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  داءــاإله

  

 غمراني بعطفهما ذين، الل ة الغالية والدتي العزيزالعزيز وإىل  والدي 
  .وحناهنما ، وغرسا يف نفسي حب العلم، وكانا يل دوماً خري عون وسند

  .اليت حتملت معي عناء البحث والدراسة وإىل زوجيت املخلصة
   .عبد ا…  قرة عيين و ابينوإىل 

 يل دوماً عوناً على ا كانوالالتيواألخوات الكرميات   أخي احلبيبوإىل 
  .ل اخلري فع

  .إىل األهل واألقارب 
  .إىل أساتذتي الكرام أعضاء اهليئة التدريسية 

  .إىل زمالئي وأصدقائي 

   . مجيعاً هذا اجلهد تقديراً وعرفاناً أهديهم
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 وتقدير شكر
آله  وعلى محمد ، سيدنا المرسلين سيد على والسالم والصالة ، العالمين رب هللا الحمد

 ، ، ، وبعد الدين يوم إلى بهديه اهتدى ومن ، وسلم وصحبه
، وحبب لي البحث العلمـي     الذي هداني ووفقني  … وأسجد هللا حمداً وشكراً وتعظيماً    

وما توفيقي إال باهللا الذي علـم       …  وأعانني على إنجاز هذا العمل العلمي المتواضع      
  . علم اإلنسان ما لم يعلم…  بالقلم

  . " يشكِر الناس ال يشكِر اَهللا من ال" في قوله   واهتداء بهدِي النبِي 
ومن هنا أغتنم هذه الفرصة كي أقدم أجمل باقة من الشكر الخالص إلى كـل مـن                 
أفاض علي حبه فأثمر ذلك وساهم في غرس بذور هذا العمـل المتواضـع حتـى                

  . خروجه إلى النور
 فانـة ع عزو إسماعيل/ الدكتور األستاذ لمشرفي الشكر بجزيل أتقدم أن إال يسعني ال

 من أجـل  الكثير وفكره وجهده وقته من أعطاني والذي ، الدراسة هذه على المشرف
ألسـاتذتي   والتقدير الشكر بجزيل وأتقدم كما ، النهائية صورته في البحث هذا إخراج
 .باسمه ولقبه  كًل بالجامعة اإلسالمية بغزة التربية كلية في األفاضل

للبنين ) أ(هارون الرشيد الثانوية  مدرسة في سيةالتدري للهيئة الشكر بجزيل وأتقدم كما
 من جهـد  بذلوا لما  حسين عامر أبو شمالة/ األستاذ وعلى رأسهم مدير المدرسة 

كما أزجي شكري وتقديري العميق إلـى الـسادة    ، دراستي أثناء األمور لي وسهلوا
 ر وأخص بالـذك   ، رأيهم ونصحهم  ، وشاركوني  فكرهم  ن لما أعطوني من   المحكمي
  بما أثرى الدراسة وكـان      الذي راجع الدراسة لغوياً ،       سلمان أبو موسى  / األستاذ  

 أن القـدير  العلي اهللا داعياً ، ، وتجاوز العقبات لي عوناً وسنداً في تخطي الصعاب
 .  حسناتهم ميزان في ذلك ويجعل الجزاء خير يجزيهم
 هـذا  من المنشود الهدف يقتحق في وفقت قد أكون أن القدير العلي اهللا أرجو وأخيراً

 .  وأهله للعلم البحث خدمةً
  الباحث                                                                  

                                                                   مراد هارون األغا 
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  لغة العربيةملخص الدراسة بال
أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات  على التعرف إلى الدراسة هدفت

 واسـتخدم  ، التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر للفرع العلمـي 
  .المنهج التجريبي  الباحث

   :استخدم الباحث األدوات التالية  الدراسة  أهداف ولتحقيق 
  .وذلك لتصنيف الطالب من حيث الجانب المسيطر من الدماغ. اختبار السيطرة الدماغية  •
اختبار من تصميم الباحث يتعلق ببعض مهارات التفكير الرياضي وهو اختبار يحتوي علـى               •

االسـتقراء ، االستقـصاء ، االسـتنتاج ، المنحـي         ( فقرة موزعة على ستة مجاالت      ) ٢٤(
فقرات اختباريه التي تعتبـر  ) ٤(، وقد تم استبعاد  )  التعبير بالرموز    العالقي ، حل المسألة ،    

  .درجاتها ضعيفة 
وطرق التدريس ومجموعـة   المناهج في المتخصصين من مجموعة على االختبار عرض وقد تم

 عينة على تطبيقه تم عليه التعديالت وإدخال االختبار تحكيم وبعد ، لتحكيمه من معلمي الرياضيات
 العينـة  أفـراد  على االختبار ثبات تقدير تم و، وثباته صدقه لحساب طالباً) ٣٠ (بلغت ةاستطالعي

ومعامل  ) ٠,٨٦(  حيث بلغ معامل االرتباط النصفية التجزئة طريقة وذلك باستخدام االستطالعية
 . ، وتم حساب مستوى الصعوبة ومعامل التميز لفقرات االختبار ) ٠,٩٢( الثبات 
  : التالية اإلحصائية اليباألس استخدام وتم

 . المئوية  والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات •
  . لعينتين مستقلتين T-test) ت(اختبار  •
 ) .العينات الصغيرة ، العينات الكبيرة ( اختبار مان ويتني للعينتين المستقلتين  •
  . ويلس لثالث عينات مستقلة –اختبار كروسكال  •

الحادي عشر للفرع العلمي التابع للمدارس الحكومية  الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون
طالباً ) ٦٠(الدراسة  عينة وبلغت ، وطالبة طالباً ) ١٢٧٨ ( عددهم بلغ حيث ، بمحافظة خانيونس

،   قـصدية بطريقة العينة اختيار تم و ،كمجموعة تجريبية) ٣٠( منهم كمجموعة ضابطة و)٣٠(
 المجموعتين من حيث العمر الزمنـي والتحـصيل الـسابق فـي             ولقد تم تأكد الباحث من تكافؤ     

 الدراسـي  للعـام  الثـاني  الفـصل  فـي  الدراسة عينة على االختبار تطبيق تم وقدالرياضيات ، 
 م فقد تم تدريس الوحدة المعدة باستخدام إستراتيجية العصف الذهني للمجموعـة             ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  .ة التقليدية التجريبية ، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريق
  
  



 ز 

 :التالية  النتائج إلى الدراسة وتوصلت
بـين متوسـطي درجـات       ) ٠,٠٥ = α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . ١

تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر     المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار      
  .  طالب الجانب األيمن المسيطر للدماغلدى الرياضي

بـين متوسـطي درجـات       ) ٠,٠٥ = α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . ٢
تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر     المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار      

  .  طالب الجانب األيسر المسيطر للدماغلدى الرياضي
  بـين متوسـطي درجـات         )٠,٠٥ = α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         . ٣

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر          
لـصالح المجموعـة   ) األيمن واأليسر للـدماغ  (  طالب الجانبين المسيطرين معاً      لدىالرياضي  
  .التجريبية 

توى بعض مهـارات    في مس  ) ٠,٠٥ = α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         . ٤
                   التفكير الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية تعزى إلى الجانـب المـسيطر مـن الـدماغ                

  ) .أيمن ، أيسر ، الجانبين معاً ( 
  

 : يلي  ما أهمها من كان التوصيات من مجموعة الدراسة عرضت وقد
 باسـتخدام  تنميتهـا  علـى  مـل والع الرياضي التفكير  مهاراتمن مهارات أخرى استخدام •

 . مختلفة فصول على وتطبيقها ،إستراتيجية العصف الذهني 
 التعليمية الوسائل برنامج في التدريس بإستراتيجيات تختلف عن الطريقة التقليدية فكرة إدماج •

 .الفلسطينية  والتعليم التربية لوزارة التابعة للمناهج
رات التفكيـر الرياضـي لـدى الطلبـة وذلـك         تعزيز إستراتيجيات التدريس التي تنمي مها      •

 .كإستراتيجية العصف الذهني وغيرها 
                 تنوع صياغة األسئلة في مناهج الرياضـيات لتـشمل جميـع مهـارات التفكيـر المتعلقـة                  •

 .للدماغ ) الجانب األيمن ، الجانب األيسر ، الجانبين معاً ( بـ 
 وخطوات حل المسألة الرياضية في الجوانـب الغيـر          تعليم الطالب أنماط التفكير الرياضي     •

 .مسيطرة من الدماغ 
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  الفصل األول 
  خلفية الدراسة

  
ة والتكنولوجية التي حققتها البـشرية هـي نتاجـات أفكـار                    إن معظم اإلنجازات العلمي   

، أما اآلن فإن مجتمعنـا        ولكن العلم في الماضي كان يصمم لعالم مستقر         والمفكرين ،  المبدعين
يعيش في عالم سريع التغير تحيطه تحديات محلية وعالمية لعل من أهمهـا االنفجـار المعرفـي     

لم نتيجة سرعة االتصاالت والمواصالت حتـى أصـبح         والتطور التكنولوجي واالنفتاح على العا    
كل ذلك يحتاج منا السرعة في تنمية عقليات مفكرة قادرة على حـل             …  ) قرية صغيرة  (العالم  

  . المشكالت
ت وتعتبر تنمية هذه العقليات المفكرة مسؤولية كل مؤسسات الدولـة وعلـى رأسـها المؤسـسا               

 الفرد يمكن أن تتم من خالل المناهج الدراسـية المختلفـة   فمن المعلوم أن تنمية تفكير .  التعليمية
، والمناهج باختالفها تساهم في تنمية التفكيـر والقـدرة علـى حـل               داخل المؤسسات التعليمية  

 وتسهم في زيادة قدراتهم في أنواع التفكير المختلفـة إذا تـوفر لتدريـسها    لبةالمشكالت لدى الط 
  . اإلمكانات الالزمة

، وهي بحاجة إلى اإليقاظ والتـدريب        داعية موجودة عند كل األفراد بنسب متفاوتة      فالقدرات اإلب 
وإن النمطية في األساليب التعليمية توقف أو تعيق تلك القدرات وال تؤدي إلى إعداد              .  لكي تتوقد 

، والذي تحتاجـه التنميـة الـشاملة         أفراد يمتازون بالفكر قادرين على اإلنتاج المتنوع والجديد       
  . عاتنالمجتم

فيهـا وقـد      في حياته اليومية بعض األمور التي تحتاج منه وقفة ليفكـر           دوماًيصادف  الفرد  إن  
له بمثابة مـشكلة      أو غير واضح فيكون هذا األمر بالنسبة       تطول هذه الوقفة إذا كان األمر صعباً      

دراسته بالمدرسة  أثناء للطالب  بالنسبةاًالحل المعقول وهذا ال يختلف كثيرتؤرقه إلى أن يجد لها 
وبـالطبع لـن   ، أثناء دراسته ليفكر فيهـا    عليه أن يقف أمام بعض المشكالت التي تعترضهإذ

 باله ما لم يجد الحـل الـصحيح         أنه لن يهد  بمعنى أ  يستريح طالما لم يسيطر على الموقف تماماً      
ن أهم ما يميـز  إوبصفة عامة ف، المفروضة عليه أن يدرسها  والمناسب للمشكالت التي يقابلها أو

)  في أية مرحلة دراسـية       في أي مجال أو طالباً      أو متخصصاً  عادياً سواء كان مواطناً  (  اإلنسان
والمخلوقات هو قدرته على التفكير الذي وهبه اهللا إياه وعليه تكـون إحـدى               عن سائر الكائنات  

 على حل مشكالته ومـن  قدرة أكثرالتربية الحديثة هي تنمية التفكير العقلي للفرد ليكون  واجبات



 ٣

التربية فـي   ثم يستطيع بسهولة أن يواجه متطلبات حياته على المدى القصير والبعيد وبذلك تسهم
  . تكوين المواطن الصالح ذي الشخصية المتكاملة الجوانب

عنصر حاكم فيما يجـري     تعتبر  الرياضيات  أن  ب ) ٢٦٥ : ٢٠٠٧عفانة وآخرون  ،     ( وقد أشار   
وقع مستقبالً من مستحدثات علمية تكنولوجية ولذلك فإن منـاهج الرياضـيات            حالياً وفيما هو مت   

وتربويتها البد وأن تتجاوب مع معطيات التطور ، وتخلع عنها رداءها التقليدي ، فالطالب فـي                
حاجة إلى رياضيات أكثر نفعية في مسالكهم المعيشية ، وليسهم تعلمها في إعـدادهم لمواجهـة                

  .  تحديات المستقبل 
ذلك ألن طبيعتها االستداللية تسمح للطلبة باستنتاج أكثر من نتيجة لنفس المقـدمات المعطـاة ،           و

والبنية المعرفية لها غنية بمواقف المشكلة التي يمكن أن تحفز تفكير الطلبـة ليـضعوا حلـوالً                 
متعددة ومتنوعة وجديدة ، وهذه في مجموعها جوهر العملية اإلبداعية التي تتفـق تمامـاً مـع                  
تعريف اإلبداع في الرياضيات وهو الذي يقوم على اإلحساس بالمشكالت ومن ثم إنتـاج طـرق           

  . متعددة وأصلية لحل المشكالت الرياضية 
  

فنحن اليوم بحاجة أكثر من قبل إلى استراتيجيات تعليم وتعلم تمدنا بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة               
ية مهاراتهم العقلية المختلفـة وتـدربهم علـى         راء معلوماتهم وتنم  ثومتقدمة تساعد طالبنا على إ    

وهذا ال يتأتى بدون وجود المعلم المتخـصص الـذي يعطـي    .  اإلبداع وإنتاج الجديد والمختلف   
، وذلك من خـالل تزويـدهم        طالبه فرصة المساهمة في وضع التعميمات وصياغتها وتجربتها       

ق في التفكير اإلبداعي وقيادتهم نحو      بالمصادر المناسبة وإثارة اهتماماتهم وحملهم على االستغرا      
وأن تكون لديه القدرة على إبداء االهتمام بأفكار الطالب واستخدام أسـاليب             . " اإلنتاج اإلبداعي 

، وعرض خطوات التفكير عند معالجة المشكلة بدالً من عرض النتيجة            بديلة لمعالجة المشكالت  
  . قدرة على تقييم نتائج التعلم بشكل فعالمما يدفعهم نحو تطوير نماذج التفكير وال" .  فقط

 مـن خـالل بـرامج      بة لدى الطل   والرياضية كما ظهر االهتمام واضحاً بتنمية القدرات اإلبداعية      
 األلعـاب   –ني  الـتعلم التعـاو    -العصف الـذهني    :  موجهة واستراتيجيات تدريس مختلفة مثل    

  األنشطة المفتوحـة  – االستقصاء –علم  دورة الت– حل المشكالت   –التعلم باالكتشاف    –واأللغاز  
  . وغيرها… 
 الرياضيهناك الكثير من الطرق واالستراتيجيات واألساليب والبرامج الموجهة لتنمية التفكير  ف

 كونها جربت في الميدان التربوي على العديد من  ،ومن أهمها إستراتيجية العصف الذهني
  . بة  قدرات االبتكار لدى الطلالمواد التعليمية وأثبتت فعاليتها في تنمية



 ٤

ولقد نبع الشعور بمشكلة الدراسة الحالية من خالل ما يمر بنظام التعليم في قطاع غزة من 
أزمات ، حيث أدت الكثير من األسباب إلى تدني التحصيل والتفكير في الرياضيات ، وخاصة 

الثانوية (  الممر إلى طلبة الصف الحادي عشر ، حيث أن الطالب ينظر إلى هذا الصف على أنه
، وأن ما يحصد من عالمات أو تفوق ال يجدي نفعاً ، وربما يعود ذلك إلى عدم وعي ) العامة 

  .الطلبة ببعض مهارات التفكير لديهم 
من هنا تأتي هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تدريس ف

في جانبي الدماغ لدى طالب الصف   الرياضيبعض مهارات التفكير على تنمية الرياضيات
  .  الحادي عشر العلمي بمحافظة خانيونس

  
حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات الحديثة التي أخذت تتطور وتبرز في القرن الحادي 
والعشرين ، حيث التفكير الرياضي في جانبي الدماغ يعد من أهم مصادر التعلم والتدريس ، فال 

أن يتعامل مع تالميذه بفاعليه إال إذا تعرف على قدراتهم الفكرية ومهاراتهم يستطيع المعلم 
  .الدماغية ، وتحديد القدرات الذكائية المسيطرة على جانبي الدماغ 

كما تؤكد العديد من الدراسات التربوية بأن معرفة آلية عمل الدماغ يسهل من طرق إكساب 
ستقرار النفسي واالجتماعي وإنجاز المهام التربوية القلق وإحداث االالمتعلمين المعرفة وتخفيف 

بدقة وسهولة ، ولذا ينبغي على كل معلم أن يدرس آلية عمل الدماغ ونظرية التعلم بجانبي 
الدماغ واالستراتيجيات التدريسية المنشطة للجانب غير المسيطر من الدماغ ، وذلك من أجل 

   )١٠ : ٢٠٠٨عفانة والجيش ، . ( ثارته رفع مستوى أداء المتعلمين وتنشيط تفكيرهم وإ
  

 إلى هذه الدراسة لوجود بعض أوجه القصور في طرق التدريس التقليدية التي ما زالت                 فأتوجه
 مجرد معلومات وحقائق مجزأة ال قيمة لها ، إلىتستخدم في تدريس الرياضيات التي حولته 
لباحث أن الطرق التقليدية المستخدمة في تدريس وهذه الطرق ال تناسب طبيعته ولذلك يرى ا

الرياضيات تعد من عوامل قصور علم الرياضيات في تحقيق رسالته وأهدافه التربوية مما 
   .يستدعي البحث عن طرق تدريس جديدة يمكن أن تحقق ذلك

  
  
  
  
  
  



 ٥

   :مشكلة الدراسة
  : التالي  الرئيس السؤالتتحدد مشكلة الدراسة في

 التفكير الرياضـي فـي       بعض مهارات  ام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية     ما أثر استخد  " 
  "  ؟ طالب الصف الحادي عشر العلميجانبي الدماغ لدى 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 لـدى ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي             .  ١

  ب األيمن المسيطر للدماغ من طالب الصف الحادي عشر العلمي ؟طالب الجان
 لـدى ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي             .  ٢

  طالب الجانب األيسر المسيطر للدماغ من طالب الصف الحادي عشر العلمي ؟
 لـدى ية بعض مهارات التفكير الرياضي      ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنم       .  ٣

للدماغ من طالب الـصف الحـادي عـشر         ) األيمن واأليسر   (  طالب الجانبين المسيطرين معاً   
  العلمي ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب              . ٤
  ؟) أيمن ، أيسر ، الجانبين معاً ( المجموعة التجريبية تعزى إلى الجانب المسيطر من الدماغ 

  
  :فرضيات الدراسة 

  : اختبار صحة الفروض التالية إلىتهدف الدراسة الحالية 
بـين متوسـطي درجـات       ) ٠,٠٥ ≤ α(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ال. ١

ـ    المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار       ر تنميـة بعـض مهـارات التفكي
  .  طالب الجانب األيمن المسيطر للدماغلدى الرياضي

بـين متوسـطي درجـات       ) ٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال  . ٢
تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر     المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار      

  .  طالب الجانب األيسر المسيطر للدماغلدى الرياضي
بـين متوسـطي درجـات       )  ٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال  . ٣

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر          
  ) .األيمن واأليسر للدماغ (  طالب الجانبين المسيطرين معاً لدىالرياضي 

في مستوى بعض مهـارات      ) ٠,٠٥ ≤ α( عند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية      ال  . ٤
              التفكير الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية تعزى إلى الجانـب المـسيطر مـن الـدماغ                

  ) .أيمن ، أيسر ، الجانبين معاً ( 
  



 ٦

   :الدراسةأهداف 
  : تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي 

 التفكير الرياضي في الجانب األيمن المسيطر للدماغ لدى التحقق من تنمية بعض مهارات. ١
  .طالب الصف الحادي عشر يعزى إلى استخدام إستراتيجية العصف الذهني 

التعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية بعض . ٢
ى طالب الصف الحادي عشر مهارات التفكير الرياضي  في الجانب األيسر المسيطر للدماغ لد

  .يعزى إلى استخدام إستراتيجية العصف الذهني 
التعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية بعض . ٣

مهارات التفكير الرياضي  في الجانبين المسيطرين معاً للدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر 
  .ة العصف الذهني يعزى إلى استخدام إستراتيجي

الكشف عن داللة الفروق في مستوى بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب المجموعة . ٤
  ) .أيمن ، أيسر ، الجانبين معاً ( التجريبية تعزى للجانب المسيطر من الدماغ 

  
  

   :الدراسةأهمية 
  : تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي 

بعض مهارات تنمية في  الرياضياتن والموجهين ومعلمي  الخبراء والمتخصصيقد تساعد .١
   .الرياضيات من خالل تدريس مادة الرياضي في جانبي الدماغالتفكير 

قد تقدم الدراسة تصوراً لتدريس الرياضيات للصف الحادي عشر العلمي باستخدام  .٢
   .ة الرياضياتإستراتيجية العصف الذهني ، يمكن االستفادة منها من قبل موجهي ومعلمي ماد

 المساقات الدراسية تدريس بحيث يتم المنهاجقد تفيد المربين والمتخصصين في بناء وتطوير . ٣
على أساس التعلم القائم على الدماغ ، وذلك حتى يكون هناك معلم ناضج على مستوى ثقافي 

  .وعلمي ورياضي مقبول 
 أساليب وطرق تدريسهم وخاصة قد تزود المربين بنموذج عقلي مركب يتم من خالله تطوير. ٤

في مجال تعليم وتعلم الرياضيات بحيث يشجعون طلبتهم على استخدام جانبي الدماغ في   
  .التفكير 

في تحسين قدرات المتعلمين وتنمية تفكيرهم  زارة التربية والتعليموقد تساعد هذه الدراسة  .٥
  .ميهم طبقاً للجانب المسيطر للدماغ مع مراعاة خصائص أدمغة معل

  
  



 ٧

  :حدود الدراسة 
  :تقتصر حدود الدراسة بالحدود التالية 

 تطبيق الدراسة الحالية على عينة من طالب الصف الحـادي عـشر      اقتصر: الحدود المكانية   * 
 جميـع المـدارس   مـن تم اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسـة  ، فالعلمي في محافظة خانيونس  
  .الحكومية بمحافظة خانيونس 

 الثـاني للعـام الدراسـي       تم تطبيـق الدراسـة فـي الفـصل الدراسـي          : د الزمانية   الحدو* 
 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩

                 وحدة مـن الوحـدات المتـضمنة فـي كتـاب الرياضـيات             اقتصرت الدراسة على تدريس     * 
  ) .وحدة المتتاليات والمتسلسالت ( المقرر على طالب الحادي عشر العلمي ) الجزء الثاني ( 
 االستقـصاء ، االسـتقراء ،      ( تصرت الدراسة على بعض مهـارات التفكيـر الرياضـي           اق* 

   .) العالقي ، التعبير بالرموز ، حل المسألةالمنحياالستنتاج ، 
  
  

  : مصطلحات الدراسة 
   :  التاليةالمصطلحات اإلجرائيةتبنى الباحث 

تمكننـا مـن   عليمية والتـي   التي تتضمن مجموعة من الفعاليات الت     هي الخطة    :اإلستراتيجية  * 
  .لتحقيق األهداف التي تم التخطيط لها االنتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المرغوب 

  
ويقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد والمجموعات لحـل             : العصف الذهني * 

ـ       . جديدة، وتكون هذه األفكار واآلراء       معينة مشكلة ة مـن اإلثـارة     أي وضع الذهن فـي حال
والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات لتوليد أكبر قدر من األفكار حول المـشكلة أو الموضـوع                

  .المطروح ، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار 

  

 الفرد من سلوك لفظي أو مهاري وهذا األداء عادةً يكون علـى مـستوى               قدرةهي   : المهارة* 
  .      بسرعة ودقة وإتقان  ظهر منه القدرة على أداء عمل معيني معين

  
العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عنـدما      عبارة عن سلسلة من النشاطات    هو   :التفكير  * 

واحدة أو أكثر من الحواس الخمس ، بحثا عن معنى فـي   يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق
   .الموقف أو الخبرة
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 حل المشكالت الرياضية حالً ذهنياً مـن خـالل         ته يتم بواسط  أسلوب وهو   :ير الرياضي   التفك* 
 العالقي ،   المنحياالستقصاء ، االستقراء ، االستنتاج ،        : ومن أهم مظاهره  المقدمات في السؤال    

  .التعبير بالرموز ، حل المسألة 
  

 األكثـر  سلوكنا في يتحكم الذي وهو ، الجسد وظائف تنظيم عن المسئول العضو هو: الدماغ * 
 والعلوم واألدب والفن الموسيقى ذلك في بما المتميزة الحضارية إبداعاتنا مصدر كما أنه ، بدائية

ويتكون من جانبين أحدهما أيمن واآلخر أيسر ، إال أن هناك العديـد مـن الدراسـات                 . واللغة  
يمن عن الجانـب األيـسر فـي         تؤكد أن الدماغ يعمل بكليته وال يمكن فصل الجانب األ          الحديثة

  .التعامل مع المواقف الحياتية 
  

 هو النصف األيمن من الدماغ يتخصص في إعـادة بنـاء وتركيـب              :الجانب األيمن للدماغ    * 
األجزاء لتكوين كل متكامل ، كما أنه يتعرف على العالقات بين األجزاء المنفصلة وهو ال ينتقل                

يعنى بالرسوم والخيـال  فق ومتواز ، فهو الجانب الذي بصورة خطية وإنما يعمل بشكل كلي متوا      
   .واإلبداع

 هو النصف األيسر من الدماغ فهو يبدي فاعلية في عمليات المعالجة :الجانب األيسر للـدماغ   * 
   .رقاميعنى بعمليات التحليل والمنطق واألالبصرية والمكانية ، فهو الجانب الذي 

  
إلى االعتماد على وظائف الجانب األيسر للـدماغ     ل الفرد هي مي : السيطرة الدماغية اليسرى    * 

  .أثناء معالجة المعلومات 
  

إلى االعتماد على وظائف الجانب األيمن للـدماغ   هي ميل الفرد: السيطرة الدماغية اليمنـى   * 
  .أثناء معالجة المعلومات 

  
عتماد علـى وظـائف     إلى اال  هي ميل الفرد  ) : جانبي الدماغ   ( السيطرة الدماغية المتوازنة    * 

  .، أثناء معالجة المعلومات معاً جانبي الدماغ األيمن واأليسر 
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  اإلطار النظري

                                              
                                                                          

  

 .إستراتيجية العصف الذهني  •

 .هاراته التفكير وم •

  .السيطرة الدماغية وجانبا الدماغ  •
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  الثانيالفصل 
  اإلطار النظري

لقد أصبح من الضروري أن لكل من يتخذ التدريس مهنة له ،  أن يلم بمهارات هـذه المهنـة ،                     
وتأتي مقدمة هذه المهارات إستراتيجية تدريس المواد ، فلـم يعـد خافيـاً علـى أحـد أهميـة                    

 في توجيه المعلم إلى عملية تعليم فعالة ، حيث ولّى الزمان الذي ساد فيـه               إستراتيجيات التدريس 
االعتقاد أنه ال يمكن تنمية مهارات التفكير عند الطلبة ، كما وجاءت كثير من نتـائج الدراسـات       
التربوية والعلوم اإلنسانية لتؤكد إمكانية تنمية مهارات التفكير عند الطلبة ، والسـيما مهـارات               

الرياضي ، شريطة توفير المنهاج المالئم والمعلم المؤهل علمياً ومسلكياً وخاصة تزويـد             التفكير  
المعلم بأساليب التدريس الحديثة واالبتعاد عن إستراتيجيات التدريس القديمة التـي تعتمـد علـى     

   .تلقين الكم الهائل من المعلومات منهاجاً لها 

  

  إستراتيجية التدريس
  :التدريس ماذا نعني بإستراتيجية 

تم تناول مفهوم اإلستراتيجية من قبل العديد مـن رواد الفكـر اإلداري والتربـوي ومـن هـذه       
والذي يجد بأن اإلسـتراتيجية تمثـل الخطـة أو     ) MinZberg , 1973( التعريفات تعريف 

   ) .٧٥ : ١٩٩٤ ، خليفه. ( االتجاه أو منهج العمل الموضوع لتحقيق هدف ما 
" إستراتيجيوس  " بأن كلمة إستراتيجية مشتقة من الكلمة اليونانية         ) ٧٦ : ١٩٩٤خليفة ،   ( ويشير

وارتـبط مفهومهـا    . ومعناها فن القيادة ، وفي البداية  اقتصر استخدامها في العلوم العـسكرية              
  . بمفهوم الحرب ، ثم بدأ استخدامها في التربية 

لتدريس هـي إجـراءات محـددة       إلى أن إستراتجية ا    ) ٧٧ : ٢٠٠٧عفانة وآخرون ،    ( ويشير  
لتدريس موضوع أو درس معين ، فهي مجموعة من األمور اإلرشادية ، أو نمط مـن األفعـال                  

  .والتصرفات التي تحدد مسار عمل المعلم وخط سيره في حصة الدرس 

فقد أشار إلى إستراتيجية تدريس الرياضيات علـى أنهـا سلـسلة             ) ٧٦ : ١٩٩٤خليفة ،   ( أما  
ويجـب التأكيـد هنـا علـى أن اختيـار         . اضية ال إلى عملية التدريس ذاتها فقط        العمليات الري 

اإلستراتيجية يجب أن يسبق اختيار طريقة أو أسلوب التدريس ألنها تحـدد هـذا األسـلوب أو                 
ويمكـن  . ألهداف تقـديمها وعرضـها      ) الرياضيات  ( وكيفية تنظيم المادة الدراسية     . الطريقة  
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 أنها توليفة من األعمال التي يقوم بها المعلم داخل الفصل للوصول إلى             اعتبار اإلستراتيجية على  
  .نتائج معينة والحيلولة دون ما يناقضها 

هي مجموعة من األداءات التي يستخدمها المعلـم        : وبذلك يمكن القول بأن إستراتيجية التدريس       
 إلى جهد من المعلـم      لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمين ، وهي أحد عناصر المنهج التي تحتاج           

في اختيار األفضل من الطرق واألساليب بما يعرفه من مصادر التعلم وأساليبه لتنظـيم المجـال        
الخارجي الذي يحيط بالمتعلم كي ينشط ويغير من سلوكه ، بمعنى أن إستراتيجية التدريس هـي                

  .م جزء متكامل من موقف العملية واألساليب التي تتبع في تنظيم المجال للمتعل

  

إن التدريس الفعـال للرياضـيات يتطلـب التخطـيط لمجموعـة مـن األنـشطة ، غيـر أن                                          
اختيـار إســتراتيجية مناسـبة للتــدريس ، وإدارة البيئــة                           : النـشاطين األكثــر أهميـة همــا   

  ) . ٧٧ : ٢٠٠٧ وآخرون ، عفانة) . ( إدارة بيئة التعلم ( الصفية 

  

    )١٤٧ : ٢٠٠٦شاهين ، ( : كيفية اختيار استراتيجية التدريس 
 لكثرة عدد إستراتيجيات التدريس ، كيف يمكن للمعلم أن يختار منها ، فهناك عوامل كثيرة                نظراً

  : تتدخل في عملية االختيار مثل 

ـ             .١ تراتيجية نوعية المادة الدراسية أو الموقف التعليمي ، فبعض المواد الدراسية يناسبها إس
 .معينة دون أخرى 

