,05) 

between the average scores of the students of the mathematics 

teachers who trained their teachers (experimental group) according to 

the proposed training program and the students who did not train their 

teachers (the control group) according to the training program in the 

collection test. 

4) There is a statistically significant difference at the level of (0,05) 

between the average scores of the students of the mathematics 

teachers who trained their teachers (the experimental group) 

according to the proposed training program and the students who did 

not train their teachers (the control group) according to the training 

program in visual thinking test  .  

       In light of the research results, the researcher recommends several 

recommendations, including: 

1) The interest in training teachers to integrate thinking skills in 

mathematics according to Swartz model. 

2) The need to introduce the subject of teaching thinking skills in 

different directions in the vocabulary of methods of teaching 

mathematics and teaching thinking in the faculties of basic education. 

  The researcher presented several proposals, including: 

1) Building a training program according to the Swartz model of applied 

students and its impact on the development of central thinking. 

2) Conduct a study on the construction of a training program and its 

impact on the teaching performance of teachers and the trend towards 

the profession. 
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