الفروق الفردية بين المتعلمين ، من حيـث مـستوياتهم الفعليـة ونـضجهم الوجـداني                 .٢
 .واالجتماعي 

 .الجو والبيئة االجتماعية والمدرسية ، وما يتوفر منها من إمكانيات  .٣

  .فعلى المعلم الموازنة بين هذه األمور جميعاً واختيار إستراتيجية التدريس المناسبة 
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  :األمور الواجب مراعاتها عند اختيار إستراتيجية التدريس 
                 ، ) ١٩٩١أحمـد القيـسي ،      ( نقالً عن    ) ٧٩،  ٧٨ : ٢٠٠٧عفانة وآخرون ،    ( فقد أشار    
 التدريس  ةإستراتيجيأن األمور الواجب مراعاتها عند اختيار        ) ١٩٩٧علم الدين الخطيب ،     ( 

  :هي كما يلي 

ون مناسبة الستعدادات المتعلمين ومستوى نضجهم ، وأن تناسـب قـدراتهم اللفظيـة              أن تك  •
 .والنفسحركية 

 .أن تجذب اإلستراتيجية التدريسية انتباه المتعلمين ، وأن تناسب اهتماماتهم وخبراتهم  •

أن يتم أسلوب عرض المادة التعليمية وفقاً لألهداف التربوية العامة ، واألهـداف التعليميـة                •
ادة ، وتمكن المتعلم من تحقيق األهداف ، سواء كان التـدريس موجهـاً نحـو تـدريس                  للم

 .المهارات ، أو المفاهيم ، أو التعميمات ، أو القيم 

أن تناسب الوقت الكافي ، والمكان المناسب ، واألدوات الالزمة حتى يتم التنفيـذ بـصورة                 •
 .الثقة المتبادلة بينهما أن تناسب عالقة المعلم بالمتعلم ، بحيث تبني  و.جيدة 

أي خبراتـه   ( أن تناسب عالقة المتعلم بالمادة التعليمية ، من حيث مدى عمق خبراته بهـا                •
أن تكون إستراتيجية التدريس فعالة من حيث التأثير فـي تفكيـر المتعلمـين ،               و. ) السابقة  

 .وسلوكهم واتجاهاتهم 

 

 : تصنيفات إستراتيجيات التدريس 

ســتراتيجيات التــدريس إلــى ثــالث تــصنيفات ، وكمــا صــنفها                                            فهنــاك مــن يــصنف إ
   ) :١٩٨٧فريدريك ، ( ، )٢٠٠٤د ، وليم عبي(  عن نقالً ) ٧٨ : ٢٠٠٧ وآخرون ، عفانة( 

  : إستراتيجيات التدريس كتنظيمات للعمل داخل الفصل ) ١(

  ) إستراتيجية التدريس الفردي –ستراتيجية التدريس التعاوني إ–إستراتيجية التدريس الجماعي( 

  : إستراتيجيات التدريس كسلوكيات وأدوات يقوم بها المعلم ) ٢(

  ) إستراتيجية التدريس الفعال –إستراتيجية التدريس المباشر( 

  : إستراتيجيات تدريس الخبرات المباشرة وغير المباشرة ) ٣(

  ) إستراتيجية تدريس الخبرات غير المباشرة –المباشرة إستراتيجية تدريس الخبرات ( 
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  إستراتيجية العصف الذهني 
  :   إستراتيجية العصف الذهني مفهوم

حيث أن العقل يتعـرف إلـى المـشكلة ثـم        ، وقد تسمى أسلوب إمطار الدماغ أو توليد األفكار         
وأول مـن   . المناسب  يتفحصها ويدقق في جزئياتها حتى يتمكن من الوصول إلى الحل اإلبداعي            

وتقـوم   ، م١٩٥٧ثم طورها وعدلها عام     ) Osborn Alexأوزبورن  ( أسس هذه الطريقة هو     
وتـستخدم طريقـة    . هذه الطريقة على إنتاج األفكار أوالً ثم محاكمتها وتعديلها وتطويرها ثانياً            

به زيـادة   والتدريب عليها يقصد    ، العصف الذهني في حل المشكالت بطريقة فردية أو جماعية          
   ) .٢٣٢ : ٢٠٠٥الهويدي ، . ( الكفاءة ورفع القدرات اإلبداعية عند الفرد 

  
                فإنهـا تقـوم علـى تـصور     ) حفز أو إثارة أو إمطار للعقل ( أما عن أصل كلمة عصف ذهني    

مـن  ) المـخ ( خر ، العقل البـشري ه موقف به طرفان يتحدى أحدهما اآل على أن "  حل المشكلة  "
والبد للعقل من االلتفاف حول المشكلة والنظر       . نب والمشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر       جا

أما هذه الحيل فتتمثل     .إليها من أكثر من جانب ، ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل الممكنة             
  . في األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة 

  
، بحيـث    الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبـداعي        هي إستراتيجية تدريس يتبع فيها    ف

، بهدف توليد أكبـر قـدر        الستدرار واستمطار األفكار حول مشكلة محددة      ، تستثار فيه أذهانهم  
 ، مع تأجيل تقويم األفكار ونقدها والنظر في مدى واقعيتها إلى مرحلـة  لحلها ممكن من األفكار

  . الحقة
حيث يعتبر العصف   .  استخدام العقل في التصدي النشط للمشكلة     :  لذهنيي تعبير العصف ا   نويع

الذهني أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكير ويستخدم من أجل توليد أكبر كـم مـن                 
األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة من المهتمين أو المهنيين بالموضوع خـالل           

  .  جلسة قصيرة
قد يعيق التفكير اإلبداعي وذلك للوصول إلى حالة من االسترخاء وعدم الـتحفظ             أي التحرر مما    

بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعية على التخيل وتوليد األفكار في جو ال يشوبه الحرج من النقـد    
، ويستند هذا المبدأ إلى أن األخطاء غير الواقعية الغريبة والطريفة قد تثير أفكاراً أفضل                والتقييم

  .  عند األشخاص اآلخرين
 توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفـراد والمجموعـات لحـل             :ويقصد بالعصف الذهني    

أي وضع الذهن في حالة من اإلثـارة        . ، وتكون هذه األفكار واآلراء جيدة ومفيدة         مشكلة معينة 
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لمـشكلة أو الموضـوع     والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات لتوليد أكبر قدر من األفكار حول ا           
  .المطروح ، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار 

علـى   الحديثة التـي تـشجع       اإلستراتيجياتتعد من     العصف الذهني  فلذلك نقول إن إستراتيجية   
 في جو من الحرية واألمان يسمح بظهور كـل اآلراء           الطلبةالتفكير وتطلق الطاقات الكامنة عند      

وتصلح هذه الطريقة فـي القـضايا       .  واألفكار حيث يكون المتدرب في قمة التفاعل مع الموقف        
  .  والموضوعات المفتوحة التي ليست لها إجابة واحدة صحيحة

  
  ) ٨٦ : ٢٠٠٢البكر،  (:   العصف الذهني باستخدام إستراتيجيةأهداف التدريس 

تحفيز المتعلمـين   ، و  اقف التعليمية تفعيل دور المتعلم في المو    يهدف العصف الذهني إلى     
أو ،   من خالل البحث عن إجابات صـحيحة      ،   على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين      

 يعتاد الطـالب علـى احتـرام        ه يساعد في أن   أنكما  .  حلول ممكنة للقضايا التي تعرض عليهم     
ويمكـن القـول    .  ناء عليها من خالل تطويرها والب   هم  االستفادة من أفكار  ووتقدير آراء اآلخرين    

بأن أسلوب العصف الذهني أسلوب تعليمي يمكن استخدامه مع المتعلمين، حيـث يقـوم المـتعلم     
 بإطالق عنان التفكير بحرية تامة في مسألة أو مشكلة ما بحثاً عن أكبر عدد من الحلول الممكنـة        

ء الفكرة في الـذهن يعيـق   ، ألن بقا   ، فتتدفق األفكار من المتعلمين بغزارة وبسرعة ودون كابح        
غيرها من األفكار عن الظهور، ثم يتم البحث من بين مجموع األفكار التي تم توليدها عن أفضل                 

  .فكرة دون الحاجة إلى نقد أو تخطئة بقية األفكار 
  
  

   )٢٣٣ : ٢٠٠٥ ،الهويدي (  : العصف الذهني إستراتيجية مبادئ استخدام 
  :تأجيل الحكم وإرجاء التقويم . ١
وتقـع  ،  تجنب نقد أو الحكم على أو تقويم أي فكرة يطرحها أي طالب في جلسة إمطار الدماغ                

المسؤولية في ذلك على عاتق المعلم باعتباره رئيس الجلسة الذي ال يسمح بنقد أي طالـب مـن                  
وألن النقد قد يحد من مشاركة عدد كبير من الطلبة في طرح األفكـار الجديـدة أو                 ، المجموعة  

  .بة أو اإلبداعية الغري
  :إطالق حرية التفكير وقبول كل األفكار المطروحة . ٢

إعطاء الحرية الكاملة أثناء جلسة إمطار الدماغ والسماح بالمناقشة وانتقال األفكار مـن شـخص      
ألن هذه الحرية تقود في النهايـة       ، إلى آخر وتقبل جميع األفكار المطروحة مهما كانت نوعيتها          

كما أن الكم الكبير من األفكار يساعد في استخالص بعض األفكـار  ، ار اإلبداعية إلى توليد األفك 
  .اإلبداعية منها 



 ١٥

  :الكم قبل الكيف . ٣
التأكيد على إعطاء أكبر عدد ممكن من األفكار وذلك ألنه كلما زاد عدد األفكار المقترحـة مـن        

 إلى حلـول إبداعيـة للمـشكلة        اإلبداعية بينها أو التي تؤدي    الب زاد احتمال ظهور األفكار      الط
  .المطروحة 

  :بلورة أفكار اآلخرين وتطويرها . ٤
أن يحث الطالب على تطوير بعض أفكار زمالئهم وتحسينها وذلك عن طريق            فيها  على المعلم   و

  .اإلضافة إليها أو تعديلها أو البناء عليها وذلك لتكوين أفكار عميقة أو إبداعية جديدة 
ألن هذا يقوي األفكار المطروحة كما يزيد من فهمها          ، ن األفكار المطروحة  إيجاد العالقات بي  . ٥

كمـا أن الـربط بـين األفكـار        ،  وتعميقها عند الطالب مما يؤدي إلى خلق أفكار جديدة أفضل         
المختلفة يؤدي إلى توفير التعاون واالحترام المتبادل بين الطالب ممـا يـشجع علـى االبتكـار            

  . والتجديد في األفكار
  

   )٢٠٠١دياب ، (   : إستراتيجية العصف الذهني  تطبيقمراحل
  : بالخطوات اآلتية )عصف الدماغ ( العصف الذهني يمكن أن يتم تنفيذ التدريس بطريقة 

  ) :إمطار الدماغ ( التهيئة لجلسة عصف الدماغ : المرحلة األولى )  ١(
عليهم مشكلة  ويطرحمجموعات ،  ) ٦ – ٤( يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى أكثر من مجموعة 

على شكل دائرة  ، ويكون الطالب مجموعات ، وتحدد المشكلة بدقة من داخل الموضوع المعالج
،  وفي هذه الخطوة يبين المعلم للمتعلمين أهمية الموضوع الذي ستناقشه المجموعـة            . مستديرة

أو األفكار المطروحة لذلك    كما يعرض عليهم الفوائد التي يمكن أن يجنوها من مناقشة الموضوع            
  : يمكن أن يقوم المعلم باإلجراءات اآلتية لتحقيق انتباه وإثارة اهتمام المتعلمين

  . عرض الفكرة األساسية للموضوع الذي سيناقش •
  . صياغة المشكلة على هيئة سؤال •
  . يعرض بعض المعلومات المرتبطة بالموضوع •
  . اء المناقشةيبين لهم القواعد التي عليهم التقيد بها أثن •
  ) :توليد األفكار ( إجراءات تنفيذ جلسة إمطار الدماغ :  المرحلة الثانية ) ٢(

  : يمكن إيجازها بالخطوات اآلتية
  . تذكير المتعلمين بالمشكلة من خالل قراءة السؤال الذي يحدد المشكلة •
  . تكليف المتعلمين بطرح أسئلتهم المتعلقة بالمشكلة •
لول للمشكلة مع األخذ بجميع األفكـار والحلـول المطروحـة دون            قيام المتعلمين بطرح ح    •

  . االستهتار بتلك اآلراء



 ١٦

  . بعد مناقشتها مع المتعلمين،  يصنف المعلم وبمشاركة المتعلمين األفكار المطروحة •
ـ           • ون حلـوالً إبداعيـة     صياغة التعميمات واقتراح الحلول للمشكلة التي من المفروض أن تكّ

  . وجديدة
  )  :تقييم األفكار ( ختام جلسة إمطار الدماغ : ة الثالثة المرحل) ٣(

  .كتابة التعميمات والحلول التي تم التوصل إليها كحل للمشكلة
  

فهنا البد من اإلشارة إلى الدور الرئيسي للمعلم في هذه اإلستراتيجية وتطبيقهـا ، فيجـب علـى       
وع أو الموقف التعليمي ، وأن يكـون  المعلم أن يكون متمكناً من صياغة األسئلة المتعلقة بالموض        

منظم للبيئة الصفية ، ويدير المناقشات ويدون اإلجابات ، فلذلك تحتاج إلـى أن يكـون المعلـم                  
إداري ناجح ، وكذلك يجب أن يكون المعلم مالحظ لتحركات المتعلمين الصفية ويعدل منها ومن               

طتها بالموضوع ، وبعد ذلك يعمم      نتاجات الدماغ ، ويحاكم األفكار ويقيس مستوى غموضها وإحا        
  .النتائج والحلول المتعلقة بالموضوع أو المشكلة 

  
  : على النحو التالي خطوات جلسة العصف الذهني  مما سبق فقد قام الباحث بتلخيص

  :   الموضوع) المشكلة (  ومناقشة تحديد) ١
أن يعطـي   ) المعلم( على رئيس الجلسة     ويجب،  يكون الموضوع عبارة عن مشكلة معينة        وعادة

حتى يلموا بـبعض تفاصـيل      ،  عن الموضوع    المعلوماتالحد األدنى من    ) الطالب(المشاركين  
 الحـد وبـصورة     ي يعن الموضوع ألن إعطاء المزيد من التفاصيل في        ، كلها   وليسالموضوع    

  . وهو أمر غير مطلوب ، كبيرة من تفكير الطالب 
  :  الموضوع على شكل أسئلة صياغة إعادة )٢

وتكشف عن أبعاده وجوانبـه     ،  بالموضوع   تتعلق يطلب المعلم من طالبه طرح عدة أسئلة         حيث
 كتابة هذه األسئلة في مكـان واضـح   جبيو.  المرحلةدون اقتراح حلول لها في هذه     ، المختلفة  
   . للجميع

 :  تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني ) ٣
ى تهيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية التهيئة        يحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إل        

  . حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون على اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه قائد المشغل 
   : الذهني العصف) ٤

ويطلـب مـن المـشاركين      ،  في المرحلة الثانية     تحديدها المعلم بطرح أحد األسئلة التي تم        يقوم
ويقوم المعلم أو أحد الطالب بتدوينها على       ،  مقبولة   غيرما كانت   عرض أفكارهم بحرية تامة مه    



 ١٧

وعندما تستكمل تعلـق فـي   ،  األفكار حسب تسلسل ورودها  ترقيممع  ، السبورة أو لوحة ورقية     
  . مكان بارز 

وما تستدعيه من   ،  خالل تأمل األفكار المقترحة      من يدعوهم المعلم إلى االستغراق في التفكير        ثم
   .بناء عليها أو توليد أفكار جديدة منها في الواالستفادة، ادة في الصياغة تعديل أو إع

   : التقييم جلسة) ٥
،   ما يمكن أخذه منها واالستفادة منه عمليـاً       وتحديد،  من هذه المرحلة هو تقييم األفكار        المقصود

  :  األفكار المقترحة على النحو اآلتي تصنيفحيث يطلب المعلم من المشاركين 
   .وقابلة للتطبيق مباشرة  ، مفيدة ارأفك •
  .وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، إال أنها غير قابلة للتطبيق مباشرة  ، مفيدة أفكار •
   .وغير قابلة للتطبيق ،  ألنها غير عملية ، مقبولة ليست أفكار •
  

   :العوامل التي تساعد في نجاح جلسة العصف الذهني 
امل يمكنها أن تسهم بشكل فعال في إنجاح جلسة العصف الذهني           هناك عدة عو  ويرى الباحث أن    

  :من أهمها 
  .أن يسود الجلسة جو خفة الظل والمتعة . ١
يجب قبول األفكار غير المألوفة في أثناء جلسة العصف الذهني وتشجيعها حتـى إذا كانـت                . ٢

  .غير ذات مغزى دون توجيه أي نقد أو تقييم 
ضرورة تجنـب النقـد ، وإطـالق حريـة     :  للعصف الذهني وهي  التمسك بالقواعد الرئيسة  . ٣

التفكير ، والترحيب بكل األفكار مهما يكن نوعها ، وكم األفكار المطلوب ، والبناء على أفكـار                 
  .اآلخرين وتطويرها 

وتوليد األفكار بإتبـاع   ) ؟  ... كيف يمكن أن    ( يجب إتباع المراحل المختلفة إلعادة الصياغة       . ٤
ألن الـسؤال األول يحـث      ) ؟  ... ما هي عدد الطرق التي يمكـن مـن خاللهـا أن             ( السؤال  

المشاركين على إعادة الصياغة وبلورة المشكلة في الوقت الذي يطالبنا فيه في الـسؤال الثـاني                
بإيجاد الحلول ، وعندما يتوقف سيل األفكار المتعلقة بعبارة أعيدت صياغتها ، يتم اختيار عبـارة     

كم عدد الطـرق    ( ى حد كبير عن العبارة األولى ، ويتم تدوين ذلك مستهالً بعبارة             أخرى تبعد إل  
وتستمر الجلسة ، ويجب أال نعالج أكثر من نـصف العبـارات     ) ؟  ... التي يمكن من خاللها أن      

  .التي أعيدت صياغتها بنفس الطريقة إذ من المحتمل أن تكون في الغالب مكررة 
بجدوى هذا األسلوب في التوصل إلى حلـول مبتكـرة          ) المعلم   ( إيمان المسئول عن الجلسة   . ٥

  .للمشكالت أو المجاالت المختلفة 
  .أن يفصل المسئول عن الجلسة بين استنباط وإبراز األفكار وبين تقييمها . ٦



 ١٨

أن تكون الجلسة موضوعية بعيدة عن اآلراء والدفاعات الشخصية عن بعض األفكار المتعلقة             . ٧
  .ع الجلسة بالمشكلة موضو

  .تدوين وترقيم األفكار المنبثقة من الجلسة بحيث يراها جميع المشتركين . ٨
يجب توخي الحرص الشديد نحو استبعاد وجود مراقبين للجلسة ، وينبغي أن يشارك جميـع               . ٩

  .الحضور فيها 
يجب على المسئول عن جلسة العصف الذهني أن يدرك أن عملية العصف الذهني ليـست               . ١٠
  .لإلتيان بأفكار جديدة  % ١٠٠ة مضمونة عملي
  .ينبغي أن تستمر جلسة العصف الذهني وعملية توليد األفكار حتى يجف سيل األفكار . ١١
  

   )٢٣٤ : ٢٠٠٥ ،الهويدي (  :عيوب إستراتيجية العصف الذهني 
  : يمكن إيجاز عيوب هذه الطريقة باآلتي

  . غوبة أو المرجوةقد نحتاج إلى وقت طويل لتحقيق األهداف المر. ١
  . وتهمل تعلم الفرد، ترتكز هذه الطريقة على اآلراء المقترحة من المجموعة. ٢
وبالتالي ربما تقل مشاركة    ،  سيطرة بعض المتعلمين خاصة الطالب األذكياء على المجموعة       . ٣

  . الطالب الضعاف في التحصيل
بالتالي ربما تنعدم مشاركة بعـض      فرادها كبير و  أتصلح هذه الطريقة مع مجموعة عدد        قد ال . ٤

  . األفراد
وأشير هنا إلى المعلمين الذين اعتادوا التـدريس بأسـلوب          ،  يجيدها كثير من المعلمين    قد ال . ٥

  . المحاضرة أو التلقين
قد تكون األفكار المطروحة كثيرة ومتشعبة مما قد يجعل المتعلمين يبتعـدون عـن الهـدف                . ٦

  . هداف المرجوةتحقق الجلسة األ األساسي وال
  

   )٢٠٠١دياب ، ( :  العصف الذهني إستراتيجيةمعوقات استخدام 
العصف الذهني يعني وضع الذهن في حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكير في كـل االتجاهـات                
لتوليد أكبر قدر من األفكار حول القضية أو الموضوع المطروح وهـذا يتطلـب إزالـة جميـع         

 وكل منـا يمتلـك      ،ر ليفصح عن كل خلجاته وخياالته       يفكتصية أمام ال  العوائق والتحفظات الشخ  
ولكن يحـول دون    ،  قدراً ال بأس به من القدرة على التفكير اإلبداعي أكثر مما نعتقد عن أنفسنا               

 تقيـد الطاقـات      تفجر هذه القدرة ووضعها موضع االستخدام والتطبيق عدد من المعوقات التي          
 : اإلبداعية ومنها 



 ١٩

  : عوقات اإلدراكية  الم)١
وتتمثل المعوقات اإلداركية بتبني اإلنسان طريقة واحده للنظر إلى األشـياء واألمـور فهـو ال                 

يدرك الشيء إال من خالل أبعاد تحددها النظرة المقيدة التي تخفي عنه الخصائص األخرى لهـذا            
  .  الشيء

  :  العوائق النفسية )٢
ا إلى عدم ثقة الفرد بنفسه وقدراته على ابتكار أفكـار           وتتمثل في الخوف من الفشل ، ويرجع هذ       

جديدة وإقناع اآلخرين بها ، وللتغلب على هذا العائق يجب أن يدعم اإلنسان ثقته بنفسه وقدراتـه          
على اإلبداع وبأنه ال يقل كثيراً في قدراته ومواهبه عن العديـد مـن العلمـاء الـذين أبـدعوا                    

  . واخترعوا واكتشفوا 
  : على ضرورة التوافق مع اآلخرين  التركيز )٣

 الشخص أمام اآلخرين بمظهر يدعو للسخرية ألنه أتى بـشيء      من ظهور يرجع ذلك إلى الخوف     
       .أبعد ما يكون عن المألوف بالنسبة لهم 

  :  القيود المفروضة ذاتياً )٤
قوم الشخص من   يعتبر هذا العائق من أكثر عوائق التفكير اإلبداعي صعوبة ، ذلك أنه يعني أن ي              

  . تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عليه لدى تعامله مع المشكالت 
  :  التقيد بأنماط محدده للتفكير )٥

               كثيراً ما يذهب البعض إلى اختيار نمط معين للنظر إلى األشياء ثم يرتبط بهـذا الـنمط مطـوالً         
  بعض إلى افتراض أن هناك حالً للمـشكالت يجـب البحـث            ال يتخلى عنه ، كذلك قد يسعى ال       و

  . عنه 
  :  التسليم األعمى لالفتراضات )٦

وهي عملية يقوم بها العديد منا بغرض تسهيل حل المشكالت وتقليل االحتماالت المختلفة الواجب              
  دراستها 

    :  التسرع في تقييم األفكار )٧
لية التفكير اإلبداعي ومن العبارات التي عـادة مـا    وهو من العوائق االجتماعية األساسية في عم      

لقد جربنا هذه الفكرة مـن      : تفتك بالفكرة في مهدها ما نسمعه كثيراً عند طرح فكرة جديدة مثل             
قبل ، من يضمن نجاح هذه الفكرة ، هذه الفكرة سابقة جداً لوقتها ، وهذه الفكرة لن يوافق عليهـا          

  . المسئولون 
  : آلخرين ألفكارنا بالسخافة  اتهاما الخوف من )٨

هذا يعتبر العـصف الـذهني أحـد أهـم          ، ل وهو من أقوى العوائق االجتماعية للتفكير اإلبداعي        
  . األساليب الناجحة في التفكير اإلبداعي 



 ٢٠

متناغمة ومتوافقة مع الدماغ ، تثير وتولـد        ) إستراتيجية العصف الذهني    ( إن هذه اإلستراتيجية    
د المتعلمين من خالل مواجهة المتعلم بمشكلة أو إثارته بموقف حياتي أو حدث             أفكاراً إبداعية عن  

تعليمي معين ، حيث تعتمد تلك اإلستراتيجية على طرح األسئلة السابرة مـن المعلـم وإمطـار                 
الدماغ بهذه األسئلة لزيادة كفاءته وفاعليته لالستجابة للموقف المشكل ، ويعد المعلم قائداً لعمليـة              

معدالً للسلوك ، وبالتالي فإن مفهوم عصف الدماغ يمكن تعريفه بأنه تشغيل للدماغ للقيـام  التعلم و 
بوظائفه بأسرع ما يمكن وبفاعلية وبكفاءة إلنتاج وابتكار األفكار وأنماط التفكير لعالج الموقف ،              
وهذا يتطلب من المتعلم توليد أكبر كم ممكن من األفكار في موضوع أو موقف معـين ، وهـذا                  

فالموقف التعليمي العاصف يعد موقفـاً فيـه        . يعتمد بطبيعة الحال على مدارات التعلم اإلبداعية        
تحٍد للتفكير ويتطلب مرونة في طريقة تناوله والتعامل معه وإدراك العالقات بـين عناصـره ،                

ـ                  وب                         والخيال أحياناً ، والتنبؤ أحياناً أخرى ، ثم اتخاذ القرارات الحاسـمة تجـاه المهـام المطل
   )٢٣٦ : ٢٠٠٨عفانة والجيش ، . ( إنجازها 

    
مما سبق يمكن القول أن العصف الذهني هو موقف تعليمي يستخدم من أجل توليد أكبر عدد من                  

األفكار للمشاركين في حل مشكلة مفتوحة خالل فترة زمنية محددة فـي جـو تـسوده الحريـة                  
ومـن خـالل القيـام بعمليـة     . يداً عن المصادرة والتقييم أو النقد    واألمان  في طرح األفكار بع     

العصف الذهني حسب القواعد والمراحل السابقة أثبت العصف الذهني نجاحه فـي كثيـر مـن                
، وذلـك ألن   المواقف التي تحتاج إلى حلول إبداعية ألنه يتسم بإطالق أفكار األفراد دون تقيـيم          

ييمها خاصة عند بداية ظهورها قد يؤديان إلى خوف الشخص أو          انتقاد األفكار أو اإلسراف في تق     
وهـذا  . إلى اهتمامه بالكيف أكثر من الكم فيبطئ تفكيره وتنخفض نسبة األفكار المبدعـة لديـه              

  . يوضح أهمية عملية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي وحل المشكالت
  

  
  
  
  
  
  



 ٢١

   التفكير ومهاراته
  :مفهوم التفكير 

وهو إعمال الخاطر في الشيء ، والتفكر اسـم التفكيـر   ) فكر ( ير في اللغة مشتق من مادة       التفك
  " .إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول " وهو التأمل ، والتفكير 

العملية التي ينظم بها العقـل خبراتـه بطريقـة    " أن التفكير هو     ) ٣٥ : ٢٠٠٦الفي ،   ( يرى  و
  عينة ، أو هـو إدراك عالقـة جديـدة بـين موضـوعين ، أو بـين عـدة           جديدة لحل مشكلة م   

  " .موضوعات ، بغض النظر عن نوع العالقة 

وليس هناك شك في أن إعمال العقل والتفكير والتدبر في مخلوقات اهللا والتبصر بحقائق الوجـود            
سـنن الكـون    من األمور التي عظمها الدين اإلسالمي ، ألنها وسائل اإلنسان من أجل اكتشاف              

  .ونواميس الطبيعة وفهمها وتطويعها لسعادته 

وقد دعا القرآن الكريم إلى النظر العقلي دعوة مباشرة وصريحة ال تأويل فيهـا كواجـب دينـي       
يتحمل اإلنسان مسؤوليته ، ويكفي أن نعرف عدد اآليات القرآنية التـي وردت فيهـا مـشتقات                 

صل إلى نتيجة حتمية حول أهمية التفكير في حياة         ووظائف العقل والدعوة الستخدامه ، حتى نتو      
  :اإلنسان ولقد أورد اهللا آيات كثيرة عن العقل والفكر والبصيرة والتدرب ومنها 

  ) ٢٤ آية : يونس ) (  كَذَِلك نُفَصُل الْآياِت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون: (قول الحق 

اماً وقُعوداً وعلَى جنُوِبِهم ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت        الَِّذين يذْكُرون اللَّه ِقي   ( : وقوله عز وجل    
  )  ١٩١ آية : آل عمران ) (ِ والَْأرِض ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب النَّار

ون والنَِّخيَل والَْأعنَاب وِمن كُلِّ الثَّمـراِت ِإن        ينِْبتُ لَكُم ِبِه الزرع والزيتُ    : ( وقوله سبحانه وتعالى    
ونتَفَكَّرٍم يةً ِلقَولَآي ١١ آية : النحل ) ( ِفي ذَِلك (   

  

تجربة ذهنية تشمل كل نـشاط   " التفكير على أنه     )  ٢٢ : ٢٠٠٣عفانة وعبيد ،    ( ويعرف أيضاً   
ني واأللفاظ واألرقـام والـذكريات واإلشـارات        عقلي يستخدم الرمز مثل الصور الذهنية والمعا      

والتعبيرات واإليماءات والتعامل مع األشياء ، والمواقف واألحداث التي يبحث فيهـا الـشخص              
   .بهدف فهم موضوع أو شيء معين 

قدرة تتكون بالممارسة وتتطور على نحو      " إلى التفكير على أنه      ) ١٩ : ٢٠٠٠ذياب ،   ( ويشير  
  " .تحتاج إلى اإلرشاد والتوجيه حتى تصل إلى أعلى مستوى ارتقائي وتدريجي و

  



 ٢٢

 عـن  يختلـف  عقلي أو ذهني نشاط وهو العام بمعناه التفكير) ٤٠ : ١٩٨٩ ، بونو دي  ( ويعرف
 األفكـار  تدفق من كل هو أنه أي ، المجردة األفكار إلى معا االثنين ويتجاوز واإلدراك اإلحساس
  .  حل تتطلب مسألة أو مشكلة تحركه

  
 أو الحكـم  معـين  موضوع لبحث الفرد بها يقوم ، عقلية عملية" :  أنه على التفكير الباحث ويعرف
 ويـشير  ، تقدما الدماغية النشاطات أكثر من وهو ، معينة مشكلة لحل أي ، معين شيء واقع على
 محـددة  خـصائص  له السلوك وهذا ، اإلنسان عند إال موجودة ليست وهذه ، داخلية عمليات إلى

 واالختيـار  االستبـصار  على والقدرة بالواقع المعلومات ربط وهي ، الربط خاصة وجود أهمها
   " .التنظيم وإعادة

  

  
 :التفكير  خصائص

  : التفكير خصائص من نأ  )٤٠١ : ١٩٨١ ، اهللا خير (و ) ٢٢ : ٢٠٠٠ ، المجبر  ( يرى
 لـدى  سـابقة  خبرات إلى يحتاج لب فيها ينحصر ال ولكنه ، الحسية الخبرة من التفكير انطالق .١

 .الفرد
 ) . واعية  (شعورية عملية التفكير .٢
 يمارسـه  آخـر  سلوكي نشاط أي مثل ذلك في مثله اإلنساني النشاط مظاهر من مظهر التفكير .٣

 . اإلنساني الفرد
 مباشرة مالحظته يمكن ال كامن ضمني مضمر نشاط أنه بمعنى العقل في يحدث نشاط التفكير .٤
 وصف كيفية في هنا والمشكلة ، الفرضية التكوينات شأن ذلك في شأنه ، أثره من عليه نستدل نولك
 . المضمرة العمليات هذه
  .الحل نحو نشاطه فيوجه ، مشكل موقف الفرد لدى يكون عندما ينشأ ، هادف عمل التفكير .٥
  .  المشكل الموقف في األساسية العالقات إدراك على القدرة .٦
  . البدائل من كبير عدد من بديل اختيار على رةالقد .٧
 .   جديدة أفكار إلى الوصول بهدف وذلك المتاحة األفكار تنظيم إعادة على القدرة .٨
  . السابقة الخبرات تنظيم وإعادة االستبصار على القدرة .٩
  
  
  



 ٢٣

  :التفكير  تعليم أهمية
   : يلي ما التفكير تعليم أهمية من أن ) ٢٧١ :٢٠٠٠ ، السرور(  ترى
 المـشكلة  حـل  في إبداعا أكثر نظرة وتطوير وأوسع أوضح بشكل إتاحة رؤية األشياء للطلبة .١

 .وأوسع أوضح بشكل
 . جديدة أفكار إلى يوصل الذي التفكير وهو إيجابياً تفكيراً يفكروا لكي للطلبة الفرصة إتاحة .٢
 .منطقيين مفكرين إلى الطلبة تحويل .٣
 .واالمتيازات والوظائف التعليمية الفرص على نافسللت الطلبة إعداد .٤
 .للطلبة النفسية الحالة تحسين في اإلسهام .٥
 .لها القديمة المعرفة واستبدال الجديدة المعرفة اكتساب .٦
 معالجة استقصاء في توظيفها مرحلة إلى المعرفة اكتساب مرحلة من االنتقال في الطلبة مساعدة .٧

 .الواقع عالم في الحقيقية المشكالت
  .المجتمع نحو بالمسئولية واإلحساس االنتماء مشاعر وتقوية الذات مفهوم تنمية .٨
  

  : مهارات التفكير 
كل موقف تعليمي يقوم به المدرس بغرض تعليم طالبه من األجدر أن يعلم مهارات التفكير وأن                

  .المسائل تكون تلك المهارات جزءاً أصيالً من تفكير الطلبة في حل التدريبات و

  : إلى مجموعة من مهارات التفكير  ) ٢٠٦ : ٢٠٠٣أبو شمالة ، ( وقد أشار 

وتشمل المالحظة ، المقارنـة ، التـصنيف ، الترتيـب           : مهارات جمع المعلومات وتنظيمها     . ١
  .وتنظيم المعلومات 

ف علـى   وتشمل التطبيق ، التفسير ، التلخيص والتعر      : مهارات معالجة المعلومات وتحليلها     . ٢
  .العالقات واألنماط 

وتشمل الطالقة ، المرونة ، وضع الفرضيات ، إيجاد الفرضـيات           : مهارات توليد لمعلومات    . ٣
  .والتنبؤ في ضوء المعطيات 

وتشمل النقد ، التعرف على األخطـاء والمغالطـات ومهـارات           : مهارات تقييم المعلومات    . ٤
  ) .دالل االستنتاجي ، االستدالل التمثيلي االستدالل االستقرائي ، واالست( االستدالل 

  .ويشمل التخطيط والمراقبة والتقييم : مهارات التفكير فوق المعرفي . ٥

  



 ٢٤

  : تنمية المهارة السليمة 
                   :  ومن أجل تنمية سـليمة للمهـارة ، البـد مـن أخـذ المقترحـات اآلتيـة فـي االعتبـار                      

ــد أشــار  ــة وآخــرون ، ( فق ــالً عــن  ) ١٠٩ - ١٠٨ : ٢٠٠٧عفان ــد ( نق ــيم عبي           ول
  .) ٢٠٠٠وآخرون ، 

من المسلم به أن الطالب يتحسن أداؤه في إجراء مهارة ما إذا تحقق             : تنمية الفهم قبل المهارة     . ١
الفهم لما يقوم به ، وهو في جميع األحوال أفضل من صم قواعد جامدة ، وتنفيذها آلياً دون فهـم          

  .أو معنى 

أن يوفر المعلم تمارين متنوعة ، بحيث ال يكون على نمـط            : االبتعاد عن التدريب الروتيني     . ٢
  . واحد ، وبحيث تشجع على التفكير ، وتراعي الفروق الفردية 

يجب أن يشجع المعلم الطلبة على التفكير بحلول جديـدة ، وابتكـار طـرق          : أصالة التفكير   . ٣
إن بناء المهارات يجب أن يفسح الطريـق        . ريقة بعينها   خاصة بهم ، وال يجبرهم على الحل بط       

  .لمسارات متعددة في التفكير 

وهذا يستلزم تتبع أخطـاء    . أن يتم التدريب على الحلول واإلجراءات الصائبة وليس الخاطئة          . ٤
  .الطلبة والعمل على عالجها أوالً بأول 

، والعمل على مراعاة االحتياجـات  أن يتم تفريد التدريب حسب قدرات الطالب واستعداداتهم      . ٥
  .التدريبية الفردية 

  .أن يتم التدريب على فترات موزعة بال إسراف . ٦

  .أن يعطي الطلبة إرشادات وتوجيهات ، وأن يتم تزويدهم بمدى تقدمهم . ٧

  .يجب أن ال يكون التدريب عقاباً بل تحسيناً وتطويراً . ٨

 خالل التشجيع ، والتنويع ، والدعم النفـسي ، والتوجيـه         إثارة الحماس والدافعية للتعلم ، من     . ٩
  .السليم 

  

   )٤٨ : ٢٠٠٦الفي ، ( :  دور المناهج في تنمية التفكير 

تهتم المناهج بكل ما يساعد المتعلمين على االنتفاع بثقافة مجتمعهم ، وتعرف ثقافات المجتمعـات       
مل فـي هـذه الثقافـات ، والموازنـة          األخرى ، وتستدعي ذلك تنمية مهارات التفكير لديهم للتأ        

  . والمقارنة بينها 



 ٢٥

وتنمية التفكير ليس عمالً سهالً يمكن تعلمه في عدد محدد من الدروس ، أو في مادة واحدة ، أو                   
من خالل وحدة دراسية بعينها ، بل إن األمر يحتم الممارسة المستمرة لتنميته ، ويمكـن أن يـتم    

ه ، وتحليل الحقائق ، وتتبع خطـوات االسـتنباط المنطقـي ،             ذلك بتحديد ما هو مهم للتفكير في      
ومقارنة الفئات المختلفة من الحقائق والمقابلة بينها ، ويستدعي ذلك مراجعة مـضمون المنـاهج          

  : الدراسية وإعدادها بشكل تسلسلي ، ولكي تحقق المناهج هذا الهدف يمكن مراعاة ما يلي 

ات إلى أهداف إجرائية سلوكية ، يمكن قيـاس         تحويل األهداف التربوية من مجرد شعار      •
 .تأثيرها وتحقيقها داخل الفصل 

إعداد المناهج الدراسية على أساس مشاركة المتعلمين مـشاركة فعالـة فـي اكتـشاف                •
 .المعارف والمهارات ، وتأصيل عادة التفكير السليم لديهم 

دريس ، والتـي تعتمـد      القضاء على لفظية التعليم باستخدام االتجاهات المعاصرة في الت         •
 .على مشاركة المتعلمين في التوصل إلى حلول المشكالت التي تعترض طريقهم 

  
 :ومن أجل تنمية مهارات التفكير في مدارسنا 

يمكن تسخير الجدل والنقاش الصفي والدفاع عن وجهات النظر لتعليم الطالب مهارات التفكير             * 
خر كالتاريخ والتربية الوطنيـة  حتمل الرأي والرأي اآلخاصة التي ت  الناقد خالل المواد الدراسية و    

 .والصحة والبيئة
   .توجيه األسئلة ذات المستويات العليا وإتاحة فترة زمنية أطول لسماع اإلجابة* 
وتعـديل   ا أو ما يعرف بمـا وراء المعرفـة   التفكير في طريقة تفكيرنا والتخطيط لها وتنظيمه      * 

 . ناء على ذلكأهدافنا التعليمية و مناهجنا ب
، وإثـراء    تقليل محتوى المادة الدراسية والبعد عن التفاصيل المملة وبـث روح االسـتمتاع            * 

  .الكتاب المدرسي بأنشطة واقعية
، بتنميـة روح التـسامح    توفير المناخ التعليمي المالئم للتفكير الناقد واإلبداع فـي المدرسـة     * 

الستطالع والتعلم المستمر، وتـوفير اإلمكانيـات        وتشجيع البحث وا    واالعتدال والحكم المنطقي  
  . المادية الالزمة لذلك

  
  
  
  
  



 ٢٦

  :أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للطلبة والمعلمين 
  :أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للطلبة : أوالً 

  .خرين مساعدة الطلبة في النظر إلى القضايا المختلفة من وجهات نظر اآل. ١

  .تقييم آراء اآلخرين في مواقف كثيرة والحكم عليها بنوع واضح من الدقة . ٢

  .احترام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكارهم . ٣

  .التحقق من االختالفات المتعددة بين آراء الناس وأفكارهم . ٤

  .تعزيز عملية التعلم واالستمتاع بها . ٥

  .طلبة وتقدير الذات لديهم رفع مستوى الثقة بالنفس لدى ال. ٦

تحرير عقول الطلبة وتفكيرهم من القيود على اإلجابة عن األسئلة الصعبة والحلول المقترحة             . ٧
  .للمشكالت العديدة التي يناقشونها ويعملون على حلها أو التخفيف من حدتها على األقل 

  .م اإللمام بأهمية العمل الجماعي بين الطلبة وإثارة التفكير لديه. ٨

  .اإللمام بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل التي تدعمه . ٩

  

  :أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للمعلمين : ثانياً 

  .مساعدتهم في اإللمام بمختلف أنماط التعلم ومراعاة ذلك في العملية التعليمية التعلمية . ١

  .ن زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعلمي. ٢

  .جعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة والمشاركة والتعاون بينهم وبين الطلبة . ٣

التخفيف من التركيز على عملية اإللقاء للمادة الدراسية ، ألن الطلبة يـستمتعون باألنـشطة               . ٤
التعليمية المختلفة التي يستطيعون عن طريقهـا اكتـساب المعـارف والمهـارات واالتجاهـات         

  .ب فيها المرغو

رفع معنويات المعلمين وثقتهم بأنفسهم ، مما ينعكس إيجابياً علـى أداء الطلبـة وأنـشطتهم                . ٥
  .المختلفة 

  

  



 ٢٧

  : لخصائص المميزة للمهارة ا
أن من الخصائص المميزة للمهارة أنها يمكن أن تعلم بالتقليد           ) ١٠٢ : ٢٠٠٣سالمة ،   ( يشير  ف

علم المهارة ، فبـدون المعرفـة الواعيـة للنظريـات ،            والتدريب وهذه الطريقة ليست المثلى لت     
والمبادئ سيكون التقليد مضيعة للوقت ، فتزويد المعلم بمجموعة المعارف واألفكار التي تتعلـق              
بالمهارة وإعطاؤه الفرصة الكافية للتدريب المناسب ، يمكنه من تطوير المهارة وإتقانها بطريقـة              

  . علم المهارة واكتسابها وتطويرها عند الفرد ذات معنى ، والتدريب هو الوسيلة لت

  

  : التفكير الرياضي
 علـى  الحكم أو ، معين موضوع لبحث الفرد دماغ بها يقوم التي ، العقلية النشاطات من سلسلة هو
 وجود أهمها محددة خصائص له السلوك وهذا ، الرياضيات في معينة مشكلة حل أو ، يءش واقع

 وإعـادة  واالختيار على االستبصار والقدرة بالواقع الرياضية لوماتالمع ربط وهي الربط خاصية
 ، والناقـد  ، واالسـتداللي  ، البـصري  التفكير  :أهمها ومن أنماط له الرياضي والتفكير التنظيم،

  .واإلبداعي
  

ويمكن اعتبار التفكير الرياضي بأنـه التفكيـر المـصاحب للفـرد فـي مواجهـة المـشكالت                                    
وتحده عدة اعتبارات تتعلـق بالعمليـات العقليـة التـي                          . المسائل الرياضية في محاولة حلها      و

تتكون منها عملية الحل ، والعمليات المنطقية التي تتكون منهـا عمليـة حـل مـسائل مختلفـة                           
ـ         شكلة أو المـسائل                      األنواع ، والعمليات الرياضية التي يجـب أن تـستخدم إلجابـة سـؤال الم

   ) ٢٦ : ٢٠٠٦الخطيب ، . ( الرياضية 

  

  :مهارات التفكير الرياضي 
إن تحديد ماهية التفكير بشكل عام ، ومفهوم التفكير الرياضي بـشكل خـاص مـازال يعتريـه                  

سـهم  الغموض والتعقيد ، ويعزى ذلك إلى اختالف توجهات الباحثين واهتماماتهم العلميـة ومدار    
فنظرة الرياضيين إلى التفكير الرياضي تختلف عن نظرة علماء النفس ، كما أن هـذه               . الفكرية  

النظرة تختلف بين معلم الرياضيات للمرحلة األساسية ومعلم المرحلة الثانوية ، كما وتختلف هذه              
  . النظرة باختالف خبرة الشخص األكاديمية والمهنية 
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خصصين في مناهج الرياضيات وعلم النفس التربوي ، في سعيهم          لذا قام عدد من الباحثين والمت     
لوضع تعريف للتفكير الرياضي وتحديد أنماطه ومهاراته بصورة واضحة ، يسهل معها العمـل              
على تنمية التفكير الرياضي واالرتقاء به لدى الطلبة ، بالبحـث واالستقـصاء حـول الـصفات         

.  الذين لديهم مستوى عال من القـدرة الرياضـية           والخصائص والمالمح المميزة لتفكير األفراد    
ولكن على الرغم من تلك المحاوالت ، فإنه ال يمكن وضع إطار منطقي يوضح جميـع أنمـاط                  

   )٢٧ : ٢٠٠٦الخطيب ، . ( ومهارات التفكير الرياضي 

 :بتحديد مهارات وأنماط التفكير الرياضي بما يـأتي          ) ٢٠٠٣أبو زينه ،    ( وفي هذا الصدد قام     
  .التعميم ، االستقراء ، االستنتاج ، التعبير بالرموز ، التفكير المنطقي ، والبرهان الرياضي

 )  , ٢٠٠٠Schielack et al( قـام شـايلك وآخـرون     ) : ٢٨ ، ٢٠٠٦الخطيب ، ( ويشير 
  : بتصنيف مهارات التفكير الرياضي على النحو التالي 

ور ، التمثيالت البيانيـة ، المخططـات        النمذجة ، ويتضمن ذلك استخدام الجداول ، الص        •
 .الهندسية ، وما ذإلى ذلك 

 .االستدالل ، والذي يتضمن الوصول إلى التعميمات  •

 .التعبير بالرموز  •

 .التحليل المنطقي والذي يتضمن مقارنة النتائج  •

 .التجريد  •

 ) .األقل كلفة واألكثر فعالية ( الوصول إلى الحل األفضل  •

إلى أن التفكير الرياضي يتضمن اسـتخدام المهـارات    )  , ١٩٩٣Wilson( كما وأشار ولسن 
فهم األفكار ، واكتشاف العالقات بين األفكار ، وتحديد الشروط والحاالت التي            : الرياضية اآلتية   

كما قام بتحديـد    . تحقق فيها األفكار والعالقات فيما بينها ، وحل المسائل المرتبطة بهذه األفكار             
  : الرياضي على النحو التالي مظاهر التفكير 

    التقدير* 

  .الحساب الذهني * 

دراسة بنية الرياضيات ، ويقصد بذلك فهم بنيـة الموضـوع وأفكـاره األساسـية ، وإدراك                 * 
  .العالقات والترابطات بين الموضوعات الرياضية المختلفة 

  .حل المسألة * 
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  .البرهان الرياضي * 

  .التعبير بالرموز * 

  . التعليل االستقرائي ، والتعليل االستنتاجي : لرياضي ، ويشتمل ذلك التعليل ا* 

  : إلى أن التفكير الرياضي يتضمن المهارات اآلتية  )  , ١٩٩٣Greenwood( وأشار غرينوود 

إيجاد النمط ، والتعميم ، وتحديد موضع الخطأ ، واستخدام إستراتيجيات مختلفة لحـل الـسؤال                
دد من المعايير التي نحاكم في ضوئها نموذج التفكير الرياضي لـدى            كما قام بوضع ع   . الواحد  

  : الطالب وهذه المعايير هي 

قدرة الطالب على تفسير وتوضيح إستراتيجيات الحل التي قام باختيارها ، بحيث تكـون               •
حيث أن الطالب ال يستطيع تفسير شيء إال إذا كان فاهمـا            . واضحة ومفهومة لآلخرين    

 .شيء ومدركاً لذلك ال

اعتماد الطالب على نفسه وعلى ما يمتلكه من معارف ومهـارات إلنجـاز المهمـات ،                 •
وقدرته على تجاوز ما يعتريه من صعوبات وعقبات دون اللجوء إلى المعلم لتقـديم يـد             

 .المساعدة له لتجاوز تلك الصعوبات والعقبات 

 .قدرة الطالب على تحديد مواضع الخطأ في إجابات معطاة  •

 . أقل عدد ممكن من الخطوات والعمليات الحسابية عند حل السؤال استخدام •

 .قدرة الطالب على تقديم عدة حلول وإستراتيجيات للسؤال الواحد  •

قدرة الطالب على صياغة أسئلة إضافية حول السؤال والمهمـة المطلـوب إنجازهـا ،                •
ـ              ي التوصـل   ووضع السؤال في سياقات مختلفة غير السياق المعطى فيه ، مما يساعد ف

 .إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس 

ويالحظ مما سبق ، أنه بالرغم من تعدد وجهات نظر الباحثين حول أنماط التفكير الرياضـي      
ومهاراته ، إال أن هناك شبه إجماع على عدد من تلك األنماط والمهارات ، التـي يوجزهـا                 

عن النمط ، التفكير االسـتنتاجي ،       التفكير االستقرائي ، التعميم ، البحث       : الباحث في اآلتي    
البرهان الرياضي ، التفكير المنطقي ، استخدام المتغيرات ، التعبير بـالرموز ، النمذجـة ،                

  .التعليل ، التبرير ، حل المسألة الرياضية ، والتفكير العالقي 
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إلـى  ومن المهارات التي ورد ذكرها في هذه الدراسة والتي سوف تستخدم فيها والتـي تحتـاج         
  :  الباحث ا تبناهاتتعريف

إلـى   عملية نشطة يقوم بها المتعلم باستخدام مهارات عملية أو عقلية للتوصـل  : االستقصاء* 
  . تعميم أو مفهوم أو حل مشكلة

  
،  الجزئيات إلى الكـل  عملية تفكيرية يتم االنتقال بها من الخاص إلى العام أو من : االستقراء* 

  .ة عامة من مالحظة حقائق مفردةحيث يتم التوصل إلى قاعد
  

مبـادئ   عملية تفكيرية تمكن المتعلم من الوصول إلى الحقائق باالعتمـاد علـى   : االستنتاج* 
الكليـات إلـى    ، فينتقل فيها المتعلم من العام إلـى الخـاص، أو مـن    وقوانين وقواعد صحيحة

   .الجزئيات، أو من المقدمات إلى النتائج
  

المختلفـة فـي المواقـف أو        و يقوم على إدراك العالقات بين العوامـل       ه :   العالقي المنحي* 
من العناصـر إذا أدرك التلميـذ    المشكلة التي تواجه الفرد والمسألة الرياضية تحتوي على عدد

  .   السليم العالقة بينها إدراكا سليماً أدى ذلك إلى الحل
  

لتعلمية التي يقوم بها كل من المعلم       مجموعة الخطوات واإلجراءات التعليمية وا     : حل المسألة * 
هنا سـوف يقتـرح     . والمتعلم بشكل متتابع لتدريس وحل المسائل بغية تحقيق نتاجات تعلم معينة          

   .المعلم إستراتيجيات للحل يتعامل بها التالميذ عند حل المسألة
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   الدماغاالسيطرة الدماغية وجانب

  مما يتكون الدماغ ذو الجانبين ؟ 

لدماغ يتكون من نصفي كرة لمعالجة المعلومات بطريقتين مختلفتين تماماً ، فالنصف األيمـن  إن ا 
من الدماغ يتخصص في إعادة تركيب األجزاء لتكوين كل متكامل ، كما أنه يتعـرف العالقـات           
بين األجزاء المنفصلة ، وهو ال ينتقل بصورة خطية بل يعمل بشكل كلي متوافق ومتواز ، بينما                 

لنصف األيمن للكرة الدماغية فاعلية في عمليات المعاجلة البصرية والمكانية وتعد قدرتـه             يبدي ا 
فنحن ال نفكر بنصف واحد دون اآلخر ، فكالهما يـشترك فـي           . في مجال اللغة محدودة للغاية      

   )١١٧ : ٢٠٠٣عبيد وعفانة ، . ( العمليات العقلية العليا 

  

  : التعلم والدماغ 

شيء يقوم به الدماغ ألن الدماغ يستطيع أن يعيد تنظيم نفسه مع كـل تنبيـه       إن التعلم هو أفضل     
ال يزال العلماء غير متأكدين بشكل دقيق من كيفية حدوث ذلك ، غير أن              . وخبرة وسلوك جديد    

هناك منبه للدماغ يبدأ العملية وقد يكـون هـذا   : أوالً . لديهم بعض األفكار بخصوص ما يحدث   
بعد ذلك يـتم فـرز أو تحديـد    . د يكون خبرة جديدة كحل لغز صور متقاطعة       المنبه داخلياً أو ق   

وأخيراً ، تتشكل الذاكرة التي يمكن أن تـسترجع ذلـك   . المنبه وتتم معالجته على عدة مستويات      
وهذا يعني ببساطة أن أجزاء المعلومات موضوعة في أماكنها المناسبة لكي يتم تنـشيط              . المنبه  

   )١٦ : ٢٠٠١جينسن ، . ( الذاكرة بسهولة 

فيكون الدماغ مستعداً تماماً للتفكير من خالل التعلم الذي يتم باستخدام حاسة اللمس عندما يـصل             
عمر الطفل إلى تسعة شهور ، ورغم أن القشرة الدماغية لم تكن بعد قد تطورت تمامـاً ، إال أن                    

   )٢٧ : ٢٠٠١جينسن ، . ( المخ يكون مستعداً 

فنحن نرى شيئاً ما على األرجح إذا مـا  . النتباه تتأثر كثيراً بالتحفيز أو التذكير إن قابلية الدماغ ل 
طلب منا أن نبحث عنه أو إذا ذكرنا بمكانه ، لقد أظهرت طرق تصوير األعصاب زيـادة فـي                   
اإلثارة العصبية في الفصوص األمامية وفي الطوق األمامي عندما يعمل شخص ما بجد لتوجيـه           

  . عامة ، فإن الفص الجداري األيمن هو المخـتص بـالتحوالت فـي االنتبـاه          وبصفة  . انتباهه  
فمثالً ، من يبحث عن كتاب تعليمي تركه في غرفة الصف ، فإن الفص األمـامي األيـسر فـي     

    )٥٥ : ٢٠٠١جينسن ، ( . دماغه يبلغ منطقة الدماغ األوسط كيف يصنف المعلومات القادمة 
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  : الجانبين يالدماغ ذعالقته بالتفكير و
إن التفكير يحدث في النصف األيمن من الـدماغ دون وعـي لفظـي ، ولـذلك فـنحن أقـل                                          
شعوراً به ، وفي التخيل نستقبل الصور من الدماغ ، فالعملية تـشبه نوعـاً مـا مـشاهدة فـيلم                            

تطيع المـتعلم أن يجـد ظروفـاً معينـة                         سينمائي وال تحكم للمشاهد طبعاً في الصور ، بينما يس         
تمكنه من استدعاء الصور الخيالية مـن النـصف األيـسر للـدماغ بالوصـول إلـى الـوعي                                   

   ) ٢٥ : ٢٠٠٨عفانة والجيش ، ( بسهولة 

مـن  إلى أن كل جانب من الدماغ البشري يقوم بالعديد           ) ١٢١ : ٢٠٠٣عبيد وعفانة ،    (ويشير  
  : أنماط التفكير في الجانبين وتتمثل في الجدول التالي 

  

   )١( جدول رقم 
  أنماط التفكير في الجانبين من الدماغ

  الجانب األيسر من الدماغ  الجانب األيمن من الدماغ
  تخيلي  موسيقي  رياضي  تخطيطي

  بنائي  تخاطبي  تحليلي  تقني

  روحي  فني  تحكمي  إداري

  فاهيميم  عاطفي  منظومي  حل مشكالت

  كلي  داخلي  استداللي  تحفظي

  

وعلى الرغم من اختصاص كل من جانبي الدماغ بأنماط تفكير معينة ، فإن ذلك ال يلغي عمـل                  
الدماغ بشكل متكامل وموحد ، وأن العمليات العقلية التي نستقبل بها المعارف والخبرات ونعيـد               

أغلب الناس ألسـباب مختلفـة يطـورون    إنتاجها أو ننتجها تستدعي نشاط الجانبين معاً ، إال أن  
أنماطاً معينة للتفكير في أحد الجانبين دون اآلخر من خالل القيام بأنشطة وعمليات تختص بهـذا              

   ) .٦٢ : ٢٠٠٢عفانة ، . ( الجانب أو ذاك 
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  )  : الجانب األيمن والجانب األيسر ( وظائف جانبي الدماغ 
نقالً عن   ) ١١٦ : ٢٠٠٤عفانة والخزندار ،    : ( دماغ  الجدول التالي يحدد أهم وظائف جانبي ال      

   )   : ١٩٨٧ويليامز ، (

  
   )٢( جدول رقم 

  )الجانب األيمن والجانب األيسر ( وظائف جانبي الدماغ 
  معالجات الجانب األيمن  معالجات الجانب األيسر  الرقم

  يهتم بالكل واألشكال الجشتالتية  يهتم باألجزاء المكونة   ١

  يدمج بين األجزاء وينظمها في كل  ن المظاهر الجزئية يكشف ع  ٢

  ) من الجزء إلى الكل ( عالئقية ، بنائية   )من الكل إلى الجزء ( تحليلية   ٣

  معالجة آنية ومتوازنة مكانية  معالجة متتالية ومتسلسلة  ٤

لفظية ، ترميز ، فك رموز الكالم ،   ٥
  الرياضيات ، واللحن

  ةبصرية ، مكانية ، موسيقي

  
أن الجانب األيمن يتحكم فـي الوظـائف الحركيـة ،            ) ١٩ : ٢٠٠٨ ،عفانة والجيش   ( ويرى  

والوظائف العقلية غير األكاديمية مثل الحدس ، اإلدراك ، الجـسم ، األداء اللفظـي ، األعمـال          
ئف أما الجانب األيسر فيتحكم في الوظـا      . اليدوية ، اإلبداع الفني ، التعامل مع األلوان والتخيل          

العقلية المنطقية والحسابية ، باإلضافة إلى الوظائف التحليلية والوظيفيـة والمالحظـات البنائيـة      
  .وبخاصة ذات العالقة باللغة والمنطق 

  
  

   :   مفهوم السيطرة الدماغية
بفكرته عن الجانـب   John Jackson يرجع مفهوم السيطرة الدماغية إلى العالم جون جاكسون

المفهوم األصل الذي اشتقت  و يعتبر هذا ( The Leading Hemisphere) القائد في الدماغ
إن نصفي الدماغ ال يمكـن أن  : بقوله  إذ يعبر جاكسون عن ذلك. منه مفهوم السيطرة الدماغية 

التلف الذي يحدث ألحد نصفي الدماغ يفقـد   حيث بين أن. يكونا مجرد تكرار لبعضهما البعض 
حد نصفي الدماغ أفال بد إذن من أن يكون ، اإلنسان  وظيفة األرقى فيالقدرة على الكالم وهي ال
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وهذا أيـضاً  . وبالتالي يكون هذا النصف هو النصف القائد  ، هو الذي يتولى أرقى هذه الوظائف
 سيطرة النصف األيـسر  إذ أشار إلى ، عالم األعصاب Hugoliepman ما أكده هيوغوليبمان
           ن النصف األيسر من الدماغ هو الذي يسيطر علـى الحركـات   بين أ حيث، لدى معظم األفراد 

 وبالتالي ظهر مفهوم السيطرة الدماغية و الذي أصبح يشير إلـى ، والمنطق  ، واللغة، اإلرادية 
 أو ميل الفرد إلى االعتماد على، النصفين الكرويين للدماغ بالتحكم في تصرفات الفرد  حدأتميز 

 وبعد أن أصبح مفهوم الـسيطرة الدماغيـة شـائعاً       . ثر من النصف األخر     حد نصفي الدماغ أك   أ
ـ  وقد أكد هذه النتيجة، سرعان ما ظهر أن النصف األيمن من الدماغ هو النصف المهمل   المـع

الجانب   حيث يرى أن االتجاه الحالي في التعليم يركز على وظائف،يف بوغون زاألعصاب جو
   .إلى إماتة نمو وظائف الجانب األيمن للدماغوهذا يؤدي ، األيسر من الدماغ 

الداخلية ويكون أحـدهما     فمن المعروف أن الدماغ يتألف من نصفي كرتين ملتصقين من الناحية          
الـذي يـسيطر علـى     وعادة ما يكون نصف الكرة المخية األيسر هو.  على اآلخر هو المسيطر

ى الجسم وذلك في األشخاص الـذين  الدماغ إل اآلخر وعلى جميع اإلشارات الصادرة من      النصف
  . أكثر يستعملون اليد اليمنى

إصـابات   تلعب كما  .ألحد نصفي الكرة المخية الوراثة دورا مهما في موضوع السيطرة وتلعب
  . ذلك  فيدوراً الدماغ في المراحل الجنينية أو الطفولة األولى

 ستعمال اليد اليمنى فوائد إضافية    ا قد يكون الستعمال اليد اليسرى في بعض المهارات إضافة إلى         
وقد يكون بعض األذكيـاء مـن    .ميدان الرياضة مهارات حركية خاصة وال سيما في ويدل على

وردود فعل تعويضية أو عوامل  يعود السبب إلى عوامل نفسية وقدى اليد اليسر الذين يستعملون
 في حال اإلصـابات الـشديدة   منهم المتخلفون عقليا وال سيما وقد يكون . مجهولة أخرى ال تزال

  .   للدماغ
 

   : صفات أصحاب السيطرة الدماغية وفقاً التجاه السيطرة
c  )http://www.jamaa.c   ،٣٠/٠٥/٢٠٠٩(   

  : األيسر أصحاب سيطرة الدماغ: أوالً 
  . )  األرقام،لرموز  ا، الحروف ، القراءة ،الكلمات ( اللفظية  يفضلون المهمات •
  . رقمياً يفضلون األشياء المتسلسلة و التتابعية و المتصلة زمنياً أو •
  . الجزئي يفضلون التعلم •
  .  التفكير التحليلي والمنطقي و العقالني يستخدمون نمط •
  .  يفضلون جمع معلومات لها عالقة بالواقع •
  . اإلدراك يركزون أكثر على الخبرات الداخلية في •

http://www.jamaa.c
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  : األيمن  الدماغسيطرة أصحاب :ثانياً 
  .  اإلبداعيةالبصرية والمكانية و  المهماتيفضلون •
  .  األشياء العشوائية و التلقائيةيفضلون •
  .  التعلم الكلييفضلون •
  . والحدسي نمط التفكير التحليلي و التركيبييستخدمون  •
  .  معلومات مترابطة تساعد على تكوين ظاهرة كلية  جمعيفضلون •
  .  اإلدراك  على الخبرات الخارجية فييركزون أكثر •

بقدرة على استخدام الجانبين ؟ وهل  ماذا لو تمتع أحدهم، ومهما يكن من أمر قد يتساءل البعض 
  .القدرة على استخدام الجانبين    نعم يمكن أن يوجد أشخاص لديهم؟يمكن ذلك 

كبيـرة يمكـن أن   ال  إلـى أن أصـحاب العقـول    )٨٢ : ٢٠٠٧ ،عبيدات وأبو سميد (  ويشير 
                                               أمثلـة مـن قبيـل     ويـسوقان علـى ذلـك   ، )  األيمن واأليسر معاً (يستخدموا جانبي الدماغ 

  . )اينشتاين و دافنشي( 
  

  :  وات المتعددةللذكا جاردنر نظرية
) أطر العقـل (متعددة في نظرية الذكاوات ال   Howard Gardner" هوارد جاردنر " لقد قدم 

" جـاردنر " م ، وحاول توضيح وترسيخ وجود ذكاوات متمايزة ، والجديد في نظرية             ١٩٨٣عام  
أن العقول اإلنسانية ال تعمل جميعها بنفس الطريقة ، وبني البشر ليس لديهم نفـس نقـاط القـوة         

كاوات أخرى ،   بعض الناس أقوياء في ذكاء واحد وضعفاء في ذ        . المعرفية ونفس نقاط الضعف     
" جاردنر  "وقوة في ذكاء معين ال تتنبأ بالضرورة بالقوة أو الضعف في ذكاوات أخرى ، ويتوقع                

أن بعض الناس بسبب التفاعل الدائم بين الوراثة والتدريب المبكر يكونون قـادرين أن يطـوروا          
  .ذكاوات معينة أكثر بكثير من اآلخرين 

 – ١٥٩ : ١٩٩٦فؤاد أبو حطب ،     ( نقالً عن    ) ٤٥ - ٤٠ : ٢٠٠٢الخزندار ،   ( ولقد أشارت   
صفاء األعسر وعالء الدين كفافي     ( ،   ) ٢٧٨ – ٢٧٢ : ١٩٩٧جابر عبد الحميد ،     ( ،   ) ١٦١

 ،١٩٩٨( ،  ) ٩٠ – ٨٨ : ٢٠٠٠Grow ,   (      أن الخصائص المرتبطـة بكـل واحـد مـن
  : يمكن وصفها كما يلي " جاردنر " الذكاوات التي حددها 

 Linguistic intelligence: كاء اللغوي الذ) ١(
 القـدرة علـى   Verbal intelligenceومن التسميات األخرى لهذا النوع الـذكاء اللفظـي    

الـشعراء ، والكتـاب ، ومـنهم                     : استخدام اللغة بشكل فعال كوسيلة للتعبير واالتصال ، مثـل           
ية القصص ، واأللغاز ، والنكت ، وقـراءة    روا: ، حيث يميل األفراد إلى      " تشرتشل وشكسبير   " 
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وكتابة القصص ، واستخدام المفردات ، ولعب األلعاب الكالمية ، وتأليف الشعر ، والقـصائد ،                
  . والقصص 

 Logical – mathematical intelligence: الرياضي / الذكاء المنطقي ) ٢(
فعال ، ويتعامل مـع المـشكالت     القدرة على التفكير بشكل منطقي ، حيث يستخدم األرقام بشكل           

الرياضـيون ، ومبرمجـو     : علمياً ، ويميز العالقات واألنماط بين المفاهيم واألشـياء ، مثـل             
: ، حيث يميل األفراد إلـى       " أينشتين  " الكمبيوتر ، والمحاسبون ، والمهندسون ، والعلماء منهم         

  . والدقة في حل المشكالت العمل مع األعداد ، والتفكير في األشياء ، وتحليل المواقف ،
  Spatial intelligence: الذكاء المكاني ) ٣(

القدرة على التفكير بشكل بصري ، والقدرة على تصور األفكـار المكانيـة والبـصرية بدقـة ،         
: وإدراك العالقات بين األشياء والمكان ، والذكاء المكاني ال يعتمد على اإلحساس البصري مثل               

 ، وأصـحاب الـديكور ، والمهندسـون المعمـاريون ، والجراحـون ،       الطيارون ، والمالحون  
رسم ثالثة  : ، حيث يميل األفراد إلى      " فرانك ليود رايت    " والمخترعون ، والجغرافيون ، ومنهم      

  . اتجاهات ، النظر إلى الخرائط ، واالستمتاع باأللغاز ، وتحليل األشياء وتركيبها مرة أخرى 
 Musical intelligence: الذكاء الموسيقي ) ٤(

القدرة على تذوق األشكال الموسيقية المتنوعة باإلضافة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة للتعبير ،             
" مـوزارت  " الخبراء في علم السمعيات ، والمغنون ، والموسيقيون ، والملحنون ، ومنهم          : مثل  

 الموسـيقى المختلفـة ،   استماع وعزف الموسيقى ، والعمل مع أشـكال : حيث يميل األفراد إلى  
  .وتأليف وخلق النغمات ، والغناء 

 Bodily – Kinesthetic intelligence: الذكاء الجسمي الحركي ) ٥(
القدرة على استخدام أجسامهم بمهارة كوسيلة للتعبير أو للعمل بمهارة مع األشياء واألنشطة التي              

ثلون ، والراقصون ، والرياضـيون ،       المم: تتضمن المهارات الحركية الدقيقة والواضحة ، مثل        
" ميخائيل جوردن "والنحاتون ، وأصحاب الحرف ، واألطباء الجراحون ، والميكانيكيون ، ومنهم            

لعب األلعاب ، والنشاطات الفيزيائية ، والرقص ، والتمثيل ، واسـتخدام  : حيث يميل األفراد إلى    
  .لغة الجسم 

 Interpersonal intelligence: الذكاء البين شخصي ) ٦(
القدرة على االستجابة بشكل فعال ومناسب مع األفراد اآلخرين وفهم مشاعرهم ودوافعهم ، كمـا              

إلى أن ذكاء العالقات بين األشخاص يتضمن القدرة على التمييز بين اآلخـرين          " جاردنر  " أشار  
لمـون ،  المع: مثـل  . وعلى األخص التغاير في حاالتهم وأمـزجتهم ودوافعهـم واهتمامـاتهم       

والمرشدون االجتماعيون ، واألطباء ، ووكالء السفر ، والناجحون مـن العـاملين بالتجـارة ،                
    " مـارثن لـوثر كـنج    " والقادة السياسيون ، والمعالجون النفسيون ، والزهماء الدينيون ، ومنهم      
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ألصـدقاء ،   التمتـع با  : حيث يميـل األفـراد إلـى        " جمال الدين األفغاني    " ،  " األم تيريزا   "و  
  .والتعاطف مع اآلحرين ، والعمل كعضو ضمن فريق 

    Intrapersonal intelligence: الذكاء الضمن شخصي ) ٧(
القدرة على معرفة الذات بشكل دقيق بما في ذلك معرفة نقاط القوة الذاتية واألهداف والمشاعر ،                

حيـث  " غاندي " لجة ، ومنهم رجال األعمال ، والمتدينون من الناس ، والمختصون بالمعا      : مثل  
يميل األفراد إلى التحكم بمشاعرهم ومتابعة ميولهم الشخصية ، والتعلم مـن خـالل المالحظـة                

  .واالستماع 
 Natural intelligence: الذكاء الطبيعي ) ٨(

علمـاء التـصنيف    : القدرة على التعرف ، والتمييز ، والتصنيف للنباتات والحيوانـات ، مثـل              
قضاء وقت في الخارج ، ومالحظة النباتات ومحاولة صيد         :  حيث يميل األفراد إلى      والفلكيون ، 

الحيوانات ، االستماع إلى األصوات التي يحدثها العالم الطبيعي ، ومالحظة العالقات في الطبيعة              
  .وتصورها ، وتصنيف النبات والحيوان 

  
   )١٢٠-١١٩ : ٢٠٠٤ار ، عفانة والخزند  ( : عالقة الذكاوات المتعددة بنصفي الدماغ 

نظرية الذكاوات المتعددة ابتعدت عن مفهوم الذكاء الفردي التقليدي ، وتعدته إلى تمييـز ثمانيـة             
أنواع من الذكاوات اإلنسانية ، وهذه الذكاوات ترجع إلى خاليا مسؤولة عنها في ثمانية منـاطق                

   :) , ١٩٩٤Armstrong( من الدماغ كما هو موضح في الجدول التالي 
  

   )٣( جدول رقم  
  عالقة الذكاوات المتعددة بخاليا الجهاز العصبي للدماغ

  الجهاز العصبي  الذكاء
  الفصوم الجبهية والصدغية اليسرى  اللغوي اللفظي
  الفصوم الجدارية اليسرى ، نصف كرة الدماغ األيمن  المنطقي الرياضي
  نالمناطق الخلفية لنصف كرة الدماغ األيم  المكاني البصري
  المخيخ ، العقدة العصبية األساسية ، القشرة الحركية   الجسمي الحركي
  الفصم الصدغي األيمن   الموسيقي
مثل نـصف كـرة     ( الفصوم الجبهية ، والفصوم الصدغية        البينشخصي

  ، الجهاز الطرفي ) الدماغ األيمن 
  الفصوم الجبهية ، الفصوم الجدارية ، الجهاز الطرفي   الضمنشخصي
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من خالل نظريته على تواجد أجزاء في العقل مسئولة عن تعلـم الجوانـب              " جاردنر  " أكد  وقد  
المختلفة للمعرفة ، وأن إصابة أحد هذه األجزاء يؤدي إلى إعاقة الفرد عن القيام ببعض األداءات              
المرتبطة بمنطقة اإلصابة ، حيث أنه قد استدل من خالل عمله على أن األفراد ذوي اإلصـابات                

وعندما بدأ في عمليات الفحـص والمالحظـة        . تلفة بالمخ قد توقفوا عن أداء أنشطة معينة         المخ
والتحليل والربط واالستنتاج بين حاالت إصابات المخ المختلفة استطاع أن يصوغ نظريته ويؤكد             

 –اللغوي اللفظي   ( من خاللها على إمكانات األفراد في إظهار ثمانية أنواع مختلفة من الذكاوات             
 – البينشخـصي    – الموسـيقي    – الجـسمي الحركـي      – المكاني البصري    –لمنطقي الرياضي   ا

، وأن تركيبات األنواع المتعددة المختلفة من الذكاء هي التي تجعـل        )  الطبيعي   –الضمنشخصي  
البشر مختلفين فيما بينهم ، وأن األنواع المتعددة للذكاء تعمل معاً في صورة معقـدة ، وتتنـوع                  

  . يعبر بها األفراد عن امتالكهم لتلك األنواع الطرق التي
  

  : على الدماغ ذي الجانبين وعالقته بالمنهاج المدرسي القائمالتعلم 
التعلم هو مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها المـتعلم مـن أجـل اكتـساب معرفـة                                                

تلـك اإلجـراءات والمهـارات مـن خـالل تعلمـه                                    معينة في مجال محدد ، إذ يكتسب المتعلم      
في البيئة الـصفية أو مـن خبراتـه الذاتيـة أو مـن مهـارات وخبـرات اآلخـرين خـارج                                              

   )١٣ : ٢٠٠٨عفانة والجيش ، . ( المدرسة 
  

        مهم في المجاالت التعليمية المختلفة ، وذلك نظـراً   فالتعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين له دور 
لتركيزه على الجوانب العقلية والدماغية للمتعلم وكيفية التعامل مع المتعلم في ضوء  خصائـصه               
الدماغية والتفكيرية ولهذا فإن المناهج الدراسية المعدة في ضوء هذا النوع من التعلم ينبغـي أن                

   )١٢٧ -١٢٣ : ٢٠٠٣نة ، عبيد وعفا(: تراعي األمور التالية 
  : محتوى المنهاج : أوالً 
اختيار محتوى المنهاج في ضوء خصائص البيئة المحيطة بـالمتعلم بحيـث يجـد المـتعلم                . ١

للخبرات المتعلمة معنى ، ثم يستطيع دمج هذه الخبرات في بنيته العقلية ، وذلـك مـن خـالل                    
  .تعامل معها جماعياً أو فردياً عرض مشكالت اجتماعية وثقافية وبيئية يمكن حلها وال

تنظيم محتوى المنهاج في ضوء قدرات المتعلمين التفكيرية ، وذلك من أجل االسـتفادة مـن                . ٢
القدرة الديناميكية للدماغ في بناء الخبرات بسهولة إذا لم يكن هناك خبرات أساسية منظمة مـسبقاً   

  .تتصل بالخبرات القادمة 
اعي الفروق الفردية في القدرات الذكائية الخاصة ، بحيـث          تضمين المحتوى موضوعات تر   . ٣

  .تنشط الوصالت العصبية للدماغ في إيجاد األنماط التركيبية الالزمة إلحداث المعنى المطلوب 
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  :إستراتيجيات التدريس : ثانياً 
إلى أن المنهاج القائم على الدماغ ذي الجـانبين  )  , ١٩٩٨Mc Carthy( لقد أشار ماك كارثي 

مكن تدريسه باستخدام إستراتيجيات مختلفة طبقاً لخصائص النصفين الكرويين للدماغ ، حيث إن             ي
  .الجانب األيمن له إستراتيجيات مغايرة عن إستراتيجيات الجانب األيسر 

  
  : أدوار المعلم : ثالثاً 
 به المتعلم   أن يكتشف المعلم أنماط التعلم وأساليبه الخاصة بكل متعلم والتعرف على ما يتمتع            . ١

  .من قدرات دماغية معينة 
أن يهيئ المناخ الصفي المالئم بما يتفق مع العمل التعاوني ، حيث أن الخبـرات المكتـسبة                 . ٢

  .بالعمل التعاوني تسمح بتوفير أساليب للتفاعل االجتماعي واحترام اآلخرين 
لم مهـارات حركيـة   إتاحة الفرصة للمتعلمين لتحليل وتركيب األشياء بحيث يكتـسب المـتع    . ٣

  .وتوافقاً جسمياً ، وذلك عن طريق الحوار والمناقشة والعمل الفردي والجماعي 
أن يكون المعلم قادراً على اكتشاف إمكانات المتعلمين البصرية وتوسيعها ، فعندما يعـرض              . ٤

لذين المعلم لطالبه معلومات لفظية وبصرية معاً ، فإن ذلك يوفر فرصة أفضل لنجاح المتعلمين ا              
يعتمدون على المعالجات البصرية في تعلمهم ، فعرض األشكال والرسومات والصور المناسـبة             

  .تساعد المتعلمين على التمثيل العقلي وتكوين صور ذهنية للمحسوسات 
أن يعطي المعلم فرصة لليقظة العقلية والعصف الذهني بحيث يستطيع المتعلمون االسـتعانة             . ٥

يمنى أو اليسرى أو االثنين معاً في اكتشاف البيئة الخارجية وإثارة الـتعلم  بأدمغتهم سواء أكانت ال   
  .المرغوب 

  
  : أدوار المتعلم : رابعاً 

أن يكون المتعلم قادراً على المشاركة مع اآلخرين في صـناعة القـرارات التـي تخـصهم                 . ١
  .نميها وتوجيه قدراتهم الذكائية بأنفسهم بالتركيز على الموضوعات التي تصقلها وت

أن يتمكن المتعلم من التعامل مع أساليب حل المشكالت بأنواعها المختلفة والتي تنمي قدرات              . ٢
المتعلم الذكائية في جانبي الدماغ سواء أكان ذلك من خالل المحسوسات المدركة أو من خـالل                

  ٠.التعامل مع األرقام والرموز والمصطلحات الرياضية والعملية وغيرها 
المتعلمين في التفاعل مع المؤسسات التعليمية الخارجية بحيث يستطيع كل مـنهم أن             مشاركة  . ٣

  .يطور من دماغه الذي يعتمد بصورة مباشرة على الواقع والتعامل االجتماعي وعالقاته المختلفة
  
  



 ٤٠

  : تقنيات التعليم : خامساً 
ت الدراسية التـي يمكـن      تساعد التقنيات الحديثة المتعلمين على التفاعل اإليجابي مع الموضوعا        

  .برمجتها على هيئة أفالم وديسكات وأسليدات تعرض خالل عملية التعلم الصفية 
  

   ) ١٢١:  ٢٠٠٤ ، والخزندار عفانة ( :الدماغ  بنصفي للتعلم المالئم الصفي المناخ
 كاًمـدر  يكون أن المعلم على ينبغي وسليمة فعالة بصورة دماغه استخدام في المتعلم قدرات لتنمية

  :  التالية الصفية للمتغيرات
 مرتبطة تعليمية وخبرات مواقف إلى المتعلم تعرض كلما واأليسر األيمن بجانبيه الدماغ يتحسن. ١

 ضوء في آخر إلى حين من خالياه تتغير اإلنسان دماغ أن إذ ، بالمتعلم المحيطة أو الصفية بالبيئة
 . وخبرات ظروف من له يتعرض ما
 المواقـف  خـالل  مـن  لها يتعرض التي الخبرات كانت إذا المطلوب المعنى متعلمال دماغ يفقد. ٢

 . مستواه من أقل أو مستواه من أعلى الصفية
 يجـد  أن يـستطيع  ال المـتعلم  دماغ أن حيث طبيعته مع تتفق بخصائص المتعلم دماغ يتصف. ٣

 أسـس  السابقة للخبرات كني لم إذ الالحقة والخبرات السابقة الخبرات بين معينة روابط أو عالقات
 المعنـى  عن للبحث دماغه يستخدم أن الحالة هذه في للمتعلم يمكن ال وبالتالي . المعرفية بنيته في

 الخبرات بين معينة عالقات بإيجاد يقوم الذي هو ذاته الدماغ ألن وذلك ، سليمة بصورة المقصود
   .الخبرات تلك ينظم نزمميكا طريق عن وخصائصه المتعلم طبيعة مع تتفق المضامين أو
 حياته بداية في فالطفل ، اآلخرين مع والتعاون التفاعل خالل من ويتطور ينمو ذاته في الدماغ. ٤

 أن يستطيع المعلم فإن ولذا ، كبيرة بصورة الخارجية البيئة مع يتفاعل عندما التفكيرية قدراته تنمو
 اجتماعيـة  وعالقات ذكائية أنماطاً منهم يكتسبو الصفية البيئة في أقرانه مع ليتفاعل المتعلم يهيئ
   . وتطوره الدماغ سعة بتوسيع تسمح
 الدماغية السعة أن يعلل وهذا ، آخر إلى صف من تدرج أو انتقل كلما المتعلم عند الدماغ ينمو. ٥

 . نضجاً أكثر المتعلم كان كلما تتحسن نهاإ بل الوقت بمرور تتأثر
 . المتعلم كيان تهدد التي أو المحرجة بالمواقف الدماغ نمو يتأثر. ٦
 . ومهماته تكوينه في معقد أنه من الرغم على والنشاط بالحركة يتصف للمتعلم الدماغي النظام. ٧
 أجـل  مـن  وذلـك  ، خاصاً مفتاحاً أو معيناً اسماً يعطيها أو الخبرات ينمذج أن الدماغ يستطيع. ٨

 . المعنى وإدراك الفهم سهولة
 . اإلبهام أصبع بصم مثل وذلك ، آخر إلى فرد من تختلف خاصة دماغية صفات له متعلم كل. ٩
  جزئیةمهام مع يتعامل جانب كل أن بمعنى ، به خاصة بمهام الدماغ جانبي من جانب كل يقوم. ١٠
  . خاصة تعلیمیة مواقف أو



 ٤١

  :في ضوء مما سبق يتضح ما يلي 
 ولكٍل ، للدماغ األيسر والنصف للدماغ مناألي النصف هما كرويين نصفين من يتكون  الدماغ. ١

  . به الخاصة وظائفه منهما
 ، الـدماغ  أسـرار  بعض على التعرف العلماء استطاع ، والتكنولوجي العلمي التقدم خالل من. ٢

 منطقـة  أي فـي  يحدث خلل وأي ، بها الخاصة وظيفتها لها الدماغ في منطقة كل أن وجدوا حيث
 .  المعلومات معالجة في المنطقة هذه ةوظيف في خلل إلى بدوره يؤدي

 فإننا ، ومرونته قدرته العقل يمنح ما وهذا ، للدماغ الكرويين النصفيين وظائف بين تكامل هناك. ٣
 كل ولكن ، التفكير في العليا العقلية العمليات في يشترك فكالهما ، اآلخر دون واحد بنصف نفكر ال

 . اآلخر النصف عن يختلف بشكل علوماتالم بمعالجة يقوم الدماغ نصفي من نصف
 ، بهـا  يقـوم  التي الوظائف في يؤثر الذي هو الدماغ نصفي في المعالجة أسلوب في االختالف. ٤

 بـه  يقـوم  الـذي  المعالجة أسلوب وإنما ، األيسر النصف في موجودة اللغة اعتبار عدم يجب لذلك
 . اللغة مثل زمنياً منظمة وظيفة مع التعامل في لالستخدام فاعليةً األكثر هو األيسر النصف
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  سابقةدراسات 
  
  

 .دراسات تتعلق بالعصف الذهني  •
 .دراسات تتعلق بمهارات التفكير الرياضي  •
 .دراسات تتعلق بجانبي الدماغ والسيطرة الدماغية  •
  .التعقيب على الدراسات السابقة  •
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  الثالثالفصل 
  دراسات سابقة 

ستخالصـات  كننا من الوصول إلى مجموعة من اال من عرضنا للدراسات السابقة هو تمإن الهدف 
التي نوجزها بعد التعرف واالطالع على الدراسات التي تتعلق بالدراسة وذلك من حيث الهـدف               
من الدراسة والمنهج المتبع واألدوات المستخدمة واألسـاليب اإلحـصائية المـستخدمة وكـذلك              

  .ى النتائج والتوصيات والتعرف عليها لمقارنتها بنتائج الدراسة فيما بعد االطالع عل
  :  ثالثة محاورإلى الدراسات السابقة وتنقسم  

  )  جانبي الدماغ والسيطرة الدماغية – التفكير الرياضي –العصف الذهني ( 
  

  : دراسات تتعلق بالعصف الذهني : أوالُ  
   ) :٢٠٠٨( دراسة أبو سنينة ) ١(
فت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التحصيل والتفكيـر          هد

  . الناقد في مادة الجغرافية لدى طلبة كلية العلوم التربوية األونروا 
وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة تخصص معلم الصف في السنة الثالثـة البـالغ عـددهم                      

عين على خمس شعب ، ثم اختيرت شعبتان مـن الـشعب الخمـس              طالباً وطالبة موز   ) ١٣١( 
طالباً  ) ٢٥( بالطريقة العشوائية ، ثم تخصيص إحداها كمجموعة تجريبية وبلغ عدد الطلبة فيها             

طالباً وطالبـة   ) ٢٨( وطالبة تم تدريسهم بطريقة العصف الذهني واألخرى ضابطة وبلغ عددها    
  .تم تدريسهم بالطريقة التقليدية 

عد ذلك تم استخدام اختبار تحصيلي أعده الباحث من نوع االختيار من متعـدد اشـتمل علـى            وب
كمـا تـم    . أربعين فقرة تم التأكد من صدقه وثباته واستخراج معامالت الصعوبة والتمييز لـه              

        وتم التأكد من صدقه وثباتـه مـشتمالً علـى           ) ٢٠٠٠( استخدام اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد  
فقرة موزعة على مهاراته الخمس ، وتم التأكد من تكـافؤ المجموعـات عـن طريـق                  ) ٣٤( 

  .التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي واختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد 
وأظهرت نتائج االختبار التحصيلي البعدي واختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد البعـدي واالختبـار             

لتحليل واالستقراء والتقييم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة                     الكلي لمهارة ا  
  )α = ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة العصف الذهني  )٠,٠٥ .  

  .كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مهارتي االستدالل واالستنتاج 
  
  



 ٤٤

   ) :٢٠٠٦ ( دراسة السميري) ٢(
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير اإلبـداعي              
. في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة مقارنة بالطريقة التقليديـة               

عجلـين  وقد تكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين منتظمتين في مدرسـة بنـات الـشيخ                
طالبة إلى مجموعتين متكافئتين مجموعـة   ) ٧٠( وقسمت العينة البالغ عددها ) أ(األساسية العليا  

ودرست المجموعة التجريبيـة     ) ٣٥( طالبة وأخرى ضابطة وعددها      ) ٣٥( تجريبية وعددها   
بطريقة العصف الذهني أما الضابطة فدرست بالطريقة التقليدية ولتحقيق هـدف الدراسـة قـام               

العلم ، البطالـة ، األخـالق ،        : لباحث بإعداد دليل المعلم ويشمل أربعة موضوعات تعبير هي          ا
  : البيئة ووضح كيفية تدريسها باستخدام طريقة العصف الذهني وتضمن الدليل ما يلي 

  .وسائل التقويم . ٣      .تنظيم المحتوى بما يخدم األهداف . ٢     .تحديد األهداف  .١
  :األدوات البحثية التالية في دراسته  واستخدم الباحث

الطالقة ، المرونـة ،     ( أداة تحليل المحتوى للكشف عن مدى توافر قدرات التفكير اإلبداعي           . ١
في الدروس العشرة األولى من كتاب المطالعة والنصوص المقرر على الصف الثامن            ) األصالة  

   ) .٠,٩١( ه  م وبلغ معامل ثبات٢٠٠٥-٢٠٠٤األساسي في العام الدراسي 
وهو اختبار مقالي مكون من ستة أسـئلة رئيـسة     ) القبلي والبعدي   ( اختبار التفكير اإلبداعي    . ٢

  .وتسعة أسئلة فرعية 
ــة                                      ــة المعروف ــوم االجتماعي ــصائية للعل ــة اإلح ــث الرزم ــتخدام الباح ــالل اس ــن خ م

   : من أهمهاالنتائج لعديد من اتوصل إلى ) ت ( واختبار  ) SPSS( بـ 
بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة         ) ٠,٠٥ = α( وجود فروق ذات داللة إحصائية      . ١

  .الختبار التفكير اإلبداعي لصالح التطبيق البعدي ) القبلي والبعدي ( التجريبية في التطبيقين 
 طالبـات المجموعـة     بين متوسط درجات    ) ٠,٠٥ = α( وجود فروق ذات داللة إحصائية      . ٢

في اختبار التفكيـر  ) الدرجة الكلية ( التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في       
  .اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

بين متوسط درجات طالبـات المجموعـة         ) ٠,٠٥ = α( وجود فروق ذات داللة إحصائية      . ٣
 )  والمرونة واألصـالة   الطالقة ( بعدجموعة الضابطة في    التجريبية ومتوسط درجات طالبات الم    

  .في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
               وفي ظل ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصت الدراسة بضرورة استخدام طريقة العـصف

  . ر اإلبداعي بشكل خاص الذهني وطرائق التدريس الحديثة التي تنمي التفكير بشكل عام والتفكي
  
  



 ٤٥

   ) :٢٠٠٢( دراسة العتيبي ) ٣(
  :ين اإلجابة عن السؤالين التاليت هذه الدراسة استهدف

 العصف الذهني في تدريس وحدة التغير من سنن اهللا في الطبيعة فـي              إستراتيجيةة  ما فاعلي  •
  قدرات التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟ تنمية

 العصف الذهني في تدريس وحدة التغير من سنن اهللا في الطبيعة فـي              إستراتيجية ليةما فاع   •
 ؟ التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول المتوسط تنمية

بتصميم القيـاس القبلـي والبعـدي       ف   شبه التجريبي المعرو   التصميمه الدراسة   واستخدم في هذ  
 Pre-Posttest Nonequivalent Control Group  للمجموعة الضابطة غير المتكافئة

 Design ،  الصف األول المتوسـط   فصول من فصول طالبات) ٤( وتكونت عينة البحث من
حيـث  ،  عشوائية إلى مجموعتين   وزعت بطريقة ،  بالمتوسطة الثالثة بعد المائة بمدينة الرياض     

 فـي الطبيعـة   التغير من سـنن اهللا  طالبة المجموعة التجريبية درست وحدة) ٥٤(مثل فصالن 
طالبة المجموعة الضابطة درسـت   )٥٠( ومثل اآلخران،   العصف الذهنيإستراتيجيةباستخدام 

وقد اسـتخدم اختبـار تـورانس للتفكيـر     ، التدريس الوحدة ذاتها باستخدام الطريقة المعتادة في
ـ ، لقياس قدرات التفكير االبتكـاري لـدى الطالبـات    ) ب( الصورة   - األشكال   -االبتكاري   ا كم
 وطبق االختبارين،  اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة لقياس التحصيل الدراسي للطالبات استخدم

  .   اً وبعدياًكليهما قبلي
 :  من أهمها نتائج عدة وقد تم التوصل إلى 

بين المتوسطات المعدلة لـدرجات     ) ٠,٠١مستوى الداللة    عند(يوجد فرق ذو داللة إحصائية      . ١
ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير االبتكـاري   لتجريبيةطالبات المجموعة ا
  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية،  بقدرة الطالقة البعدي فيما يتعلق

بين المتوسطات المعدلة   )٠,٠٥ = α(  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة. ٢
المجموعة الضابطة في اختبـار قـدرات     طالباتلدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات

  . التفاصيل التفكير االبتكاري البعدي فيما يتعلق بقدرة
  
   ) : ٢٠٠٢( دراسة الكيومي ) ٤( 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر إستراتيجية العصف الذهني علـى تنميـة قـدرات التفكيـر            
 ) البتكارية الكلية الطالقة ، المرونة ، األصالة ، والقدرة ا( اإلبداعي 

عينة من طـالب   واقتصرت على.  طبقت الدراسة في منطقة الباطنة جنوب سلطنة عمانحيث 
 بلـغ    م   ٢٠٠١/٢٠٠٢ خالل الفصل األول من العـام الدراسـي       ) ذكور(الصف األول الثانوي    

اد وفيها تم إعـد  . قسموا بالتساوي على المجموعتين التجريبية والضابطة.  طالب) ١١٢(عددها 



 ٤٦

الوحـدة الثانيـة    همـا ) تاريخ أوروبا الحديث(نموذج تحضير دروس وحدتين من الكتاب المقرر
السياسية والفكريـة فـي    التطورات(والوحدة الثالثة ) األوروبياالكتشافات الجغرافية والتوسع (

بالعـصف  )  المجموعة التجريبية ( ن  وتم تدريس فصلي  ). قرن الثامن عشر  أوروبا وأمريكا في ال   
   .التقليدية بالطريقة) المجموعة الضابطة(ذهني بينما درس فصلين ال

كاختبـار  ) أ( الكلمات الصورة واستخدم في الدراسة اختبار تورنس للتفكير االبتكاري باستخدام  
وتـم  . وثباته على عينة استطالعية ، بعد أن تم قياس صدقه كاختبار بعدي) ب(، والصورة  قبلي

.  )، البيئة المدرسـية  ، الجنسية ، الجنس االبتكاري القدرة على التفكير(ضبط المتغيرات التالية 
مستقلتين وللعينات المترابطة لفحص أسئلة الدراسة كما تـم   لعينتين T-test )ت(واستخدم اختبار

 الداخلي لقياس صـدق وثبـات صـورتي         االتساقومعامالت صدق    استخدام معامالت االرتباط  
 . االختبار

 :  ل إلى النتائج التاليةوقد تم التوص 
 : كانت النتائج كالتالي) ب (، اختبار تورنس الصورة بعد تطبيق االختبار البعدي

الذهني على المجموعة الضابطة التي درسـت   تفوقت المجموعة التجريبية التي درست بالعصف 
 كمـا تفوقـت   ، واألصالة والقـدرة االبتكاريـة الكليـة    بالطريقة التقليدية في الطالقة والمرونة

البعدي مقارنة بأدائها القبلي في الطالقـة والمرونـة واألصـالة     المجموعة التجريبية في أدائها
  .الكلية والقدرة االبتكارية

  
   ) :٢٠٠١( دراسة دياب ) ٥(

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى فاعلية برنامج مقترح في تنمية مـستويات التفكيـر الرياضـي             
لتعلم لدى تالميذ الصف السادس تتضمن إسـتراتيجية العـصف الـذهني           بمستوياته وانتقال أثر ا   

  .بمحافظة غزة 
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك في تجربة الدراسة المتمثلة في الكـشف عـن أثـر                 
البرنامج المقترح في الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي بمـستوياته ، وذلـك مـن خـالل         

  .ي التطبيق القبلي والبعد
الرافـدين  تلميذاً وتلميذة بالصف السادس االبتدائي بمدرسـة      ) ٤٢(وقد تكونت عينة الدراسة من      

وهـم  . حيث جمعوا من أربع فصول دراسية . وتم اختيارهم بطريقة قصدية    " ب"األساسية الدنيا   
ر يمثلون التالميذ مرتفعي التحصيل الدراسي بناء على درجاتهم التي حصلوا عليهـا فـي اختبـا    

تلميذاً وتلميذة من مدرسة    ) ٣٠(وكان عدد تالميذ المجموعة التجريبية      . تحصيلي في الرياضيات    
تلميـذاً وتلميـذة مـن مدرسـة                            ) ٣٠(، وكانت المجموعة الضابطة مكونة مـن        " ب"الرافدين  
  "  .أ " الرافدين 



 ٤٧

  : األدوات البحثية التالية في دراسته واستخدم الباحث
  : اختبار التفكير الرياضي بمستوياته ، بأبعاده الثالثة : والً أ

 .اختبار التفكير االستداللي  •
 .اختبار التفكير اإلبداعي  •
 .اختبار تفكير حل المشكالت واتخاذ القرار  •
  .اختبار المشكالت الحياتية للكشف عن أثر انتقال تعلم البرنامج  •

 : عدة نتائج من أهمها  وقد تم التوصل 
 بين المتوسطات الحـسابية ألداء      )٠,٠٥ = α(  هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة         .١

مجال االستقراء الرياضي قبليـاً      التالميذ على اختبار التفكير المركب ككل والتفكير االستداللي و        
  .وبعدياً ، وذلك لصالح أداء التالميذ في االختبار البعدي 

 بين المتوسطات الحـسابية ألداء       )٠,٠٥ = α( ند مستوى الداللة    هناك فرق دال إحصائياً ع    . ٢
التالميذ على اختبار تنمية الطالقة، وتنمية األصالة ، تنمية المرونة  قبلياً وبعدياً ، لـصالح أداء                 

  .التالميذ في االختبار البعدي 
حـسابية ألداء    بين المتوسطات ال    )٠,٠٥ = α( هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة        . ٣

التالميذ على اختبار حل المشكالت واتخاذ القرار قبلياً وبعدياً ، لصالح أداء التالميذ في االختبار               
  .البعدي 

 بـين متوسـطي المجموعـة        )٠,٠٥ = α( هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللـة         . ٤
 أداء تالميـذ المجموعـة      التجريبية والضابطة على اختبار المشكالت الرياضية الحياتية ولصالح       

  .التجريبية 
  
   ) :١٩٩٨( دراسة دمياطي ) ٦(

في مادة التاريخ للصف الثـاني المتوسـط بالمملكـة            على تصميم وحدات دراسية    الدراسة تعتمد
وتقـوم هـذه الوحـدات    . اإلسالمية في العصر العباسـي   العربية السعودية ، بعنوان الحضارة

نصوص من كتابات المؤرخين تتناسب مع مستوى التلميـذات ،   الدراسية المقترحة على استخدام
ويصحب هـذه الوحـدات الدراسـية    . المدرسي من موضوعات  وتتفق مع ما ورد في الكتاب

سؤاالً تقيس المستويات العليا لألهداف حسب تصنيف  ) ٤٠ (تصميم اختبار تحصيلي مكون من 
لوحدات الدراسية لتنمية التفكيـر لـدى   في تدريس تلك ا واستخدم أسلوب العصف الذهني. بلوم 

تـدرس الوحـدات الدراسـية المقترحـة      (Pre-Test) قبليـاً  الختباراوبعد تطبيق . الطالبات 
الدراسية باستخدام أسلوب العصف الذهني ، وكذلك تدرس نفس  للمجموعة التجريبية طبقاً للخطة



 ٤٨

وقد بلـغ إجمـالي   . تاب المدرسي الضابطة بالطريقة العادية من الك الوحدة الدراسية للمجموعة
  . طالبة ) ٣٧(طالبة والمجموعة الضابطة ) ٣٦(التجريبية  العينة في المجموعة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تبين اإلحصائية  ن المعالجةموبعد االنتهاء 
  . التجريبية التي استخدم معها أسلوب العصف الذهني التلميذات لصالح المجموعة

  
  : دراسات تتعلق بمهارات التفكير الرياضي : ثانياً  

    ) :٢٠٠٦( دراسة الخطيب ) ١ (
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المـشكالت فـي             
تنمية التفكير الرياضي ، واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسـي فـي               

  :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية . األردن 
ما أثر استخدام إستراتيجية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي لدى طـالب               . ١

  الصف السابع األساسي ؟
ما أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنميـة االتجاهـات نحـو                . ٢

   األساسي ؟الرياضيات لدى طالب الصف السابع
) القائمة على حل المشكالت ، الطريقة االعتيادية        ( هل هناك تفاعل بين إستراتيجية التدريس       . ٣

، في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الـصف         ) عال ، متوسط ، متدن      ( ومستوى التحصيل   
  السابع األساسي ؟

) شكالت ، الطريقة االعتيادية     القائمة على حل الم   ( هل هناك تفاعل بين إستراتيجية التدريس       . ٤
، في تنمية االتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب        ) عال ، متوسط ، متدن      ( ومستوى التحصيل   

  الصف السابع األساسي ؟ 
طالب من الصف السابع األساسـي ، قـسموا إلـى            ) ١٠٤( من  تكونت عينة الدراسة    

 باستخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المـشكالت ،  مجموعتين ، إحداهما تجريبية درست    
المعـادالت وحلهـا ، والمـساحات                         ( تم إعادة صياغة محتوى رياضي لوحـدتين دراسـيتين          

باستخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت ، تم تـدريب معلـم علـى               ) والحجوم  
  .واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية . ية التدريس باستخدام هذه اإلستراتيج

تفوق طالب المجموعة التجريبية علـى      : وقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالتفكير الرياضي        
طالب المجموعة الضابطة ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي                 

  .ريس والمستوى التحصيلي التفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين إستراتيجية التد
  



 ٤٩

   ) :٢٠٠٤( دراسة مطر ) ٢(
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي لدى              

  : طالب الصف الثامن األساسي وذلك من خالل 
  .التعرف على كيفية تصميم واستخدام مخططات المفاهيم في حل المسائل الجبرية . ١
تعرف على أنماط التفكير الرياضي الذي سيتم تعلمها للطالب مـن خـالل حـل المـسائل            ال. ٢

  .الجبرية 
  .التعرف على داللة الفروق في التفكير الرياضي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة. ٣
التعرف على داللة الفروق في التفكير الرياضي لدى أفراد المجموعتين التجريبيـة مرتفعـي          . ٤
  .لتحصيل مقابل أقرانهم في المجموعة الضابطة ا
التعرف على داللة الفروق في التفكير الرياضي لدى أفراد المجموعة التجريبيـة منخفـضي              . ٥

  .التحصيل مقابل أقرانهم في المجموعة الضابطة 
اتبع الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة لبيان أثر استخدام مخططات المفاهيم فـي تنميـة                

لتفكير الرياضي لدى طالب الصف الثامن بمدارس قطاع غزة التابعة لوكالة الغوث الدولية فـي       ا
  .مادة الرياضيات مقابل الطريقة التقليدية 

وزعت علـى  " ج"طالباً من مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية    ) ٨٠(وكانت عينة الدراسة مكونة من      
  .طالباً ) ٤٠(واألخرى ضابطة وعدد طالبها طالباً ) ٤٠(شعبتين إحديهما تجريبية وعدد طالبها 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
فـي التفكيـر الرياضـي                   ) ٠,٠١ = α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          . ١
لدى طالب الصف الثـامن ، تعـزى السـتخدام مخططـات     ) االستنتاجي ، الناقد ، اإلبداعي    ( 

  .ة التجريبية المفاهيم لصالح المجموع
في التفكيـر الرياضـي لـدى        ) ٠,٠١ = α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٢

طالب الصف الثامن ذوي التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية وأقرانهم فـي المجموعـة              
  .الضابطة ، تعزى الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية 

في التفكيـر الرياضـي لـدى        ) ٠,٠١ = α( اللة إحصائية عند مستوى     توجد فروق ذات د   . ٣
الثامن ذوي التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعـة           طالب الصف   

  .الضابطة ، تعزى الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية 
  
  
  
  



 ٥٠

    ) :٢٠٠٤( دراسة الخطيب ) ٣(
إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي مقترح لمعلمي الرياضيات على تنميـة            هدفت هذه الدراسة    

القدرة على التفكير الرياضي ، وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا              
  . المتمثلة بالصف التاسع األساسي 

طالبـة مـن     ) ١٣٨( طالباً و  ) ١٥٣( طالباً وطالبة ، منهم      ) ٢٩١( تكونت عينة الدراسة من     
  .طلبة الصف التاسع األساسي في مدينة الزرقاء 

اختار الباحث أربع مدارس لتنفيذ الدراسة ، مدرستين للذكور ومدرستين لإلناث بواقـع شـعبتين      
من كل مدرسة ، وزعت عشوائياً لتكون إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة يقوم على تدريسهما              

 تدريب المعلمين على البرنامج المقترح ، وقـام المعلمـون           وقد تم . معلم واحد من كل مدرسة      
بتقديم المنهاج المدرسي لجميع الشعب ، وقد تميزت الشعب التجريبية عـن الـضابطة بعـرض          
مواقف من المنهاج المدرسي تتعلق بمظاهر التفكير الرياضي بحيث تم تعريـف الطلبـة بتلـك                

وقام الباحث بإعداد برنامج لتدريب     . لك المواقف   المظاهر وبالكيفية التي تم من خاللها معالجة ت       
المعلمين ، كما طور الباحث اختباراً لقياس التفكير الرياضي ، وطبق االختبار التحـصيلي بعـد                
االنتهاء من تطبيق التجربة مباشرة ، وبعد أسبوع طبق اختبار التفكيـر الرياضـي ، وأظهـرت       

  :النتائج التالية 
 بين المتوسـط الحـسابي لعالمـات طلبـة           )٠,٠٥ = α( ة  وجود فرق ذي داللة إحصائي     •

المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة الضابطة علـى اختبـاري          
  .التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات ، لصالح المجموعة التجريبية 

بين المتوسـط الحـسابي       )٠,٠٥ = α( أثبتت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية          •
 .لعالمات اإلناث والمتوسط الحسابي لعالمات الذكور على اختبار التفكير الرياضي 

  
    ) :١٩٩٨( دراسة القيسي ) ٤( 

االستقصاء الرياضي في التحصيل والتفكير  إستراتيجية الدراسة معرفة أثر استخدام  هذهاستهدفت
طالبـاً مـن   ) ٦٨(تكونت عينة الدراسة من .  ناألرد الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في
 إلـى  عمر بن الخطاب األساسـية وزعـوا عـشوائياً    طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة

 االستقصاء والطريقة االعتيادية علـى      إستراتيجية مجموعتين تجريبية وضابطة درستا باستخدام    
، والتفكيـر   لتحـصيل الـسابق  ، وا متغيرات العمر الزمنـي  الترتيب، وكوفئت المجموعتان في

  .  الرياضي
 :  اختباران هما استخدم في الدراسة



 ٥١

                  فبلـغ معامـل الثبـات     ، فقرة تم التأكد من صدقه وثباتـه ) ٢٨(اختبار تحصيلي مكون من . ١
) ٠,٨٨( . 
 أسئلة مقالية وزعـت علـى  ) ٨(فقرة موضوعية و )٣٢( اختبار للتفكير الرياضي مكون من. ٢

ـ   ، التعبير بالرموز االستنتاج ، االستقراء: ( هي ثمانية مجاالت ، المنطـق   ي، التفكيـر العالق
، وتم التأكـد مـن صـدقه وثباتـه      ) ، وحل المسألة البرهان الرياضي ، ، االستقصاء الشكلي

   )٠,٩٢ - ٠,٧٢(لالختبار ككل ومختلف المجاالت بين  وتراوحت معامالت الثبات
،  فـي التحليـل   (ANCOVA) التباين المـصاحب  وتحليل(T-test) التائي استخدم االختبار 

بين المتوسطات الحسابية لـدرجات   )  ٠,٠١ = α ( وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا
التفكير الرياضي الكلـي ومجاالتـه الثمانيـة ولـصالح      الطالب في االختبار التحصيلي واختبار 

   .المجموعة التجريبية
  
    ) :١٩٨٣( ة الكحلوت دراس) ٥(

السابع ، الثـامن ، والتاسـع   ( هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تعليم طالب المرحلة اإلعدادية      
  .إستراتيجيتي التحليل والتركيب في قدرتهم على حل المسائل الرياضية ) األساسي 

وأثـر اخـتالف   كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر اختالف المستويات التحصيلية للطالب ،       
  .الصفوف على فعالية اإلستراتيجية 

وتكونت عينة الدراسة من طالب أربع شعب في إحدى المدارس اإلعدادية بحيث تدرب طـالب               
إحدى الشعب باستخدام إستراتيجية التحليل ، وطـالب الـشعبة الثانيـة باسـتخدام إسـتراتيجية        

 التركيب والتحليل معاً ، أما الطـالب فـي   التركيب ، وطالب الشعبة الثالثة باستخدام إستراتيجية    
  .الشعبة الرابعة فقد تدربوا بالطريقة العادية ليكونوا المجموعة الضابطة للدراسة 

  .وكانت أداة الدراسة اختباراً في المسائل الرياضية لقياس قدرة الطالب على حلها 
اتيجية التحليل والتركيـب    وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الطالب الذين تدربوا على استخدام إستر         

معاً على طالب كل من المجموعة التجريبية التحليلية ، والتجريبية التركيبية ، والـضابطة فـي                
  .القدرة على حل المسائل الرياضية 

  
  
  
  
  
  



 ٥٢

   : بجانبي الدماغ والسيطرة الدماغيةدراسات تتعلق   : ثالثاً
    ) :٢٠٠٧( دراسة نوفل ) ١ (

ة العالقة االرتباطية بين نوع السيطرة الدماغية واختيار الطالب لفـرع           هدفت الدراسة إلى معرف   
  .تخصصه األكاديمي 

طالباً من طلبة المدارس األساسية والثانويـة ، وطلبـة           ) ٤٥٣( حيث تكونت عينة الدراسة من      
كلية العلوم التربوية ، وطلبـة كليـة الهندسـة ، وطلبـة كليـة التمـريض للعـام الدراسـي                     

   .م٢٠٠٣/٢٠٠٤
  .واستخدم اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ، لقياس السيطرة الدماغية لدى عينة الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة شيوع السيطرة الدماغية اليسرى لدى عينة الدراسة الكلية ، تلتهـا فـي                
  .ة الثالثة المرتبة الثانية السيطرة الدماغية اليمنى ، ثم السيطرة الدماغية المتوازية في المرتب

كما أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فروق ذات داللة إحـصائية لمتغيـر التخـصص                
للمقارنات البعدية كانت الفروق لصالح طلبة المدارس       ) شيفيه  ( األكاديمي وعند استخدام اختبار     

 ذات داللـة    عن وجود عالقة ارتباطية    ) ٢كا( األساسية والثانوية ، كما كشف اختبار مربع كاي         
  .إحصائية بين نمط السيطرة الدماغية ونوع التخصص األكاديمي 

وأوصى الباحث بضرورة تنشيط وظائف الجانب األيمن للدماغ ، وإجراء مزيد مـن الدراسـات            
ألنماط السيطرة الدماغية لمختلف األعمار والخلفيات الثقافية ، والتوجـه إلعـداد أدوات قيـاس           

، ومد جسور التعاون بين علماء األعصاب والباحثين التربويين في هذا           جديدة للسيطرة الدماغية    
  .المجال 

  
  : ) ٢٠٠٧ (الغوطي  دراسة) ٢(

 الـصف  طلبـة  عند الدماغ جانبي في الفاعلة الرياضية العمليات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 صـمم  البحث أهداف ولتحقيق ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم ، بغزة األساسي التاسع
 )٤٠ (على يحتوي اختبار وهي الدماغ جانبي في الرياضية بالعمليات المتعلقة الدراسة أداة الباحث
 ليـات عمال ، الـدماغ  من األيسر الجانب في الرياضية العمليات  " مجاالت ثالثة على موزعة فقرة

 عـرض  تم وقد ،"  معاً نبينالجا في الرياضية العمليات ، الدماغ من األيمن الجانب في الرياضية
 وبعـد  ، لتحكيمـه  والبيولوجي النفس وعلم المناهج في المتخصصين من مجموعة على االختبار
 وطالبـة  طالباً )٥٠( بلغت استطالعية عينة على تطبيقه تم عليه التعديالت وإدخال االختبار تحكيم
 طريقة باستخدام وذلك االستطالعية العينة أفراد على االختبار ثبات تقدير تم ، وثباته صدقه لحساب
  . ريتشاردسون - كودر ومعادلة النصفية التجزئة



 ٥٣

 المئويـة  والنـسب  الحـسابية  والمتوسطات التكرارات : التالية اإلحصائية األساليب استخدام وتم
  . T – test   واختبار 

 الغوث لوكالة بعةالتا اإلعدادية المدارس في األساسي التاسع الصف طلبة من الدراسة مجتمع تكون
                       الدراسـة  عينـة  وبلغـت  ، وطالبـة  طالبـاً  )٣٣٩٨( عددهم بلغ حيث ، رفح محافظة في الدولية

               بطريقـة  العينـة  اختيـار  تـم  ، طالبـة  ) ١٦٨ ( ، طالبـاً  )١٧٨( منهم ، وطالبة طالباً  )٣٤٦(
 . عشوائية

 . م ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦  الدراسي للعام الثاني الفصل في الدراسة عينة على االختبار تطبيق تم وقد
 :كان من أهمها  التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 وهـذه  واإلنـاث  الذكور من كٍل لدى الدماغ من األيسر الجانب في فاعلة رياضية عمليات وجود* 
 .     معادلة إلى اللفظية العبارة تحويل – الطرح – الضرب – القسمة : هي العمليات

 وهـذه  واإلنـاث  الذكور من كٍل لدى الدماغ من األيمن الجانب في فاعلة رياضية عمليات وجود *
 التـي  العالقات ، والنسبة المتشابهات إيجاد – المقارنة – التقاطع – االتحاد  -الجمع : هي العمليات
 .    األشكال بين تربط

  
  :The American Psychological Association , 2005 ) ( دراسة  )٣(

   ) : ٤٧ : ٢٠٠٧الغوطي ، ( عن 
 في الموهوبين الطالب عند أفضل بشكل معاً يعمالن واأليمن األيسر الدماغ انباج"   بعنوان دراسة
  " .الرياضيات مادة في المتوسطة المرحلة
 فـي  ينالموهـوب  الطلبـة  لدى أفضل بشكل يعمل العقل كان إذا ما معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 طالباً) ١٨ (طالباً  )٦٠( من الدراسة عينة وتكونت ، العادية القدرات ذوي الطلبة من الرياضيات
 فـي  عاديـة  قـدرات  ذوي طالباً )١٨( و عاماً  )١٤(  العمر من يبلغون الرياضيات في موهوباً

 )٢٠ (بلغـون ي الكلية طلبة من طالباً  )٢٤( و . عاماً  )١٣( حوالي العمر من يبلغون الرياضيات
   : التالية النتائج الدراسة أظهرت عاماً
 . اإلناث عند منها أعلى الذكور عند الرياضيات موهبة * 
 فـي  حـصلوا  فقد ، العادية القدرات ذوي على الموهوبين الطالب تفوق الدراسة نتائج أظهرت * 

 على العادية اتالقدر وذو الطلبة حصل بينما )٨٠٠( الدرجات مجموع من  )٦٢٠( على االمتحان
 .  فقط  )٥٠٠(

 بغـض  للحـرف  إدراكهم نالموهوبو أظهر ، الحاسوب شاشة على األحرف مشاهدة خالل من* 
 . للحرف العاديين إدراك من أسرع الشاشة يسار أو يمين في وجوده عن النظر

  



 ٥٤

    ) :٢٠٠٤( دراسة نوفل ) ٤(
ة كلية العلـوم التربويـة الجامعيـة        قام الباحث في هذه الدراسة بدراسة عينة استطالعية من طلب  

. طالباً وطالبة ، بهدف التأكد من نـوع الـسيطرة الدماغيـة لـديهم      ) ١١٠(بلغت  ) األونروا  ( 
ولتحقيق هذا الغرض طبق عليهم اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ، بعد إيجـاد صـدقه                

  : تية وقد تبين من نتائج التحليل اإلحصائي النتائج اآل. وثباته 
%)  ٦٨,١٨ (أن حين في ، الدماغ من األيمن نباالج يستخدمون الطلبة هؤالء من%)  ١٨,١٨ (أن

 نـسبتهم  بلغـت  الجانبين كال يستخدمون الذين الطلبة بينما ، الدماغ من األيسر الجانب يستخدمون
  :تاليال النحو على الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تشكيل ذلك بعد تم %) ١٣,٦٣(

 النـصف  سـيطرة  شروط عليهم انطبقت ممن وطالبةً طالباً ) ٣٠ (من تكونت التجريبية المجموعة
 الـضابطة  المجموعـة  ، المجموعـة  ألفراد العشوائي التعيين خالل من ، للدماغ األيسر الكروي
   األيـسر  الكـروي  النـصف  سـيطرة  شروط عليهم انطبقت ممن وطالبةً طالباً  )٣٠ (من تكونت
 – تعليمـي  برنامج بتطبيق الباحث قام وقد . المجموعة ألفراد العشوائي التعيين خالل من ، ماغللد

 وجـود  إلـى  الدراسة نتائج دلت وقد ، التجريبية المجموعة على اإلبداع نظرية إلى مستند تعلمي
 المجموعـة  لـصالح  الـضابطة  والمجموعـة  التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة ذات فروق
 . ريبيةالتج

   
  :) ١٩٩٠ (القيسي دراسة) ٥(

 الـتعلم  أسـاليب  عالقـة  " بعنوان دراسة القيسي أجرت :  )٤٤ : ٢٠٠٧الغوطي ، ( نقالً عن 
 بمدينة العاشر الصف طلبة لدى والجنس باإلبداع واأليسر األيمن الدماغ بنصفي المرتبطة والتفكير
 والتفكيـر  الـتعلم  أساليب استخدام بين ربطت التي العالقة معرفة إلى الدراسة هذه وهدفت"  عمان

  . والجنس باإلبداع ) واأليسر األيمن  ( الدماغ بجانبي والمرتبطة المختلفة
 وأهم ، الدماغ لنصفي الوظيفي التخصص حول دالئل إلى دراستها مشروع في الباحثة توصلت وقد
 ، وخطيـة  ، تسلـسلية  ، ليةتحلي منطقية بطريقة المعلومات يعالج األيسر النصف أن الدالئل هذه

 غير بطريقة المعلومات بمعالجة فيعنى األيمن الكروي النصف أما ، والرقمية اللفظية المواد ويعالج
 واحـد  آن في المعلومات من أخرى أنواعاً والتغيرات من عدداً يتناول أنه أي ، ) متوازية ( خطية

 المهمات ويفضل والفن كالموسيقى الفنية وادوالم والتشبيهات التمثيلية والصور المجاز مع والتعامل
 . ة التركيبي

  
  
  



 ٥٥

  :  السابقة الدراساتالتعقيب على 
   : بالعصف الذهنيتتعلق دراسات  . ١

  : ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال ، يتضح ما يلي 
اتيجية أن األهداف من بعض الدراسات التي استخدمت إستراتيجية العصف الـذهني كإسـتر             •

كان الهدف هو تنمية التفكير اإلبداعي ،        ) ٢٠٠٦السميري ،   ( للتدريس تنوعت ففي دراسة     
كان الهـدف    ) ٢٠٠٢الكيومي ،   ( ودراسة   ) ٢٠٠٢العتيبي ،   ( ، أما في كالً من دراستي       

هو تنمية   )  ٢٠٠١دياب ،   ( هو تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري ، وكان الهدف من  دراسة            
                  التفكير الرياضي وانتقال أثـر الـتعلم ، كمـا واشـتركت كـالً مـن دراسـتي                   مستويات

في التحـصيل باسـتخدام العـصف        ) ٢٠٠١أبو سنينة ،    ( و دراسة    ) ١٩٩٨دمياطي ،   ( 
 . الذهني في التدريس 

 فقـد  ) ٢٠٠٦السميري ،   ( أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في هذه الدراسات ، ففي دراسة            •
                   ودراسـة   ) ٢٠٠٢الكيـومي ،    ( استخدم اختبـار التفكيـر اإلبـداعي ، وفـي دراسـتي             

         فقد استخدما اختبار تورنس للتفكير االبتكاري وفي كالً مـن دراسـتي             ) ٢٠٠٢العتيبي ،   ( 
ـ     ) ٢٠٠٨أبو سنينة ،    ( ودراسة   ) ١٩٩٨دمياطي ،   (  ـ   فقد استخدما اختبار تح ا صيلي ، أم

فقد استخدم اختبار التفكير االستداللي واختبار التفكيـر اإلبـداعي    ) ٢٠٠١دياب ،   ( دراسة  
 .واختبار حل المشكالت 

أظهرت بعض الدراسات أن إستراتيجية العصف الذهني كان لها أثراً واضحاً فـي تحـصيل         •
 ) ٢٠٠٦ ،   السميري( الطالب وتنمية التفكير ورفع مستويات النمو الذهني ، كما في دراسة            

 ) ١٩٩٨دميـاطي ،    (  مستوى التحصيل كما فـي دراسـة         ، ورفع  ) ٢٠٠٢العتيبي ،   ( ،  
  ) .٢٠٠٨أبو سنينة ، ( ودراسة 

بينت بعض الدراسات أن إستراتيجية العصف الذهني كان لها أثر إيجابي في التفوق األدائـي       •
ال أثر الـتعلم ، كمـا فـي     وتخفيف القلق وإظهار المعرفة الجديدة واالبتكارات الجديدة وانتق       

  ) .٢٠٠٢الكيومي ، ( ،  ) ٢٠٠١دياب ، ( دراسة 
تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في أن استخدام إسـتراتيجية العـصف        •

الذهني لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في الجانب المسيطر على الدماغ لدى الطالب             
 ) .ر والجانبين معاً الجانب األيمن والجانب األيس( 

  
  
  
 



 ٥٦

   : بالتفكير الرياضيتتعلق دراسات  . ٢
  : ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال ، يتضح ما يلي 

أن األهداف من بعض الدراسات التي تتعلق بالتفكير الرياضي هي تنمية التفكير الرياضـي                •
ــة    ــي دراس ــو ف ــا ه ــب ، ( كم ــة  ) ٢٠٠٦الخطي ــر ، ( ودراس  )                                        ٢٠٠٤مط

، والهـدف مـن دراسـة                                           ) ١٩٩٨القيـسي ،    ( ودراسـة    ) ٢٠٠٤الخطيب ،   ( ودراسة  
 . هو القدرة على حل المسائل الرياضية ) ١٩٨٣الكحلوت ، ( 

 ) ٢٠٠٦الخطيـب ،  ( قت دراسـة  أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في هذه الدراسات فقد اتف      •
في  ) ١٩٩٨القيسي ،   ( ودراسة   ) ٢٠٠٤الخطيب ،   ( ودراسة   ) ٢٠٠٤مطر ،   ( ودراسة  

اختبـار فـي المـسائل       ) ١٩٨٣الكحلوت ،   ( استخدام اختبار للتفكير الرياضي ، واستخدم       
 . الرياضية لقياس قدرة الطالب على حلها

كير الرياضي عبر السنوات الدراسية وتقدم العمر       كشفت الدراسات عن تزايد القدرة على التف       •
                  ، كما أن هناك بعض المتغيرات التي تؤثر به مثـل نـوع المنهـاج ، كمـا فـي دراسـة                      

  ) .٢٠٠٤مطر ، ( ،  ) ٢٠٠٦الخطيب ، ( 
كشفت الدراسات عن أهمية تنوير العقل الذهني للطالب بأنماط ومهارات التفكير الرياضـي              •

 .  )٢٠٠٤الخطيب ، ( ستنتاجات والناقد واالبداعي ، كما في دراسة كاال
أما الدراسة الحالية فإنها تختلف عن غيرها من الدراسات في هذا المجال بأن أكثر الدراسات                •

اهتمت بقياس القدرة على التفكير الرياضي وبعض المتغيرات المرتبطة ، وباقي الدراسـات             
علمين في مظاهر التفكير الرياضي ، في حـين أن الدراسـة            اهتمت ببناء برامج تدريبية للم    

الحالية تتعرف على أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني على تنميـة بعـض مهـارات               
 .التفكير الرياضي في الجانب المسيطر على الدماغ لدى الطالب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  : والسيطرة الدماغية  بجانبي الدماغتتعلق دراسات  . ٣
  : راجعة الدراسات السابقة في هذا المجال ، يتضح ما يلي ومن خالل م

التعـرف  أن الهدف من بعض الدراسات التي تتعلق بجانبي الدماغ والسيطرة الدماغية هـو               •
على العالقة االرتباطية بين نوع السيطرة الدماغية واختيار الطالب لفرع تخصصه كما فـي              

كان الهدف هـو التعـرف       ) ١٩٩٥سي ،   القي( ، أما في دراسة      ) ٢٠٠٧نوفل ،   ( دراسة  
على أساليب التعلم والتفكير المرتبطة بنصفي الدماغ األيمن واأليسر والجنس ، وفي دراسـة          

كان الهدف هو التعرف على العمليات الفاعلة في جانبي الدماغ ، وفي             ) ٢٠٠٧الغوطي ،   ( 
بشكل أفـضل لـدى     هو التعرف على ما إذا كان العقل يعمل          ) ٢٠٠٥ ،   .A.P.A( دراسة  

 .الطلبة الموهوبين في الرياضيات من الطلبة ذوي القدرات العادية 

 ) ٢٠٠٧نوفـل ،    ( أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في هذه الدراسات ففي دراسة كٍل مـن              •
فقد استخدم اختبار الكتروني لسيطرة النصفين الكرويين للدماغ ،          ) ٢٠٠٤نوفل ،   ( ودراسة  

فقد استخدم اختبار يحتـوي علـى العمليـات الرياضـية       ) ٢٠٠٧ ،   الغوطي( وفي دراسة   
  المتعلقة بجانبي الدماغ 

أما الدراسة الحالية فإنها تختلف عن غيرها من الدراسات السابقة في هذا المجال وذلك بأنها                •
اهتمت بالتعرف على استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكيـر             

) األيمن واأليسر والجانبين معـاً      ( لجانب المسيطر على الدماغ عند الطالب       الرياضي في ا  
 .وبعض المتغيرات المرتبطة 
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  : تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية 
 في بين الجنسين والفروق والتفكير التعلم أنماط على التعرف بهدف أجريت الدراسات معظم نأ. ١
ومجرد التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية معينة على التحصيل أو تنمية بعـض   المجال ، هذا

مهارات التفكير ، أما هذه الدراسة فتختلف عن باقي الدراسات في كونها تسعى للتعرف إلى أثـر     
غ استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدما             

  .من حيث السيطرة الدماغية للطالب 
 أداة وهي ، ألنماط التعلم اختبار في تمثلت واحدة أداة ذكرها السابق الدراسات معظم استخدمت. ٢

 ، أما هذه الدراسة استخدم فيها اختبار للكشف إلى الـسيطرة  الدراسات هذه فروض وطبيعة تتفق
  .الدماغية عند الطالب واختبار التفكير الرياضي 

 العمليات إجراء فيهما يتم واأليسر األيمن الدماغ جانبي أن لنا يتبين السابقة الدراسات خالل من. ٣
 الباحثين من أحد لها يتطرق لم التي الدراسة هذه بإجراء قمت وقد ، متفاوتة بنسب ولكن الرياضية

 :  نهاأ حيث الدراسات من غيرها عن الدراسة هذه يميز ما وهذا ، قبل من
 تنمية التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لطـالب   وهو الموضوع هذا في تتحدث التي دراسةال * 
الجانب األيمن المسيطر على الدماغ ، والجانب األيسر المسيطر علـى الـدماغ ، والجـانبين                ( 

 خـصائص  علـى  بنـاء  بإعـداده  الباحث قام اختبار خالل من ، ) المسيطرين على الدماغ معاً 
 .كير الرياضي ومهارات التف

  
 

  

  
  
  



 ٥٩

  
  

  الطريقة واإلجراءات
  

 .منهج الدراسة  •
 .مجتمع الدراسة  •
 .عينة الدراسة  •
 .أدوات الدراسة  •
 .ضبط متغيرات الدراسة  •
 .إجراءات الدراسة  •
 .األساليب اإلحصائية  •
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

الباحث ، حيث هدفت هذه الدراسة إلـى  عرضاً إلجراءات الدراسة التي اتبعها يتناول هذا الفصل   
التعرف على أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضـي    
في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر العلمي ، وبالتالي فإن هـذا الفـصل يتنـاول                

اختيارهـا وأدوات الدراسـة     منهج الدراسة المتبع ووصفاً لمجتمع الدراسة وعينتهـا ، وكيفيـة            
وتطبيقها ، وكذلك المعالجات اإلحصائية المستخدمة وذلك للتحقق من فروض الدراسة واإلجابـة             

   .SPSSعن أسئلتها باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  

  :منهج الدراسة 
  ويـشير   اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ، وهو المنهج الذي يناسب هذه الدراسة ،              

تغييـر عمـدي ومـضبوط      " إلى تعريف المنهج التجريبي على أنه        ) ٣٥٩ : ٢٠٠٠ملحم ،   ( 
 وذلـك   .  "للشروط المحددة لحدث ما ، مع مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها            

لبيان أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكيـر الرياضـي فـي          
دى طالب الصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومية التابعـة لمحافظـة       جانبي الدماغ ل  

  .خانيونس في تدريس مادة الرياضيات مقابل الطريقة التقليدية 
  

  : التصميم التجريبي للدراسة 
  . بعدي >===قبلي :  المجموعة الضابطة 
  . بعدي >== معالجة >==قبلي : المجموعة التجريبية 

  
بتطبيق الدراسة على مجموعتين احدهما ضابطة واألخرى تجريبيـة وذلـك           سوف يقوم الباحث    

وبعد ذلك سوف يقـوم     على المجموعتين ،    بتطبيق اختبار مهارات التفكير الرياضي تطبيقاً قبلياً        
   ة للمجموعة التجريبية باسـتخدام إسـتراتيجية العـصف الـذهني           الباحث بتدريس الوحدة المعد

، وبعد ذلك يطبق اختبار مهـارات التفكيـر الرياضـي           عة الضابطة   وبالطريقة التقليدية للمجمو  
  .لرصد النتائج ومعالجتها إحصائياً مرة أخرى تطبيقاً بعدياً على المجموعتين 
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  :مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر العلمي فـي المـدارس الحكوميـة                

، حيـث بلـغ عـدد الطلبـة                               ) م  ٢٠٠٨/٢٠٠٩(  الدراسي   بمحافظة خانيونس بقطاع غزة للعام    
مدرسة ، منهـا      ) ١٥( طالبة ، في     ) ٦٩٤( طالباً و  ) ٥٨٤( طالباً وطالبة ، منهم      ) ١٢٧٨( 
 ) ١٩( شعبة دراسية منها     ) ٤٠( مدارس إناث ، موزعين على       ) ٨( مدارس ذكور ، و    ) ٧( 

حصص  ) ٥( ويتعلم جميع الطلبة مادة الرياضيات بواقع       . عبة لإلناث   ش ) ٢١( شعبة للذكور و  
  .دراسية في األسبوع 
  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة  ) ٤( ويوضح الجدول رقم 

  
   )٤( جدول رقم 

  جدول توزيع أفراد مجتمع الدراسة
  عدد الشعب  عدد المدارس

  اثإن  ذكور  إناث  ذكور
عدد   عدد الطلبة

  الطالب
عدد 
  الطالبات

٦٩٤  ٥٨٤  ١٢٧٨  ٢١  ١٩  ٨  ٧  
  :عينة الدراسة 

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة القصدية ،  وهي مكونة من شعبتين من الذكور حيث بلـغ             
طالباً من طالب الصف الحادي عشر العلمي بمدرسـة هـارون الرشـيد              ) ٦٠( عدد الطالب   

  .لتعليم بخانيونس للبنين التابعة لمديرية التربية وا) أ ( الثانوية 
طالبـاً واألخـرى     ) ٣٠( وقد قسمت العينة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة ويبلغ عدد طالبها           

  .طالباً  ) ٣٠( تجريبية ويبلغ عدد طالبها 
  .توزيع أفراد عينة الدراسة  ) ٥( ويوضح الجدول رقم 

  
   )٥( جدول رقم 

  جدول توزيع أفراد عينة الدراسة

  عدد الطالب  عدد الشعب  ةاسم المدرس  المجموعة

  ٣٠  ١  للبنين) أ ( هارون الرشيد الثانوية   المجموعة الضابطة
  ٣٠  ١  للبنين) أ ( هارون الرشيد الثانوية   المجموعة التجريبية

  ٦٠  ٢  المجموع
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  :أدوات الدراسة 
  :لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد األدوات التالية 

الجانب المسيطر على الدماغ عند الطالب فإما       ) الدماغية  السيطرة  ( اختبار معرفي لتحديد    ) أ  ( 
الجانب األيسر هو المـسيطر علـى       ( أو  ) الجانب األيمن هو المسيطر على الدماغ       ( أن يكون   

   )١٥٢ : ٢٠٠٨عفانة والجيش ، ) .  ( الجانبان معاً هما المسيطران على الدماغ ( أو) الدماغ 
ة ، وتتكون كل مفردة من فقرتين أ ، ب  ، وينبغي على               مفرد ٢١حيث اشتمل هذا االختبار على      

المجيب أن يختار فقط فقرة واحدة من الفقرتين الموجودتين في المفردة ، فإحدى الفقرتين تتعلـق             
، أما بالنـسبة    ) ) ١(انظر ملحق رقم    ( بأحد جانبي الدماغ واألخرى بالجانب اآلخر من الدماغ         

إلى أنه بعد جمـع     ) ١٥٣ : ٢٠٠٨( قد أشار عفانة والجيش     لكيفية حساب مقياس هذا االختبار ف     
الفقرات المتعلقة بالجانب األيسر واألخرى المتعلقة بالجانب األيمن ، أعط نفسك درجـة واحـدة               

 ، ١٥ ،  ١٤ ،   ١٣ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١: لألسئلة التاليـة    ) أ  ( فقط إذا أجبت على الفقرة      
٢١ ، ٢٠ ، ١٩.   

 ١٠ ، ٦ ،  ٥ ،   ٤: لألسئلة التاليـة    ) ب  (  واحدة فقط إذا أجبت على الفقرة        ثم أعط نفسك درجة   
 ،١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٢ ، ١١.   

فإذا كانت الدرجات التي حـصلت      ) ب  ( مع بعض درجات الفقرة     ) أ  ( ثم اجمع درجات الفقرة     
  : عليها تندرج في المدى 

  .الجانب األيسر هو المسيطر على الدماغ : ٨  -صفر 
  .الجانبان معاً هما المسيطران على الدماغ  : ١٣ – ٩
  .الجانب األيمن هو المسيطر على الدماغ  : ٢١ – ١٤

وبعد تطبيق االختبار على المجموعتين الضابطة والتجريبية ، وتصحيح االختبار ، كانت النتـائج    
  : التالي ) ٦(كما هي موضحة في الجدول رقم 

  )٦(جدول رقم 
  لضابطة والتجريبية من حيث الجانب المسيطر من الدماغتوزيع طالب المجموعتين ا

  المجموعة الضابطة  الجانب المسيطر
  ٣٠= ن 

  المجموعة التجريبية
  ٣٠= ن 

  المجموع

  ٦  ٣  ٣  الجانب األيمن المسيطر
  ١٦  ٩  ٧  الجانب األيسر المسيطر

  ٣٨  ١٨  ٢٠  الجانبان معاً هما المسيطران
  ٦٠  ٣٠  ٣٠  المجموع

  



 ٦٣

  :لجدول السابق ومن المالحظ من ا
كان لدى أغلب الطالب الجانبان معـاً همـا   ) الضابطة أو التجريبية  ( أنه في المجموعة الواحدة     

المسيطران على الدماغ ، والقليل منهم الجانب األيسر هو المسيطر ، واألقل هو طالب الجانـب                
طرة الدماغية هـم    األيمن المسيطر ، ويرجع ذلك إلى أن الطالب الذين أجرى عليهم اختبار السي            

طالب الصف الحادي عشر للفرع العلمي ، وهـؤالء الطـالب يميلـون بطبيعـة تخصـصهم                   
إلى المنطق الرياضي والمواد العلمية وهذا ما يجعل أغلبهم لديه الجانبـان معـاً همـا                ) العلمي(

  .المسيطران 
  
لم والتي تعتبر واحداً    التي تمثل دليل المع    ) ٣ملحق رقم   ( إعداد الدروس الخاصة بالدراسة     ) ب(

من ضوابط التحكم في المتغير المستقل ، حيث يقدم المعلم إطاراً نظرياً لكي يساعده في اإللمـام                 
بمبحث الدراسة وبالتدريبات الخاصة ، وبالطريقة التي ينبغي عليه السير بها لتحقيـق األهـداف               

عرضها أثناء قيام المعلم بمهماته     من الدراسة ، باإلضافة إلى أن الدليل يقدم الدروس التي ينبغي            
  .  التدريسية وذلك حسب اإلستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة 

  - الجزء الثـاني  –ولقد اشتمل الدليل على تحضير دروس الوحدة السادسة من كتاب الرياضيات     
 الوحدة  ، وقد تم تدريس   " المتتاليات والمتسلسالت   " العلمي والمعنونة بـ    / للصف الحادي عشر    

دقيقة لكل حصة وقـد روعـي عنـد تحـضير            ) ٤٠( حصة دراسية ، بواقع      ) ١٥( في مدة   
  : الدروس ما يلي 

  

  .تحديد أهداف كل درس في ضوء الزمن المخصص له  •
 .تحديد المعرفة القبلية والخبرات السابقة لكل درس وقياسها  •
 .التعلمية المستخدمة في الدرس / تحديد الوسائل التعليمية  •
تحديد األنشطة التعليمية التي يقوم بها كل من المعلم والطالب أثناء الدرس وفي ضـوء                 •

 .الزمن المحدد للدرس 
ــر الرياضــي                         • ــبعض مهــارات التفكي ــق ب ــصفية التــي تتعل ــدريبات ال إعــداد الت

 حـل   – االستقـصاء    – المنحي العالقـي     – التعبير بالرموز    – االستنتاج   –االستقراء  ( 
 ) المسألة 

إعداد الواجبات البيتية التي يتمكن الطالب مـن خاللهـا إتقـان المفـاهيم والمهـارات                 •
 .الرياضية

للوحدة حيث يقوم الطالب بحلها كتقويم ختـامي         ) ٤ملحق رقم   ( إعداد تدريبات إثرائية     •
ل التأكد من صحتها وصالحيتها من خال      لكل درس قبل اجتياز االختبار النهائي ، وقد تم        



 ٦٤

سـنوات   ) ١٠( عرضها على عدد من المعلمين والمحكمين الذين لديهم خبرة تزيد عن            
في مجال تدريس الرياضيات بشكل عام ، والذين قاموا بتدريس الصف الحـادي عـشر              

والملحق . للفرع العلمي بشكل خاص وبعض من أساتذة الجامعات من السادة المحكمين             
 .ن يوضح قائمة السادة المحكمي) ٥(رقم 

وتم التأكد من صحة محتوى الدروس المعدة من خالل عرضها على عـدد مـن المعلمـين                 
سنوات في مجال تدريس الرياضيات بـشكل        ) ١٠( والمحكمين الذين لديهم خبرة تزيد عن       

عام ، والذين قاموا بتدريس الصف الحادي عشر للفرع العلمي بشكل خاص وبعـض مـن                
  .يوضح قائمة السادة المحكمين ) ٥(والملحق رقم . مين أساتذة الجامعات من السادة المحك

 
إعداد اختبار مهارات التفكير الرياضي الذي أعد خصيصياً لهذا الغرض ، وتكـون مـن               ) ج  ( 

فقرات من نوع االختيار من متعدد ، وذلك ألن درجة الصدق والثبات فيهـا مرتفعـة ويمكـن                  
  . تصحيحها بسهولة عن طريق المفتاح المثقب 

  
  :عداد االختبار إ

  : تم إعداد االختبار بالخطوات الرئيسة التالية 
  : وتحتوى على : الخطوة األولى 

  .تحديد أبعاد االختبار : أوالً  •
 .وضع تعليمات االختبار : ثانياً  •
 :ضبط االختبار : ثالثاً  •

 .التطبيق االستطالعي المبدئي لالختبار  .١
 .تصحيح االختبار  .٢
 )تحديد معامل الصعوبة ،  تحديد معامل التمييز(تحليل فقرات االختبار  .٣
  )صدق المحكمين ، صدق االتساق الداخلي ( صدق االختبار  .٤
 .ثبات االختبار  .٥

  .حساب زمن االختبار المناسب : الخطوة الثانية 
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   : ةوفيما يلي توضيح لكل خطوة على حد
  

  : الخطوة األولى 
  :تحديد أبعاد االختبار : أوالً 

أبعاد االختبار من بعض مهارات التفكير الرياضي ، وذلك بعد االطالع علـى الكتـب               تم تحديد   
والمراجع والدراسات السابقة ، ومشاورة العديد من أهـل االختـصاص فـي مجـال تـدريس                 
الرياضيات ومجال تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات ، من أسـاتذة المنـاهج وطـرق             

وقد أسفر ذلـك عـن      . ضيات أصحاب الخبرة الطويلة     التدريس في الرياضيات ، ومعلمي الريا     
  : مهارات من مهارات التفكير الرياضي وذلك لتطبيق الدراسة عليهم  ) ٦( التوصل إلى اختيار 

   .االستقراء.١
            .االستنتاج .٢
  .التعبير بالرموز .٣
           .المنحي العالقي .٤
            .االستقصاء .٥
   .حل المسألة.٦
  
 

  : توزيع بعض مهارات التفكير الرياضي على وحدة المتتاليات والمتسلسالت اد جدول إعد
لتحديد عدد أسئلة االختبار وتوزيعها على المجاالت قام الباحث بإعداد جـدول لتوزيـع بعـض                

وذلك بعد عمليـة تحليـل      مهارات التفكير الرياضي الموجودة في وحدة المتتاليات والمتسلسالت         
حدة واستخراج األهداف المتعلقة بالدراسة والتركيـز علـى مهـارات التفكيـر             لمحتوى هذه الو  

كما هو موضـح    و،  الرياضي المستخدمة كأولوية للدراسة وأعطت نتائج التحليل البيانات التالية          
   ) .٧( في الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

   )٧( جدول رقم 
  المتسلسالتجدول توزيع بعض مهارات التفكير الرياضي على وحدة المتتاليات و

الدرس 
  األول

الدرس 
  الثاني

الدرس 
  الثالث

الدرس 
  الرابع

الدرس 
  الخامس

الدرس 
  السادس

الدرس 
  السابع

مھ             ارات 
التفكی               ر 

مفھوم   الریــــــاضي

  المتسلسالت  المتتالیة

المتتالیة 

  الحسابیة
  )العددیة ( 

مجموع 

المتسلسلة 
  الحسابیة

المتتالیات 

  الھندسیة

المتسلسلة 

ندسیة الھ
المنتھیة 

  ومجموعھا

المتسلسلة 

  الالنھائیة

  المجموع

   %١٢٫٥  --  %٢  %٤٫٢٥  --  %٣  --   %٣٫٢٥  االستقراء

   %٢٠٫٨  --  %٣٫٨  --  %٥  %٦  %٦  --  االستنتاج
التعبیر 
   %٨٫٤٣  %٢٫٣  %٢٫١٣  --  %٢  --  %٢  --  بالرموز

المنحي 
 ١٦٫٦٧  %٣  %٣  %٢  %٢٫٤  %٣  %٣٫٢٧  --  العالقي

%  

   %٢٠٫٨  --  %٥  %٧  --  %٢٫٨  %٢  %٤  االستقصاء

   %٢٠٫٨  %٦  %٧  --  %٧٫٨  --  --  --  حل المسألھ

   %١٠٠   %١١٫٣   %٢٢٫٩٣   %١٣٫٢٥   %١٧٫٢   %١٤٫٨   %١٣٫٢٧   %٧٫٢٥  المجموع

  
  :التالي  ) ٨( وكانت توزيع فقرات االختبار كما يوضحها الجدول رقم 

   )٨( جدول رقم 
   الرياضي  بعض مهارات التفكيرالختبار علىجدول توزيع فقرات ا

  نسبة عدد الفقرات إلى عدد فقرات االختبار  عدد الفقرات  رقم الفقرات  المهارة
   %١٢,٥  ٣  ٢٢ ، ٢ ، ١  ستقراءاال

   %٢٠,٨  ٥  ٢٤ ، ٢٠ ، ١١ ، ٤ ، ٣  ستنتاجاال

   %٨,٤٣  ٢  ٩ ، ٧  التعبير بالرموز

   %١٦,٦٧  ٤  ١٨ ، ١٣ ، ٨ ، ٦   العالقيالمنحي

   %٢٠,٨  ٥  ١٦،  ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٥  ستقصاءاال

   %٢٠,٨  ٥  ٢٣ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٥  حل المسأله

   %١٠٠   فقرة٢٤  المجموع



 ٦٧

  :وقد روعي في صياغة مفردات االختبار األسس التالية  
  .  صياغتها بشكل واضح ومحدد – ١
  .  صياغة السؤال بحيث ال يحتمل أكثر من إجابة واحدة – ٢
  .ة إشارة إلى اإلجابة الصحيحة   صياغة السؤال بحيث ال يحتوي على أي– ٣
حسب األوزان السابقة ، وحسب عدد الفقـرات   الستة  التنوع في األسئلة حيث تشمل األبعاد   – ٤

  .لكل مهارة والموضحة في الجدول السابق 
  .  احتواء كل سؤال على أربعة بدائل يختار الطالب من بينها اإلجابة الصحيحة – ٥
  

  :بار االختوضع تعليمات : ثانياً 
وفـي هـذه    ،   إلى ما هو مطلوب منهم في االختبار         الطالبالهدف من هذه التعليمات هو توجيه       

 أثناء اإلجابة وكيفية اإلجابـة بطريقـة       اتباعهاالتعليمات تم لفت أنظارهم إلى الطريقة التي يجب         
السـتعانة  تحقق الهدف من االختبار ، إلى جانب التنبيه عليهم بوجوب قراءة السؤال بدقة وعدم ا              

  . باآلخرين
، حيث بلـغ      ) ٧ملحق رقم     ( وقد تم وضع الصورة األولية الختبار مهارات التفكير الرياضي          

فقرة ، لكل منها أربع إجابات من نوع االختيار من متعدد ، إحداها فقط هـي   ) ٢٤( عدد فقراته   
  . الصحيحة 

  
  :ضبط االختبار : ثالثاً 

  :ي لالختبار التطبيق االستطالعي المبدئ) ١(
قام الباحث بتطبيق االختبار في صورته األولى بعد تعديله وتنقيحه في ضـوء آراء المحكمـين                

 ) ٣٠( تطبيقاً استطالعياً على عينة من طالب الصف الحادي عشر العلمي حيث بلـغ عـددهم                
ـ                 ن طالباً من خارج عينة الدراسة ، وذلك بهدف االطمئنان إلى وجود درجة مناسبة ومقبولـة م

الصدق والثبات ، بحيث يمكن تقرير صالحية هذا االختبار واعتباره أداة صالحة لقيـاس بعـض    
  .مهارات التفكير الرياضي لدى الطالب 

  
  : و تأكد الباحث من وضوح أسئلة االختبار 

تبين للباحث من خالل التجربة االستطالعية أن تعليمات االختبار واضحة ومحددة ، وأن أغلـب               
سألوا الباحث عن أسئلة تدل على عدم فهمهم لالختبار ، وإنما كانت األسـئلة تـدور           لم ي  الطالب

  . ب طالال وهذا يعني أن االختبار يتناسب مع المعتادةحول بعض األمور 
  



 ٦٨

  :تصحيح االختبار ) ٢(
  . حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار •
 والجهـد  ض من ذلك توفير الوقت    تم إعداد مفتاح مثقب لإلجابة لتصحيح األوراق والغر        •

   .) ٨(والمشار إليه في الملحق رقم 
 .المفتاح المثقب عن طريق قام الباحث بتصحيح األوراق  •

  
  : تحليل فقرات االختبار )٣(

يتم هذا التحليل في ضوء النتائج المحققة على االختبار بعد تطبيقه ، أي في ضـوء اسـتجابات                  
مي هذا اإلجراء إلى التحقق من درجة فعالية كـل فقـرة مـن           وير. الطالب الفعلية على فقراته     

وعند التأكـد مـن صـالحية       . فقرات االختبار كمقدمة للتأكد من درجة صالحية االختبار ككل          
االختبار يصبح استخدامه ممكناً مستقبالً لما يوفره من جهد ووقت ويصبح المعلـم بعـد قيامـه                 

  .رات أفضل في المستقبل بمهمة التحليل أكثر قدرة على إعداد اختبا
  

طالباً من خـارج عينـة       ) ٣٠( قام الباحث بتجريب االختبار على عينة استطالعية مكونة من          
الدراسة ، وذلك لحساب معامالت الصعوبة و معامالت التمييز لفقرات االختبار ليتم بعـد ذلـك                

  .حذف الفقرات الغامضة إن وجد 
  
  : الصعوبة معامالت) أ(

متعلمين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من بين جميع من حاولوا اإلجابـة          وتقاس بنسبة ال  
. عنها أي أنها عبارة عن النسبة المئوية لعدد المختبرين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صـحيحة                

، وتعـد   ) أي درجة صعوبتها منخفـضة      ( وتعتبر الفقرة سهلة إذا أجاب عنها معظم المختبرين         
وبـذلك وجـب علـى    ) أي درجة صعوبتها عالية ( إذا أجاب عنها عدد قليل منهم  الفقرة صعبة   

  .المعلم استبعاد األسئلة السهلة جداً والصعبة جداً أو تعديلها ، ألنها غير مميزة للمتعلمين 
 نظـراً ألن    ٠,٥٠إلى أن درجة الصعوبة المثلى للفقرة هـي          ) ١٧١ : ١٩٩٨( ويشير الزيود   

ئية فيها تكون أكبر ما يمكن ولكن ذلك ال يعني أن مـن الواجـب أن تكـون                  حاالت التمييز الثنا  
  . أو تحدها نظراً لصعوبة تحقيق ذلك ٠,٥٠درجة صعوبة جميع الفقرات 

وفي االختبار الجيد يراعى أن يكون هناك عدد قليل جداًً من الفقرات السهلة وعدد قليل جداً مـن       
  .الفقرات الصعبة جداً 
 ويمكن  ٠,٦٥ – ٠,٣٥م الفقرات في مدى درجات الصعوبة يتراوح ما بين          في حين أن تقع معظ    

  :الحصول على مستوى الصعوبة من المعادلة التالية 



 ٦٩

  إلجابات الخاطئة للفقرة عدد ا
  عدد اإلجابات الخاطئة+ اإلجابات الصحيحة عدد 

   ٢ ن – ١ن 
ك

  
  = مستوى الصعوبة 

  
  

حساب مستوى صعوبة فقرات االختبار بعد أن طبق على طالب العينة االستطالعية لذا فقـد   وتم  
 ، ويحـتفظ    ٠,٦٥ والتي تزيد صـعوبتها عـن        ٠,٣٥ي تقل صعوبتها عن     تم حذف الفقرات الت   

   ) .٠,٦٥ – ٠,٣٥( بالفقرة أو السؤال إذا كان معامل الصعوبة بين 
   )١٧٢ : ١٩٩٨الزيود ، ( 

  
  :معامل التمييز ) ب(

وتشير إلى قدرة الفقرة على التمييز بين المتعلمين ، وتعد درجة التمييز أهم داللة تصف الفقـرة                 
راً ألن وظيفة أي اختبار أو أي فقرة فيه هي التمييز بين ذوي القدرة العاليـة وذوي القـدرة                   نظ

المنخفضة ، وتتوفر درجة التمييز في فقرة إذا تبين أن معظم المتفوقين في الصف قـد أجـابوا                  
  .عنها إجابة صحيحة ، وأن قلة من الضعاف فيه قد أصابوا في اإلجابة عنها 

  :  الفقرات من المعادلة التالية وتستخرج درجة تمييز

   = م

  .معامل تمييز المفردة : م :   حيث 
  .عدد أفراد إحدى الفئتين :           ك 
  .عدد اإلجابات الصحيحة للفئة العليا  : ١         ن
  .عدد اإلجابات الصحيحة للفئة الدنيا  : ٢         ن

 إذا كانت نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة عليها من الفئـة العليـا          وتعتبر الفقرة مميزة ،   
وأفضل الفقرات تمييزاً هـي     . أعلى من نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا            

  .تلك التي لها ارتباط مرتفع مع الدرجة الكلية لالختبار 
  
  
  
  
  
  



 ٧٠

  : ئمة الفقرات بالنسبة لتمييزها يوضح مدى مال ) ٩( والجدول التالي رقم 
  

   )٩( جدول رقم 
  مالءمة الفقرات بالنسبة لتمييزها

  تقييم الفقرة  مؤشر التمييز
  جيد جداً   فما فوق٠,٤٠
  جيد   ٠,٣٩ – ٠,٣٠
  فقرة تحتاج إلى تحسين    ٠,٢٩ – ٠,٢٠

  فقرة ضعيفة يجب أن ترفض  ٠,١٩أقل من 
   
  

رة من فقرات االختبار على أساس نسبة الذين أجابوا علـى           ولقد تم حساب معامل التمييز لكل فق      
طالب ، ومن الفئة    ) ٩(وبلغ عددهم   % ) ٢٧أعلى من     ( الفقرات إجابة صحيحة من الفئة العليا       

طالب ، ولقد تم حذف الفقرات التي يقل تمييزها عن          ) ٩(وبلغ عددهم   % ) ٢٧أدنى من   ( الدنيا  
الذي يبين مـستويات الـصعوبة ومعـامالت        ) ١٠(قم   ، كما يتضح من الجدول التالي ر       ٠,٣٠

  . التمييز لجميع فقرات االختبار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧١

  :يبين مستوى الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار  ) ١٠جدول رقم  ( والجدول التالي 
  )١٠(جدول رقم 

  مستوى الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار 
  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم السؤال  معامل التمييز  ةمعامل الصعوب  رقم السؤال

٠,٥٥  ٠,٤٣  ١٣  ٠,٧٣  ٠,٥٥  ١  
٠,٥٥  ٠,٦٣  ١٤  ٠,٤٥  ٠,٤٣  ٢  
٠,٦٤  ٠,٥٩  ١٥  ٠,٢٧  ٠,٨٦    ٣  
٠,٨٢  ٠,٥٩  ١٦  ٠,٨٢  ٠,٥٩  ٤  
٠,٣٦  ٠,٤٥  ١٧  ٠,٣٦  ٠,٤٥  ٥  
٠,٦٤  ٠,٥٩  ١٨  ٠,٦٤  ٠,٥٩  ٦  
٠,٦٤  ٠,٤٨  ١٩  ٠,٨٢  ٠,٥٩  ٧  
٠,٧٣  ٠,٥٥  ٢٠  ٠,٠٩  ٠,٨٤  ٨  
٠,٨٢  ٠,٥٩  ٢١  ٠,٧٣  ٠,٦٢  ٩  
٠,٢٧  ٠,٨٣  ٢٢  ٠,١٨  ٠,٩١  ١٠  
٠,٥٥  ٠,٥٣  ٢٣  ٠,٦٤  ٠,٥٨  ١١  
٠,٦٤  ٠,٥٩  ٢٤  ٠,٨٢  ٠,٥٩  ١٢  

  
أن جميع الفقرات تتمتع بمستوى صعوبة مناسب ومعامـل تمييـز            ) ١٠(  ويتضح من الجدول    

   "٢٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٣: " ا مناسب باستثناء بعض الفقرات ، ويتضح أن الفقرات التالية تم حذفه
  

) االسـتنتاج   ( في مهارة    ) ٣( فقرات من هذا االختبار ، الفقرة رقم         ) ٤( وعليه فقد تم حذف     
فـي مهـارة                                 ) ١٠( ، والفقـرة رقـم      ) المنحـي العالقـي     ( في مهـارة     ) ٨( والفقرة رقم   

  ) .االستقراء ( ارة في مه ) ٢٢( ، والفقرة رقم ) االستقصاء ( 
فقرة كما هو موضح في     ) ٢٠(وعلى ضوء ذلك أصبح عدد فقرات االختبار في صورته النهائية           

   ) . ٩( الملحق رقم 
  
  
  
  



 ٧٢

  : صدق االختبار ) ٤ (
  .اقتصر الباحث على صدق المحكمين ، وعلى صدق االتساق الداخلي لمكونات االختبار  

  : صدق المحكمين ) أ ( 
  : احث من صدق االختبار باتباع الخطوات اآلتية فقد تأكد الب
v                           بعد انتهاء الباحث من إعداد اختبار بعض مهارات التفكيـر الرياضـي فـي صـورته

األولية ، قام بعرضه على مشرف الدراسة وقد استفاد الباحث من مالحظات المـشرف              
 .وقام بتعديل ما يلزم 

v          محكمـين المتخصـصين فـي المنـاهج                         تم عرض االختبار على عدد مـن الـسادة ال
وطرق تدريس الرياضيات ، ومن الموجهين والمعلمين الممارسين للمهنة لفتـرة تزيـد              

 : سنوات ، وذلك بهدف  ) ١٠( عن 
 .بيان مدى صحة صياغة عبارات االختبار من الناحية العلمية  •
 . البنائي بيان مدى صحة صياغة عبارات االختبار من حيث التركيب •
 .بيان مطابقة عبارات االختبار للمنهاج  •
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار  •
 .تعديل الصياغة اللغوية للمفردات  •

وطلب من المحكمين أيضاً إبداء آرائهم حول االختبار وإضافة أو حذف أو تعـديل مـا يرونـه                  
  .ختبار مناسباً ، وبما يساعد على إثراء وتحقيق الغرض من اال

  
  :وقد استفاد الباحث من آرائهم ونصائحهم من خالل نتائج التحكيم فيما يلي  

  .وتعديل صياغتها بعض األسئلة البديهية  تعديل رأى بعض المحكمين ×
  .لى أن تعليمات االختبار واضحة ومحددة عأكد معظم المحكمين  ×
    . إلى حد كبير للطالبأكد معظم المحكمين أن االختبار مناسب  ×

وعليه يتضح أن االختبار أصبح صادقاً صدقاً ظاهرياً ، وبالتالي أصبح جاهزاً للتجريـب علـى                
  .العينة االستطالعية  

  
   : صدق اإلتساق الداخلي) ب(

 بالدرجة  بعد االختبار عن طريق إيجاد معامل ارتباط كل         بأبعادحيث تم حساب االتساق الداخلي      
معامل االرتباط لكـل     ) ١١ ( لبيرسون ،  ويوضح الجدول       الكلية لالختبار وفق معامل االرتباط    

    .الستة االختبار أبعاد من بعد
  



 ٧٣

   )١١( جدول رقم 
  معامل اإلرتباط بين كل بعد من االختبار والدرجة الكلية لالختبار

  مستوى الداللة اإلحصائية  معامل اإلرتباط مع الدرجة الكلية  المهارة
  ٠,٠١  ٠,٩٨  اإلستقراء
  ٠,٠١  ٠,٩١  جاإلستنتا

  ٠,٠١  ٠,٩٥  التعبير بالرموز
  ٠,٠١  ٠,٩٣  المنحي العالقي
  ٠,٠١  ٠,٩٤  اإلستقصاء
  ٠,٠١  ٠,٩٥  حل المسألة

أن معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار واالختبـار   ) ١١( ويتضح من الجدول رقم    
تبار ككل على مستوى عال مـن      ككل دالة إحصائياً وهذا يعني أن أبعاد االختبار متسقة وأن االخ          

  .االتساق 
  
  :ثبات اإلختبار ) ٥ (

ويقصد بثبات االختبار أن يعطي النتائج نفسها إذا ما استخدم أكثر من مرة تحت ظروف مماثلـة                 
   .وعلى العينة نفسها

 .بعد االنتهاء من تطبيق االختبار ، تم جمع األوراق وتفريغ البيانات  •
تقـسيم فقـرات    صفية للبنود الخاصة باالختبـار ، وذلـك ب        تم تطبيق طريقة التجزئة الن     •

، وتـم حـساب معامـل       ) الفقرات الفردية ، الفقرات الزوجيـة       ( االختبار إلى نصفين    
 . ) ٠,٨٦=   ر ( االرتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون فكان

ون بـرا / إيجاد معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون ، ثم استخدام معادلة سـبيرمان     •
 : لحساب معامل ثبات االختبار الكلي من المعادلة 

 

= م  
ر1

ر2
+

     

                
  .معامل ثبات االختبار :                حيث  م 
  .معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية :                      ر 

   ) .٠,٩٢(  ما وبلغ معامل الثبات ، ك ) ٠,٨٦( وقد بلغ معامل االرتباط 
  .ويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات جيدة 



 ٧٤

  : حساب زمن االختبار المناسب :الخطوة الثانية 
  :تم حساب الزمن المناسب لالختبار عن طريق حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية 

  

  
   ) د٤٠(زمن أبطأ طالب في اإلجابة ) + د٣٠(جابة زمن أسرع طالب في اإل                      

٢  

  

  . دقيقة وهو زمن مناسب ألداء االختبار ٣٥وبتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 =زمن االختبار 
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  :ضبط متغيرات الدراسة 
  :تناولت الدراسة ثالثة أنواع من المتغيرات تتمثل في 

  :المتغيرات المستقلة وهي . ١
  .دام إستراتيجية العصف الذهني في التدريس استخ •
  ) األيمن واأليسر واالثنان معاً ( جانبا الدماغ  •

  :المتغيرات التابعة وهي . ٢
 العالقي ، التعبير    المنحياالستقصاء ، االستقراء ، االستنتاج ،       (الرياضي  بعض مهارات التفكير    
  .) بالرموز ، حل المسألة 

  :المتغيرات المضبوطة وهي . ٣
 . حيث اختار الباحث عينة من الطالب الذكور لتنفيذ الدراسة :الجنس )  أ ( •
 قام الباحث بأخذ أعمار الطالب لكل من المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة              :العمر  ) ب( •

للصف الحادي عشر العلمي ، وتأكد من تكافؤ المجموعتين مـن خـالل الحـصول علـى                 
 . المحسوبة والجدولية " ت " لحصول على قيمة المتوسط واالنحراف المعياري لألعمار وا

  :الذي يبين تلك اإلحصائيات  ) ١٢( وإليك جدول رقم 
  
   )١٢( جدول رقم 

  في متغير العمر" ت " الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق باستخدام اختبار 

لة الدال  "ت " قيمة   االنحراف المعياري   الحسابيالوسط  العدد  المجموعة
  اإلحصائية

  ٠,٣٦  ١٦,٣  ٣٠  التجريبية
  ٠,٤٧  ١٦,٤  ٣٠  الضابطة

  غير دالة  ١,٥١٩

   )٢( تساوي  ) ٠,٠٥ = α(  ومستوى ٥٨الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
الجدوليـة  " ت  " المحسوبة أصغر من قيمة     " ت  " السابق أن قيمة     ) ١٢( يتبين من الجدول رقم     

.    ي متغير العمر الزمني لدى طالب الصف الحادي عـشر العلمـي   وذلك ف ) . ٢( التي تساوي   
مما يدل على عدم وجود فروق بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيـر العمـر               

  .الزمني 
  
  
  



 ٧٦

  :)اختبار مهارات التفكير الرياضي ( تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلي )  ج ( •
 ،) اختبار مهـارات التفكيـر الرياضـي        ( االختبار القبلي   ن في   تم التحقق من تكافؤ المجموعتي    

  . وذلك من خالل رصد درجات الطالب وأخذ وسطهما الحسابي وانحرافهما المعياري 
  ) . درجة ٢٤( والجدول التالي يبين تكافؤ المجموعتين حيث أن الدرجة العظمي للدرجة هي 

  
   )١٣( جدول رقم 

في تكافؤ " ت " عياري وداللة الفروق باستخدام اختبار الوسط الحسابي واالنحراف الم
  )اختبار مهارات التفكير الرياضي ( المجموعتين في االختبار القبلي 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٢,٣٤  ٩,٥  ٣٠  التجريبية
  ٢,٣٧  ١٠  ٣٠  الضابطة

  غير دالة  ١,٣٥

   )٢( تساوي  ) ٠,٠٥ = α(  ومستوى ٥٨الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
  

الجدولية التـي  " ت " المحسوبة أصغر من قيمة " ت  " السابق أن قيمة     ) ١٣( يتبين من الجدول    
وذلك في متغير    ) ٠,٠٥ = α(  ومستوى الداللة اإلحصائية     ٥٨عند درجة حرية     ) ٢( تساوي  

اختبـار مهـارات التفكيـر                       ( الضابطة في االختبـار القبلـي       درجات المجموعتين التجريبية و   
، مما يدل على عدم وجود فروق بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فـي              ) الرياضي  

  .هذا المتغير 
  
  :التحصيل السابق في الرياضيات)  د ( •

يات ، وذلك من خـالل رصـد   تم التحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل السابق في الرياض   
وأخـذ وسـطهما الحـسابي      ) السابق  ( درجات الطالب للدرجة النهائية للفصل الدراسي األول        

  . وانحرافهما المعياري 
  ) . درجة ٢٠٠( والجدول التالي يبين تكافؤ المجموعتين حيث أن الدرجة العظمي للدرجة هي 

  
  
  
  
  
  



 ٧٧

   )١٤( جدول رقم 
 في متغير التحصيل" ت " لمعياري وداللة الفروق باستخدام اختبار الوسط الحسابي واالنحراف ا

  السابق في الرياضيات
  الداللة اإلحصائية  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٤,٣  ١٥٤,٤٤  ٣٠  التجريبية
  ٥,١  ١٥٦,٧٠  ٣٠  الضابطة

  غير دالة  ١,٦٨

   )٢( تساوي  ) ٠,٠٥ = α( مستوى  و٥٨الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
الجدولية التـي  " ت " المحسوبة أصغر من قيمة " ت  " السابق أن قيمة     ) ١٤( يتبين من الجدول    

وذلك في متغير    ) ٠,٠٥ = α(  ومستوى الداللة اإلحصائية     ٥٨عند درجة حرية     ) ٢( تساوي  
 يدل على عـدم وجـود       التحصيل في الرياضيات لدى طالب الصف الحادي عشر العلمي ، مما          
  .فروق بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل 

  
  : البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية)  هـ ( •

تم إجراء هذه الدراسة على طالب مدرسة واحدة من محافظة خـانيونس حيـث أن الظـروف                 
  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية من نفس المستوى 

  
 . قام الباحث بنفسه بتنفيذ عملية التدريس ، مما يدلل على ضبط هذا المتغير :المعلم ) و(  •
  
  

  : إجراءات الدراسة 
مسح الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة باألساليب واالسـتراتيجيات المـستخدمة لتحـسين            . ١

  .تدريس الرياضيات والدراسات المتعلقة بالعصف الذهني بصفة خاصة 
ديد طبيعة العصف الذهني واألسس والنظريات التي يستند عليها وطبيعة مادة الرياضـيات      تح. ٢

  .وأهداف تدريسها وتحديد التفكير الرياضي وكيفية اكتسابها وتنميتها في جانبي الدماغ 
إعداد قائمة مهارات التفكير الرياضي وعرضها علـى مجموعـة مـن المحكمـين لتحديـد       . ٣

  . مهارات التفكير الرياضي للتطبيق عليها في الدراسة وتحديد أبعادصالحيتها 
  .إعداد دليل المعلم الخاص بإجراءات تدريس الوحدة المعدة باستخدام العصف الذهني . ٤
  .لطالب المتعلقة بدروس الوحدة تدريبات إثرائية لإعداد . ٥
  . قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة الالزمة . ٦
   .اختبار التحصيل واختبار مهارة التفكير الرياضيالتأكد من صدق وثبات . ٧



 ٧٨

للبنين التي يعمـل بهـا لتطبيـق    ) أ(استأذن الباحث من مدير مدرسة هارون الرشيد الثانوية         . ٨
  .الدراسة ، وتمت الموافقة على ذلك 

  . م ٢٣/٠٢/٢٠٠٩تم تنفيذ االختبار القبلي على عينة الدراسة يوم االثنين الموافق . ٩
باحث نفسه بتدريس الوحدة الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطة ابتداء من يـوم            قام ال . ١٠

حيث تم تصميم وتحضير الـدروس وفـق اإلسـتراتيجية          . م    ٢٤/٠٢/٢٠٠٩الثالثاء الموافق   
  . المتبعة في هذه الدراسة 

حيـث  . حصة دراسية وذلك بمعدل خمس حـصص أسـبوعياً           ) ١٥( استغرقت التجربة   . ١١
  .م ١٧/٠٣/٢٠٠٩ يوم الثالثاء الموافق انتهت
طبق االختبار البعدي على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة يوم الخمـيس الموافـق             . ١٢
  .م ١٩/٠٣/٢٠٠٩
                   ستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية لمعالجـة النتـائج بواسـطة البرنـامج اإلحـصائي              ا. ١٣
 )SPSS. (   
  . ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها رصد النتائج. ١٤
   .الدراسةتقديم التوصيات والمقترحات بناء على نتائج . ١٥
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  )١ + ١ن ( ١ن

  )١ + ٢ن ( ٢ن
٢ 

٢ 

 يو

  : األساليب اإلحصائية 
  :                              الختبار فرضيات الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية 

  .نحرافات المعيارية والنسب المئويةتم حساب التكرارات والمتوسطات واال. ١
    )  .٨١ : ١٩٩٨عفانة ، ( لعينتين مستقلتين  ) T-test" ( ت " اختبار . ٢

= قيمة ت 
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   )٢ – ٢ن + ١ن ) = ( ١ – ٢ن ) + ( ١ – ١ن) = (ح.د( بدرجات حرية 
  .الفرق بين متوسطي العينتين  : ٢ م– ١حيث م
  .خطأ المعياري لفرق هذين المتوسطين ال: المقام 

عفانـة ،   . (  ويلس لثالث عينات مستقلة في حالة صغر حجم العينـة                –اختبار كروسكال   . ٣
  ) وهذا ما تم استخدامه الختبار صحة الفرضية الرابعة  (  ) ٢٥٦ : ١٩٩٨

فانـة ،  ع: (   لعينتين مـستقلتين  Mann-Whitney test (U))  يو ( اختبار مان ويتني . ٤
 )وهذا ما تم استخدامه الختبار صحة الفرضية األولى والثانية      (  )١٢٥ : ١٩٩٨

   ) :٢٠ <ن ( في حالة العينات الصغيرة  : أوال 
  
   ١ مجـ ت-ــــــــ  + ٢ ن١ن = ١يو
  
   ٢ مجـ ت-ــــــــ  + ٢ ن١ن = ٢يو
  

  : حيث أن 
  .حجم العينة الثانية  : ٢ ،      نحجم العينة األولى                       : ١ن

  .مجموع رتب المتغير الثاني  : ٢مجموع رتب المتغير األول        ،      مجـ ت : ١مجـ ت
  .فروق المتغير الثاني  : ٢فروق المتغير األول                     ،      يو : ١يو
  

تـم اسـتخدامه الختبـار صـحة        وهذا ما   (    ) :٢٠ >ن    ( الكبيرةفي حالة العينات     : ثانياً
  )الفرضية الثالثة 

= قيمة ز  
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  .قيمة يو الصغيرة  : ص                ، يو
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  حتليل النتائج وتفسريها

  
  

   . وتفسيرهااختبار الفرضية األولى •
 .وتفسيرهااختبار الفرضية الثانية  •
 .وتفسيرهااختبار الفرضية الثالثة  •
 .وتفسيرها الرابعةار الفرضية اختب •
 .توصيات الدراسة  •
 .مقترحات الدراسة  •
  
  
  
  
  
  



 ٨١

  الفصل الخامس
  تحليل النتائج وتفسيرها

يهدف هذا الفصل إلى مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة وتفـسيرها ، حيـث                  
  .هذه النتائج تناولت هذه الدراسة مجموعة من الفرضيات جرى اختبارها وسيعرض الباحث 

قبل البدء في اختبار صحة الفرضيات ، نوضح توزيع الطـالب فـي المجمـوعتين التجريبيـة                 
والضابطة من حيث الجانب المسيطر للدماغ كما نتج بعد تطبيق اختبار السيطرة الدماغية علـى               

  ).الضابطة والتجريبية ( المجموعتين 
وعتين التجريبية والـضابطة وبعـد تـصحيح    فبعد أن طُبق اختبار السيطرة الدماغية على المجم  

في الفصل السابق النتائج     ) ٦( ، تبين من الجدول رقم       ) ١( االختبار الموضح في الملحق رقم      
  : التالية 

  
  توزيع طالب المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الجانب المسيطر من الدماغ

  المجموعة الضابطة  الجانب المسيطر
  ٣٠= ن 

  التجريبيةالمجموعة 
  ٣٠= ن 

  المجموع

  ٦  ٣  ٣  الجانب األيمن المسيطر
  ١٦  ٩  ٧  الجانب األيسر المسيطر

  ٣٨  ١٨  ٢٠  الجانبان معاً هما المسيطران
  ٦٠  ٣٠  ٣٠  المجموع

  
وبعد تطبيق اختبار مهارات التفكير الرياضي في صورته النهائية على المجمـوعتين الـضابطة              

ختبار لعينة البحث وإعطاء الدرجات ، نقوم اآلن باختبـار          والتجريبية ، وبعد تصحيح أوراق اال     
  .  صحة فرضيات الدراسة 

  
   : وتفسيرهااختبار صحة الفرضية األولى

توجـد فـروق ذات داللـة       ال   "لقد نصت الفرضية األولى من فرضيات هذه الدراسة على أنه           
ريبية والـضابطة   بين متوسطي درجات المجموعتين التج     ) ٠,٠٥ ≤ α( إحصائية عند مستوى    

الجانـب األيمـن المـسيطر      على طالب    مهارات التفكير الرياضي  في التطبيق البعدي الختبار     
   ." للدماغ 



 ٨٢

لعينتين مستقلتين ، للمقارنة بـين      ) يو  ( والختبار هذه الفرضية ، تم استخدام اختبار مان ويتني          
التفكيـر  من أبعاد مهارات متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل بعد    

 العالقي  المنحيمهارة االستقراء ، مهارة االستنتاج ، مهارة التعبير بالرموز ، مهارة             (الرياضي  
   .يوضح ذلك ) ١٥(  والجدول رقم ةكل على حد) ، مهارة االستقصاء ، مهارة حل المسألة 

يت الرتب المقابلة لـدرجات     فبعد أن ضمت درجات المجموعتين ورتبت ترتيباً تنازلياً ، ثم أعط          
المجموعة المشتركة ثم نُظمت البيانات ، مع األخذ بعين االعتبار أنه إذا تكررت قيمة أكثر مـن                 

  .مرة نقوم بحساب المتوسط الحسابي ونعطيها نفس الرتبة 
وبعد ذلـك نختـار     . ومن ثم نطبق معادلتي مان ويتني وذلك لكل بعد على حدة ولالختبار ككل              

   ) .Uقيمة (  ونعتبرها ٢ ، يو١يمتين من يوأصغر الق
   )١٥( جدول رقم 

الطالب في المجموعتين  متوسطات درجات  رتبإليجاد داللة الفروق بين " مان وتني" نتائج اختبار 
  لدى طالب الجانب األيمن المسيطر من الدماغ

   ) ٣=  ، عدد المجموعة التجريبية ٣= عدد المجموعة الضابطة ( 

فكير مهارات الت
مجموع   المجموعة  الرياضي

  الرتب
  قيمتا 

  ٢ ، يو١يو
 Uقيمة 

 الصغرى
الداللة 
  اإلحصائية

  ١  ١٤  الضابطة
  مهارة االستقراء

  ٨  ٧  التجريبية
١  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٢  ١٣  الضابطة
  مهارة االستنتاج

  ٧  ٨  التجريبية
٢  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٠,٥  ١٤,٥  الضابطة
  مهارة التعبير بالرموز

  ٨,٥  ٦,٥  التجريبية
٠,٥  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٠,٥  ١٤,٥  الضابطة
   العالقيالمنحيمهارة 

  ٨,٥  ٦,٥  التجريبية
٠,٥  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٢,٥  ١٢,٥  الضابطة
  مهارة االستقصاء

  ٦,٥  ٨,٥  التجريبية
٢,٥  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٠,٥  ١٤,٥  الضابطة
  مهارة حل المسألة

  ٨,٥  ٦,٥  التجريبية
٠,٥  

غير دالة 
  إحصائياً

  االختبار ككل  ٢  ١٣  الضابطة
  ٧  ٨  التجريبية

غير دالة   ٢
  إحصائياً



 ٨٣

الجدولية ) U (قيمة من   أكبر في جميع األبعاد  المحسوبة  ) U(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
فـض  ي ور  الفرض الـصفر   قبولوعليه يتم   )  ٠,٠٥( مستوى داللة   عند   ) صفر( التي تساوي   

 ) ٠,٠٥ = α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         ال   "البديل والذي ينص على أنه      
مهـارات  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبـار            

  "الجانب األيمن المسيطر للدماغ على طالب  التفكير الرياضي
  

موعتين الضابطة والتجريبية لطالب الجانـب األيمـن        ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين المج      
المسيطر من الطالب ، إلى أن طالب الجانب األيمن المسيطر لهما نفس أنماط التفكير وبالتـالي                
لم تظهر الفروق واضحة وجوهرية ، هذا على الرغم من أن إستراتيجية العصف الـذهني لهـا                 

التنـشيط لـم يـصل إلـى مـستوى الداللـة              دور فاعل في تنشيط أنماط التفكير ، إال أن هذا           
اإلحصائية ، بمعنى أن الفروق لم تكن جوهرية ولذلك كانت هذه اإلستراتيجية غير مميزة لـدى                

  .أفراد المجموعة التجريبية 
ويعزو الباحث عدم وجود فروق جوهرية أيضاً إلى أن أصحاب سيطرة الدماغ األيمن يتميـزون            

 البصرية والمكانية واإلبداعية ويفضلون األشـياء العـشوائية     عن غيرهم بأنهم يفضلون المهمات    
والتلقائية ، وكذلك يفضلون التعلم الكلي والذي هو مضاد لقواعد إستراتيجية العصف الذهني التي              
تعتمد على التقسيم إلى مجموعات ، وكذلك أيضاًً طالب الجانـب األيمـن المـسيطر يتميـزون         

  . المكونة ويتميزون أيضاً بالمعالجة اآلنية والمتوازنة باهتمامهم بالكل أكثر من األجزاء
  

أنه على الرغم من أن طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الـضابطة            : فيمكن القول   
أي أن طـالب    ) الجانب األيمن المسيطر    ( كليهما من نفس التصنيف من حيث الجانب المسيطر         

، إال أنه ومع استخدام إستراتيجية العصف الـذهني         المجموعتين يتميزون بنفس الصفات المميزة      
في التدريس للمجموعة التجريبية واستخدام الطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة لم تظهر فروق            

  .جوهرية ودالة إحصائياً بين المجموعتين في اختبار مهارات التفكير الرياضي بين المجموعتين 
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤

  :فسيرها وت الثانيةاختبار صحة الفرضية 
توجـد فـروق ذات داللـة      ال   " من فرضيات هذه الدراسة على أنـه         الثانيةلقد نصت الفرضية    

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والـضابطة        ) ٠,٠٥ ≤ α( إحصائية عند مستوى    
 المـسيطر   األيـسر الجانـب   على طالب    مهارات التفكير الرياضي  في التطبيق البعدي الختبار     

  . " للدماغ 
لعينتين مستقلتين ، للمقارنة بـين      ) يو  ( والختبار هذه الفرضية ، تم استخدام اختبار مان ويتني          

التفكيـر  متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل بعد من أبعاد مهارات    
 العالقي  يالمنحمهارة االستقراء ، مهارة االستنتاج ، مهارة التعبير بالرموز ، مهارة             (الرياضي  

   .يوضح ذلك ) ١٦(  والجدول رقم ةكل على حد) ، مهارة االستقصاء ، مهارة حل المسألة 
   )١٦( جدول رقم 

الطالب في المجموعتين  متوسطات درجات  رتبإليجاد داللة الفروق بين " مان وتني" نتائج اختبار 
  لدى طالب الجانب األيسر المسيطر من الدماغ

   ) ٩=  ، عدد المجموعة التجريبية ٧= طة عدد المجموعة الضاب( 

مهارات التفكير 
  الرياضي

مجموع   المجموعة
  الرتب

  قيمتا 
  ٢ ، يو١يو

 Uقيمة 
 الصغرى

الداللة 
  اإلحصائية

  ١٧,٥  ٧٣,٥  الضابطة
  مهارة االستقراء

  ٤٥,٥  ٦٢,٥  التجريبية
١٧,٥  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٢١  ٧٠  الضابطة
  مهارة االستنتاج

  ٤٢  ٦٦  التجريبية
٢١  

 غير دالة
  إحصائياً

  ١٩  ٧٢  الضابطة
  مهارة التعبير بالرموز

  ٤٤  ٦٤  التجريبية
١٩  

غير دالة 
  إحصائياً

  ١٧  ٧٤  الضابطة
   العالقيالمنحيمهارة 

  ٤٦  ٦٢  التجريبية
١٧  

غير دالة 
  إحصائياً

  ١٦  ٧٥  الضابطة
  مهارة االستقصاء

  ٤٧  ٦١  التجريبية
١٦  

غير دالة 
  إحصائياً

  ٢٠  ٧١  الضابطة
  مهارة حل المسألة

  ٤٣  ٦٥  التجريبية
٢٠  

غير دالة 
  إحصائياً

  االختبار ككل  ١٨,٥  ٧٢,٥  الضابطة
  ٤٤,٥  ٦٣,٥  التجريبية

غير دالة   ١٨,٥
  إحصائياً



 ٨٥

الجدولية ) U(ة  يم من ق  أكبر في جميع األبعاد  المحسوبة  ) U(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ي ورفـض    الفـرض الـصفر    قبولوعليه يتم   )  ٠,٠٥( مستوى داللة   عند   ) ٩( التي تساوي   

                        توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى            ال   "الفرض البديل والذي ينص على أنه       
 )α = بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي التطبيـق البعـدي             ) ٠,٠٥

  " األيسر المسيطر للدماغ الجانب على طالب   الرياضيمهارات التفكيرالختبار 
  

ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لطالب الجانـب األيـسر          
المسيطر من الطالب ، إلى أن طالب الجانب األيسر المسيطر لهما نفس أنماط التفكير وبالتـالي                

 الرغم من أن إستراتيجية العصف الـذهني لهـا          لم تظهر الفروق واضحة وجوهرية ، هذا على       
دور فاعل في تنشيط أنماط التفكير ، إال أن هذا التنشيط لم يصل إلى مستوى الداللة اإلحـصائية            
، بمعنى أن الفروق لم تكن جوهرية ولذلك كانت هذه اإلستراتيجية غيـر مميـزة لـدى أفـراد                   

  .المجموعة التجريبية 
 جوهرية أيضاً إلى أن أصحاب سيطرة الدماغ األيمن يتميـزون        ويعزو الباحث عدم وجود فروق    

بأنهم يفضلون المهمات اللفظية ويفضلون األشياء المتسلسلة والتتابعية والمتصلة زمنياً ورقميـاً ،             
وكذلك يفضلون التعلم الجزئي ، وكذلك أيضاً طالب الجانب األيسر المسيطر يتميزون باهتمامهم             

  . عن المظاهر الجزئية والمعالجة المتتالية والمتسلسلة باألجزاء المكونة والكشف
  

أنه على الرغم من أن طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الـضابطة            : فيمكن القول   
أي أن طـالب    ) الجانب األيسر المسيطر    ( كليهما من نفس التصنيف من حيث الجانب المسيطر         

 إال أنه ومع استخدام إستراتيجية العصف الـذهني         المجموعتين يتميزون بنفس الصفات المميزة ،     
في التدريس للمجموعة التجريبية واستخدام الطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة لم تظهر فروق            

  .جوهرية ودالة إحصائياً بين المجموعتين في اختبار مهارات التفكير الرياضي بين المجموعتين 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٦

  :فسيرها وت الثالثةاختبار صحة الفرضية 
توجـد فـروق ذات داللـة       ال   " من فرضيات هذه الدراسة على أنـه         الثالثةلقد نصت الفرضية    

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والـضابطة        ) ٠,٠٥ ≤ α( إحصائية عند مستوى    
ين  الجـانب  علـى طـالب    تنمية بعض مهارات التفكيـر الرياضـي      في التطبيق البعدي الختبار     

   . "  معاًماغ للدالمسيطرين
لعينتين مستقلتين في حالة العينات     ) يو  ( والختبار هذه الفرضية ، تم استخدام اختبار مان ويتني          

، للمقارنة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبيـة           ) ٢٠ >ن  ( الكبيرة  
السـتنتاج ، مهـارة     مهارة االستقراء ، مهارة ا    (التفكير الرياضي   في كل بعد من أبعاد مهارات       

كل علـى   ) مهارة حل المسألة    و العالقي ، مهارة االستقصاء ،       المنحيالتعبير بالرموز ، مهارة     
   .يوضح ذلك ) ١٧(  والجدول رقم ةحد

   )١٧( جدول رقم 
الطالب في المجموعتين لدى طالب  متوسطات درجات  رتبإليجاد داللة الفروق بين " مان وتني" نتائج اختبار 

  بين المسيطرين معاً من الدماغالجان
   ) ١٨=  ، عدد المجموعة التجريبية ٢٠= عدد المجموعة الضابطة ( 

مهارات التفكير 
  الرياضي

  المجموعة
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  قيمتا 
  ٢ ، يو١يو

 Zقيمة  Uقيمة 
مستوى 
  الداللة

  ١١٣,٥  ٤٥٦,٥  ٢٢,٨٢  الضابطة
  مهارة االستقراء

  ٢٤٦,٥  ٢٨٤,٥  ١٥,٨٠  التجريبية
١,٩٩-  ١١٣,٥  

 عند ةدال
   داللةستوىم

٠,٠٥  
  ١٠٧,٥  ٤٦٢,٥  ٢٣,١٢  الضابطة

  مهارة االستنتاج
  ٢٥٢  ٢٧٨,٥  ١٥,٤٧  التجريبية

٢,١٧ -  ١٠٧,٥  
 عند ةدال

   داللةمستوى
٠,٠٥  

  ١١٠  ٤٦٠  ٢٣  الضابطة
  مهارة التعبير بالرموز

  ٢٥٠  ٢٨١  ١٥,٦١  التجريبية
٢,١ -  ١١٠  

 عند ةدال
   داللةمستوى

٠,٠٥  
  ١٠٥,٥  ٤٦٤,٥  ٢٣,٢٢  الضابطة

  مهارة المنحي العالقي
  ٢٥٤,٥  ٢٧٦,٥  ١٥,٣٦  التجريبية

٢,٢٣ -  ١٠٥,٥  
 عند ةدال

   داللةمستوى
٠,٠٥  

  ٩٩,٥  ٤٧٠,٥  ٢٣,٥٢  الضابطة
  مهارة االستقصاء

  ٢٦٠,٥  ٢٧٠,٥  ١٥,٠٢  التجريبية
٢,٤١ -  ٩٩,٥  

 عند ةدال
   داللةمستوى

٠,٠٥  
  ١٠٦  ٤٦٤  ٢٣,٢٠  الضابطة

  ة حل المسألةمهار
  ٢٥٤  ٢٧٧  ١٥,٣٩  التجريبية

٢,٢٢ -  ١٠٦  
 عند ةدال

   داللةمستوى
٠,٠٥  

  ١١١,٥  ٤٥٨,٥  ٢٢,٩٢  الضابطة
  االختبار ككل

  ٢٤٨,٥  ٢٨٢,٥  ١٥,٦٩  التجريبية
٢,٠٥ -  ١١١,٥  

 عند ةدال 
   داللةمستوى

٠,٠٥  
  



 ٨٧

 الجدوليـة  ) Z(ة يمر من قكب أاألبعادفي جميع سوبة  المح) Z(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 رفـض وعليه يتم    )٠,٠٥  (  ومستوى داللة   ٣٦ = ٢ – ٣٨وذلك عند درجة حرية      ) ١,٩٦( 

توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          " البديل والذي ينص على أنه       وقبولالفرض الصفري   
بية والضابطة فـي التطبيـق      بين متوسطي درجات المجموعتين التجري     ) ٠,٠٥ = α( مستوى  

 لصالح المجموعة   ين المسيطرين معاً  الجانبعلى طالب    مهارات التفكير الرياضي  البعدي الختبار   
  " التجريبية

  
الباحث سبب وجود فروق لصالح المجموعة التجريبيـة إلـى أن اسـتخدام إسـتراتيجية             ويعزو

بداية تطبيقها وذلك للحماس واإلقبال     العصف الذهني حديثة بالنسبة للطلبة ولذلك القت نجاحاً من          
الجيد عليها ، وهذه األمور تزيد من التحصيل وتنمية التفكير وكـذلك شـعور الطـالب بالثقـة                  
بأنفسهم والرغبة في المشاركة وإبداء الرأي ، وهذا أوجـد التفاعـل اإليجـابي مـع األنـشطة                  

ية تفكيرهم الرياضـي ، ويعـود      المصاحبة ألنها متنوعة تلبي حاجاتهم ورغباتهم مما أثر في تنم         
ذلك أيضاً إلى طبيعة مادة الرياضيات في هذا المستوى التعليمي وما تتميز به مـن معلومـات ،              
إضافة إلى أنها تلبي احتياجات الطلبة المعرفية ، وبالتالي تدفعهم إلى مزيـد مـن االستقـصاء                  

  .والبحث في تلبية احتياجاتهم المعرفية المتزايدة لهذه المادة 
  

وبما أن طالب الصف الحادي عشر الفرع العلمي أغلبهم لديـه الجانبـان مـن الـدماغ همـا                   
المسيطران ، ومن المعروف أن إستراتيجية العصف الذهني المستخدمة في هذه الدراسة أيـضاً              
هي إستراتيجية متناغمة ومتوافقة مع الدماغ وتثار عند المتعلمين من خـالل مواجهـة الطالـب           

  .ارته بموقف حياتي أو حدث تعليمي معين بمشكلة أو إث
  

ويرجع السبب أيضاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن هذه اإلستراتيجية تنشط الـدماغ كليـةً مـن                
خالل طرح أسئلة سابرة أكانت تقاربية أم تباعدية مما يثير العصب المؤدي إلى الدماغ ، فيعمـل            

تج أفكاراً معينة لمواجهـة الموقـف ، وأيـضاً إن    الدماغ بكليته لالستجابة للمثيرات التعليمية وين     
التفكير ال يرتبط بجانب معين من الدماغ وإنما يكون إنتاج هذا التفكيـر مـن خـالل اشـتراك                   
الجانبين معاً ، وبالتالي فإن هذه اإلستراتيجية تعمل على تفعيل الـدماغ كلـه وتعـزز قـدرات                  

  .  الجانبين معاً 
  

موعة التجريبية الذين درسوا بإستراتيجية العصف الذهني علـى         ويعزو الباحث تفوق طالب المج    
الطريقة التقليدية في تدريس الرياضيات وفي تنميـة مهـارات التفكيـر الرياضـي المدروسـة                                 



 ٨٨

حيث ) االستقراء ، االستنتاج ، التعبير بالرموز ، المنحي العالقي ، االستقصاء ، وحل المسألة               ( 
 لوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعـة التجريبيـة حيـث بلغـت                            ظهرت النتائج 

لجميع المهارات أكبر من قيمتهـا الجدوليـة ، وخاصـة فـي طـالب الجـانبين                              ) Z( قيمة  
المسيطرين ، وذلك رغم استخدامها في نفس الموضوعات للميزات التي تتميز بهـا إسـتراتيجية          

  .ني من الطريقة التقليدية العصف الذه
  

 ) ٢٠٠٨( دراسة أبو سـنينة     : ويمكن اإلشارة هنا إلى ما أسفرت عنه بعض الدراسات السابقة           
حيث ظهرت النتائج فيها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعـة التجريبيـة التـي             

ا وجود فـروق  نتائج منه ) ٢٠٠٦( درست بطريقة العصف الذهني ، وأظهرت دراسة السميري  
ذات داللة إحصائية وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت إستراتيجية العصف الذهني            

التي أظهرت نتائجها وجود فروق بـين        ) ٢٠٠٥( كإستراتيجية للتدريس ، وكذلك دراسة صالح       
العـصف  المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية والمجموعة التي درست باستخدام إستراتيجية           

ودراسـة ديـاب                              ) ٢٠٠٢( ودراسـة الكيـومي      ) ٢٠٠٢( الذهني ، وكذلك دراسة العتيبـي       
   ) .١٩٩٨( ودراسة دمياطي  ) ٢٠٠١( 
  
  
  
  

  :وتفسيرها  الرابعةاختبار صحة الفرضية 
لـة  توجـد فـروق ذات دال     ال   " من فرضيات هذه الدراسة على أنه        الرابعةلقد نصت الفرضية    

في مستوى بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية تعزى إلى            إحصائية  
   ." ) أيمن ، أيسر ، الجانبين معاً ( الجانب المسيطر من الدماغ 

  
 قليلة  العينة ألن ذلك ،س ويل كروسكال اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من وللتحقق
  .ذلك يوضح ) ١٨ ( والجدول العدد
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   )١٨( جدول رقم 
 في الفروق على لتعرف لالداللة ومستوى ةاللالد وقيمة الحرية ودرجة كاي مربع وقيمة العدد

   )٢= بدرجة حرية (   " ، الجانبين معاً  أيسر أيمن ،" الجانب المسيطر من الدماغ 

مهارات التفكير 
  الرياضي

الجانب المسيطر من 
ي قيمة كا  العدد  الدماغ

  تربيع
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
  مهارة االستقراء

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٣٦٣  ٢,٠٢٦
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  انبان معاً المسيطرانالج
  مهارة االستنتاج

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٠٦٤  ٥,٤٩٠
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
  مهارة التعبير بالرموز

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٠٩٧  ٤,٦٧٤
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  ب األيسرالجان

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
   العالقيالمنحيمهارة 

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٧١٥  ٠,٦٧٠
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
  مهارة االستقصاء

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٠٩٢  ٤,٦٧٢
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
  مهارة حل المسألة

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٧٢٠  ٠,٦٧٥
  إحصائياً

  ٣  الجانب األيمن
  ٩  الجانب األيسر

  ١٨  الجانبان معاً المسيطران
  االختبار ككل

  ٣٠  المجموع

غير دالة   ٠,٢٤١  ٢,٨٤٨
  إحصائياً
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 االختبار هذا عادة ويستخدم لفرضا هذا صحة من للتحقق "  سويل كروسكال " اختبار استخدام تم
 وقيمـة  الحرية ودرجة كاي مربع قيمة حساب ألجل وذلك العدد قليلة الدراسة عينة كون حالة في
 داللـة  ذات فـروق  توجد ال أنه االختبار هذا نتائج وبينت ، الطالب بين الداللة ومستوى ةاللالد

 يعـزى إلـى    الطالببينرياضي في مهارات التفكير ال  ) ٠,٠٥ = α(  مستوي عند إحصائية
  . " أيمن ، أيسر ، جانبين معاً  " الجانب المسيطر من الدماغ

يـذكر بالنـسبة السـتخدام     تـأثير  له يكن لم الجانب المسيطر من الدماغ أن هذا من ونستخلص
إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي ، فنستنتج من ذلك أنـه ال                

وق ذات داللة إحصائية في مستوى بعض مهارات التفكيـر الرياضـي لـدى طـالب                توجد فر 
أيمن مـسيطر ، أيـسر      ( المجموعة التجريبية تعزى إلى الجانب المسيطر من الدماغ مهما يكن           

  . ) مسيطر ، أيمن وأيسر مسيطران معاً 
  

هـم يمتلكـون   أنه على الرغم من أن طالب المجموعة التجريبية بغض النظـر أن  : فيمكن القول   
فقـد اسـتخدمت إسـتراتيجية      )  أيمن مسيطر ، أيسر مسيطر ، جانبين مسيطرين معاً          ( أدمغة  

العصف الذهني في التدريس لهم جميعاً إال أنه لم تظهر فروق جوهرية ودالـة إحـصائياً فـي                  
  .اختبار مهارات التفكير الرياضي واضحة ومميزة تعزى للجانب المسيطر 
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  :الدراسة اتتوصي
 نـه فإ الباحـث  مالحظـات  على وبناء عنها تمخضت التي والنتائج الدراسة هذه تطبيق ضوء في

 : يلي بما يوصي
 : الدراسية المناهج لمصممي توصيات . ١

 الطبقة حاجات ليشبع الدراسية المناهج فيالرياضي بجميع مهاراته  التفكير مجال إدخال •
 تنميتهـا  علـى  ويعمـل  الطبقة تلك على المحافظة ىعل يعمل مما ، الطالب من المميزة

 .وتطويرها
وذلـك   لـدى الطلبـة    الرياضيالتفكير  مهارات إستراتيجيات التدريس التي تنميتعزيز •

 .كإستراتيجية العصف الذهني وغيرها 
ضرورة احتواء مناهج الرياضيات مواقف إلثارة التفكير ، بحيث يـتم توضـيح كيفيـة                •

 للمعلمين ، ووضع أسئلة في المنهاج تنمي القدرة على عـصف            تدريسها من خالل أدلة   
 .الدماغ من خالل أسئلة سابرة 

  : التعليمية المواد لموجهي توصيات . ٢ 
عقد دورات تدريبية للمعلمين وتوضيح كيفية الكشف عن الجانب المسيطر عند الطـالب             •

 .خدمة في التدريس عن طريق اختبارات وذلك للتعرف على اإلستراتيجية المناسبة المست
استخدام إستراتيجيات مختلفة للتدريس وخاصـة   أهمية وتوضيح المعلمين مع لقاءات عقد •

 .إستراتيجية العصف الذهني في التدريس
المتعلقـة              التفكيـر  جميـع مهـارات   لتشمل الرياضيات مناهج في األسئلة صياغة تنوع •

   .للدماغ ) معاً ينجانبال ، األيسر الجانب ، الجانب األيمن ( بِـ 
 تحضير الدروس باستخدام إستراتيجية العصف الذهني كيفية المعلمين لتعليم دورات عقد •

  .الرياضي التفكير تنمية مهارات  فيوتوظيفها
 :للمعلمین  توصیات . ٣

التركيز في المراحل التدريسية المتنوعة على الطالب ذوي الجانـب األيمـن واأليـسر               •
 .في تنمية مهارات التفكير الرياضية لديهم وغيرها المسيطر للدماغ 

صياغة الدروس بما يتفق مع الجوانب الغير مسيطرة من الـدماغ   على المعلمين تدريب •
  .وذلك لتنمية الجانب األيمن أو األيسر الغير مسيطر باستخدام أساليب متنوعة 

ة في الجوانب الغيـر  يالرياض المسألة حل وخطوات الرياضي التفكير أنماط الطالب تعليم •
  .مسيطرة من الدماغ 

الطالب بما يتفق مـع جـانبي    مستويات لجميع المالئمة البيتية الواجبات بإعداد االهتمام •
 .متابعتهاالدماغ والعمل على 
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 :الدراسة  مقترحات
 : التاليةاألمور  الباحث يقترح الدراسة هذه ضوء في

  .والثانوي األساسي عليمالت في أخرى فصول على مشابهة دراسات إجراء •
مادة الرياضـيات   نحو والميل الرياضي التفكير تنمية إمكانية حول وبحوث دراسات إجراء •

 .إستراتيجيات تدريس مختلفة  باستخدام
إجراء دراسات مشابهة تقوم بدراسة ووصف تنمية مهارات التفكير في الجانب المسيطر             •

 .من الدماغ 
 باسـتخدام  تنميتهـا  على والعمل الرياضي التفكير  مهاراتمن مهارات أخرى استخدام •

 . مختلفة فصول على وتطبيقها ،إستراتيجية العصف الذهني 
 الوسـائل  برنـامج  في التدريس بإستراتيجيات تختلف عن الطريقة التقليدية فكرة إدماج •

 .الفلسطينية  والتعليم التربية لوزارة التابعة للمناهج التعليمية
تنمية مهارات التفكير بشكل عـام والتفكيـر    في العلمية البحوث من يدالمز بعمل االهتمام •

  .الرياضي بشكل خاص
استخدام إستراتيجيات منشطة في عملية التدريس للجانب األيسر الغيـر مـسيطر مـن               •

 ) .إستراتيجية المتناقضات ، التعلم البنائي ، دورة التعلم ، وغيرها ( الدماغ مثل 
طة في عملية التدريس للجانب األيمن الغير مسيطر من الدماغ          استخدام إستراتيجيات منش   •

 ) .إستراتيجية سكمان ، التمثيل ولعب األدوار ، المتشابهات ، وغيرها ( مثل 
إسـتراتيجية  ( استخدام إستراتيجيات منشطة في عملية التدريس لجانبي الدماغ معاً مثل            •

 ) .وغيرها التسريع المعرفي ، عصف الدماغ ، التعلم التوالدي ، 
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  :المراجع العربية : أوالً 
  .القرآن الكريم 

تعليم التفكير النظرية  ) " ٢٠٠٧( أبو جادو ، صالح محمد علي ، نوفل ، محمد بكر ) ١(
 .دار المسيرة ، عمان ، األردن  " والتطبيق

: ، الكويت  ) ٢ط  " ( تدريسهامناهج الرياضيات المدرسية و ) " ٢٠٠٣( أبو زينة ، فريد ) ٢(
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  

أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التحصيل  ) " ٢٠٠٨( أبو سنينة ، عودة ) ٣(
، مجلة  " والتفكير الناقد في مادة الجغرافية لدى طلبة كلية العلوم التربوية األنوروا في األردن

  .  ٥ ، العدد ٢٢، مجلد ) لعلوم اإلنسانية ا( جامعة النجاح لألبحاث 
فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى  ) : " ٢٠٠٣( أبو شمالة ، فرج ) ٤(

، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة             " طالب الصف التاسع بمحافظة غزة
  .عين شمس 

مكتبة الرشد              " تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي  ) " ٢٠٠٢ ( دالبكر ، رشي) ٥(
  .للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية 

واقع الذكاوات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر  ) : " ٢٠٠٢( الخزندار ، نائلة نجيب ) ٦(
، رسالة  " ااألساسي بغزة وعالقته بالتحصيل في الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميته

  .فلسطين، البرنامج المشترك عين شمس و جامعة األقصى دكتوراة غير منشورة ، 
استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات              ) : " ٢٠٠٤( الخطيب ، خالد ) ٧(

في تنمية قدرة الطلبة في المرحلة األساسية العليا على التفكير الرياضي والتحصيل في 
، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ،  " ياضياتالر

 .األردن 
أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل         ) : " ٢٠٠٦( الخطيب ، محمد ) ٨(

المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع 
 .، رسالة دكتوراة غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن  " ساسي في األردناأل
،  " مبادئ القياس والتقويم في التربية ) : " ١٩٩٨( الزيود ، نادر فهمي ، وآخرون ) ٩(

  .دار الفكر : الطبعة الثانية ، عمان 
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 الثانیة ، دار الطبعة ،"  موھوبینوال المتمیزین تربیة إلى مدخل) " ٢٠٠٠( نادیة السرور،) ١٠(

 .األردن  - عمان الفكر،
دار المسيرة للنشر   " التعلم المستند إلى الدماغ ) " ٢٠٠٤( السلطي ، ناديا سميح )  ١١(

 .والتوزيع ، عمان ، األردن 
أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس  ) : " ٢٠٠٦( السميري ، عبد ربه هاشم ) ١٢(

، رسالة ماجستير  "  تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزةالتعبير في
 .، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين 

       فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تنمية  ) : " ٢٠٠٢( العتيبي ، ضحى ) ١٣(
                            العلوم لدى طالبات الصف األول بتكاري والتحصيل الدراسي في مادةقدرات التفكير اال

 كلية التربية ، -، كلية البنات) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير  " المتوسط بمدينة الرياض
 .الرياض ، السعودية

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ  ) " ٢٠٠٧( الغوطي ، عاطف عبدالعزيز ) ١٤(
، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ،  "  التاسع بغزةعند طلبة الصف

 .فلسطين 
أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الرياضي في التحصيل  ) : " ١٩٩٨( القيسي ، تيسير ) ١٥(

) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير  " والتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن
 .ألردن ، ا
إستراتيجيات التحليل والتركيب وأثرها على  ) : " ١٩٨٣( الكحلوت ، أحمد إسماعيل ) ١٦(

رسالة ماجستير غير منشورة ، ( ،  " قدرة طالب المرحلة اإلعدادية في حل المسائل الرياضية
 .، عمان ، األردن ) كلية التربية ، الجامعة األردنية 

                  أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في "  ) : ٢٠٠٢( الكيومي ، محمد ) ١٧(
 " بتكاري لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عمانيس التاريخ على تنمية التفكير االتدر

 .، كلية التربية ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 
   الثامن  الصف طلبة لدى العلمي التفكیر مھارات مستوى ") ٢٠٠٠( محمد المجبر،) ١٨(

التربیة ،  كلیة منشورة ، غیر ماجستیر رسالة ، " العلمیة ومیولھم باستطالعاتھم وعالقتھا

 . غزة  -اإلسالمیة الجامعة
 دار الكتاب الجامعي ،  "األساليب الحديثة في تدريس ا لعلوم"  ) ٢٠٠٥( الهويدي ، زيد ) ١٩(

  .اإلمارات 
مدارس : ترجمة   "  كيف نوظف أبحاث الدماغ في التعليم ) " ٢٠٠١( جينسن ، إيريك ) ٢٠(

  .األهلية ، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع ، السعودية  الظهران



 ٩٥

  "              تدريس الرياضيات في المدرسة الثانوية ) "  ١٩٩٤( خليفة ، خليفة عبد السميع ) ٢١(
 .مكتبة النهضة المصرية  : ، القاهرة ) ٣ط ( 
نفسیة وتربویة  بحوث " . االبتكاري التفكیر على القدرة اراتباخت) " ١٩٨١ ( سید اهللا ، خیر) ٢٢(

 . الكتب  عالم - القاھرة ،
استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس التاريخ وأثره  ) " ١٩٩٨( دمياطي ، فوزيه ) ٢٣(

غير ( ، رسالة ماجستير  " حلة المتوسطة بالمدينة المنورةفي تنمية التفكير لدى طالبات المر
 .، جامعة الملك سعود ، السعودية ) منشورة 

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مستويات       ) " ٢٠٠١( دياب ، بسام عبدالقادر ) ٢٤(
          التفكير الرياضي وانتقال أثر التعلم لدى تالميذ الصف السادس باستخدام إستراتيجية    

 عين شمس ، جامعة  –، رسالة ماجستير ، كلية التربية  " العصف الذهني بمحافظة غزة
 .األقصى ، فلسطين 

 دار النشر، وآخرون ، یاسین عادل ترجمة ،" التفكیر تعلیم) "  ١٩٨٩ ( إدوارد بونو ، دي) ٢٥(

 .الكویت للتقدم ، الكویت مؤسسة
دار : ، غزة  " مهارات التفكير وتعلمها في الرياضياتتعليم  ) " ٢٠٠٠( ذياب ، سهيل ) ٢٦(

 .المنارة 
دار : ، عمان  " أساليب تدريس العلوم والرياضيات ) "  ٢٠٠٣( سالمة ، عبد الحافظ ) ٢٧(

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 
 ، دار  "أساسيات وتطبيقات في علم المناهج"  ) ٢٠٠٦( شاهين ، نجوى عبد الرحيم ) ٢٨(

 .القاهرة ، جمهورية مصر العربية 
 ،دار الفكر   " الدماغ والتعليم والتفكير ) " ٢٠٠٧( سهيلة ، أبو السميد عبيدات ، ذوقان ، ) ٢٩(

 . األردن،  عمان
 اإلحصاء : الجزء الثاني –اإلحصاء التربوي ) " ١٩٩٨ ( إسماعيل عزو عفانة ،) ٣٠(

 .  سطين، غزة ، فلمطبعة المقداد  " -ستداللي اال
 ) ٢ط(  " أسلوب األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات  ) " ٢٠٠٢ ( عفانة ، عزو إسماعيل) ٣١(

 ..مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  : ، الكويت 
مكتبة : ، الكويت  " التفكير والمنهاج المدرسي ) "  ٢٠٠٣( عفانة ، عزو ، عبيد ، وليم ) ٣٢(

 .الفالح للنشر والتوزيع 
 التدريس الصفي بالذكاوات "  ) ٢٠٠٤ (  نجيبة ، عزو إسماعيل ، الخزندار ، نائلةعفان) ٣٣(

  . دار المقداد للنشر والتوزيع ، غزة ، فلسطين "المتعددة 
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  ،  ) ٢ط   "  ( التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة ) " ٢٠٠٦ (عفانة ، عزو ) ٣٤(
  .مكتبة آفاق ، فلسطين : غزة 

 في مراحل التعليم إستراتيجيات تدريس الرياضيات ) " ٢٠٠٧( زو وآخرون عفانة ، ع) ٣٥(
  . جامعة األقصى ، فلسطين –مكتبة الطالب الجامعي : ، خانيونس " العام  

  "   التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين) " ٢٠٠٨(عفانة ، عزو ، الجيش ، يوسف ) ٣٦(
  .مكتبة آفاق ، فلسطين : غزة 

 ، دار حنين للنشر والتوزيع  "علم النفس التربوي والتفكير"  ) ٢٠٠٥(  يوسف قطامي ،) ٣٧(
 .، عمان ، األردن 

 ، دار النشر األهلية  "تفكير األطفال ، تطوره وطرق تعليمه"  ) ١٩٩٠( قطامي ، يوسف ) ٣٨(
 .للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 

 .مكتبة عالم الكتب : ، القاهرة  " مية التفكير القراءة وتن ) "٢٠٠٦( الفي ، سعيد عبد اهللا ) ٣٩(
أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير  ) : " ٢٠٠٤( مطر ، نعيم أحمد ) ٤٠(

، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة  " الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة
  .اإلسالمية بغزة ، فلسطين 

، دار المسيرة للنشر  "  مناهج البحث في التربية وعلم النفس ) "٢٠٠٠( ملحم ، سامي ) ٤١(
 .والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن 

 تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع –أثر برنامج تعليمي  ) " ٢٠٠٤( نوفل ، محمد بكر ) ٤٢(
، مجلة " يسرى الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية ال

 دائرة التربية –معهد التربية التابع لألونروا : الطالب ، العدد األول والثاني /دراسات المعلم
 .   عمان ، األردن –والتعليم 

عالقة السيطرة الدماغية بالتخصص األكاديمي لدى طلبة  ) " ٢٠٠٧( نوفل ، محمد بكر ) ٤٣(
 ، ٢١، مجلد ) العلوم اإلنسانية (  النجاح لألبحاث ، مجلة جامعة " المدارس والجامعات األردنية

 .   عمان ، األردن – دائرة التربية والتعليم – ، معهد التربية التابع لألونروا ١العدد 
 -الجزء الثاني -كتاب الرياضيات ) " ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ) ٤٤(

 .لطبعة الثالثة التجريبية ، رام اهللا ، فلسطين ، ا " للصف األول الثانوي للفرع العلمي
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(5) Wilson, S. (1993) . Research Ideas For The Classroom : High 
School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 
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(6) Jensen, Eric ( 1998 ) "The 4 mat system teaching and learning 
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   :المراجع اإللكترونية : ثالثاً

)١(  http://www.kaanz.com/vb/forumdisplay-f_2.html  ، م٢٠/٠٣/٢٠٠٩ . 

)٢(  http://salahagag.jeeran.com/index.html   ، م٣٠/٠٣/٢٠٠٩ .  
)٣ ( http://brain.web-us.com ،  م ٢٥/٠٥/٢٠٠٩.  
)٤ ( http://www.jamaa.com ،  م ٣٠/٠٥/٢٠٠٩.  
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   )١( ملحق رقم 
  اختبار السيطرة الدماغية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أثر استخدام إستراتيجية العصف    اسة تهدف إلى التعرف على      يقوم الباحث بدر  : عزيزي الطالب   
الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحـادي               

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد هذا االختبار لقياس الـسيطرة الدماغيـة لـدى          ،عشر العلمي   
 .الطالب 

في المكان المخصص لإلجابة ، علماً بـأن    ) X(  ضع إشارة يرجى قراءة فقرات االختبار ، ثم
  .نتائج االختبار ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط 

  
  ات االختبارفقر  الخيار  الرقم

  ١  من الممتع أن أتعرض للمخاطر  أ
  ستمتع بدون التعرض للمخاطرأ  ب
  ٢  دائماً أنظر إلى طرق جديدة لعمل واجبات قديمة  أ
  نظر إلى الطريقة المستعملة لعمل واجبات قديمة دون تغييرهادائماً أ  ب
  ٣  أبدأ أعمال كثيرة في وقت واحد دون االنتهاء منها  أ
  يجب إنهاء العمل قبل البدء في عمل آخر  ب
  ٤  ال أستخدم الخيال في عملي  أ
  أستخدم خيالي دائماً في أي عمل أقوم به  ب
  ٥  أستطيع تحليل ما سيحدث بعد ذلك  أ
  أستطيع أن أشعر وأحس بما سيحدث بعد ذلك  ب
  ٦  أحاول إيجاد أفضل حل للمشكلة  أ
  أحاول أن أجد حلول مختلفة للمشكلة  ب
  ٧  طريقة تفكيري تتطابق مع الصور الموجودة في ذهني  أ
  طريقة تفكيري تتطابق مع الكلمات الموجودة في ذهني  ب
  ٨  أوافق على أي فكرة جديدة مثل اآلخرين  أ
  أناقش أي فكرة جديدة أكثر من اآلخرين  ب
  ٩  الناس ال يفهمون كيف أنظم األشياء  أ
  نني أرتب األشياء جيداًالناس يعتقدون أ  ب



 ١٠٠

  ١٠  عندي انضباط ذاتي جيد  أ
  أعمل عادة من خالل إحساسي وشعوري  ب
  ١١  أخطط لوقتي عند القيام بعملي  أ
  ال أفكر في الوقت عندما أعمل  ب
  ١٢  ند أخذ قرار صعب أختار ما أعرف أنه صحيحع  أ
  عند أخذ قرار صعب أختار ما أشعر أنه صحيح  ب
  ١٣  أعمل األشياء السهلة أوالً وبعدها المهمة    أ
  أعمل األشياء المهمة أوالً وبعدها السهلة  ب
  ١٤  أحياناً في المواقف الجديدة يوجد لدي أفكار كثيرة  أ
  يدة ال يوجد لدي أي فكرةأحياناً في المواقف الجد  ب
  ١٥  أحب أن يكون هناك تغير كبير خالل فترة حياتي  أ
  أحب أن تكون حياتي منتظمة ومخطط لها  ب
  ١٦  أعرف أنني على صواب ألنني أملك مبررات مقنعة    أ
  أعرف أنني على صواب حتى بدون مبررات مقنعة  ب
  أوزع عملي على الوقت المتاح لي  أ

١٧  
  نهي عملي حتى ولو في أخر دقيقةأحب أن أ  ب
  ١٨  أحتفظ باألشياء في مكان واحد  أ
  االحتفاظ باألشياء يعتمد على العمل الذي أقوم به  ب
  ١٩  تبع خططيأيجب على أن   أ
  ممكن أن أتبع خطط أي شخص آخر  ب
  ٢٠  أنا شخص مرن وغير قادر على التنبؤ  أ
  أنا شخص متماسك وثابت  ب
  ٢١  ديدة أختار طريقتي بنفسي ألدائهافي أي مهمة ج  أ
  في أي مهمة جديدة أريد أن يخبرني اآلخرون عن الطريقة المثلى ألدائها  ب

  
  شكراً لحسن تعاونكم
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   )٢( ملحق رقم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .حفظه اهللا ورعاه ....................  .............................األستاذ  / السيد الدكتور 

  : ...............................سنوات الخبرة : ...........................  الدرجة العلمية 
  

 
  دليل املعلم والتدريبات اإلثرائيةحتكيم : املوضوع 

  

ني فـي   أثر استخدام إستراتيجية العصف الذه    : يقوم الباحث بإجراء بحث تربوي بعنوان       
.           تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر           

الرياضـيات                        / من قسم منـاهج وطـرق تـدريس         وذلك للحصول على درجة الماجستير      
  . غزة – بالجامعة اإلسالمية -

  : ير الرياضي وهي وقد وضع الباحث اختبار في تنمية بعض مهارات التفك
  )  حل المسألة– االستقصاء – المنحي العالقي – التعبير بالرموز– االستنتاج –االستقراء ( 

 وحدة المتتاليـات  – الفصل الدراسي الثاني  – الجزء الثاني    –مادة الرياضيات   ( وذلك في   
  .العلمي / للصف الحادي عشر ) والمتسلسالت 

 في ضوء خبرتكم في    لدليل والتدريبات اإلثرائية  كيم هذا ا  ولذا نرجو من سيادتكم التكرم بتح     
  : هذا المجال من حيث 

  .أهداف كل درس في ضوء الزمن المخصص لهصياغة  •
 .تحديد المعرفة القبلية والخبرات السابقة لكل درس  •
  .صياغة عبارات الدروس لغوياً  •
  .التعلمية المستخدمة في كل درس/ تحديد الوسائل التعليمية  •
  .يد األنشطة التعليمية التي يقوم بها كل من المعلم والطالب أثناء الدرستحد •
 .وما ترونه مناسباً  •

  ًشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيا املوىل عز وجل أن حيعله يف ميزان حسناتكم
     الباحث  

 مراد هارون األغا
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   )٣( ملحق رقم 
  ) الدروس الخاصة بالدراسة ( دليل المعلم 

  
  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
  مذكرة تحضير دروس

 مراد هارون سليمان األغا  :  اسم المعلم

 للبنين ) أ ( هارون الرشيد الثانوية :  المدرسة 

 رياضيات :  المبحث

 )الفصل الدراسي الثاني ( العلمي / الحادي عشر  :  الصف

 م٢٠٠٩-٢٠٠٨: السنة الدراسية 

  
  

  
  توزيع دروس الوحدة السادسة حسب الخطة الفصلية 

  

عدد   اسم الدرس  الوحدة
  الحصص

  المصدر

  ٢  مفهوم المتتالية 
  ٢  المتسلسالت

  ٢  )العددية ( المتتاليات الحسابية 
  ٢  مجموع المتسلسلة الحسابية

  ٣  ت الهندسية المتتاليا
  ٢  المتسلسلة الهندسية المنتهية ومجموعها

سة
ساد
ة ال
حد
الو

الت  
سلس
لمت
 وا
ات
تالي
لمت
ا

  

  ٢  المتسلسلة الهندسية الالنهائية 

  الكتاب المدرسي

  



 ١٠٣

  بســم اللـه الرحمـن الرحيــم
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  مفهوم املتتالية:  الدرس األول 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : هواالقتران 
  

   لوحة بيانية- الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
ـ  – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  ( زارة  غ

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : المرحلة الثانية 
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

  ما هو  تعريف المتتالية ؟
  عام للمتتالية ؟كيف يمكن إيجاد الحد ال

  كيف يمكن تمثيل المتتالية بيانياً ؟
بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 

األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     
  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . األفضل 

  كـار بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األف        * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 
  

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

  يعرف الطالب المتتالية* 
  
  
  
   

يعرف الطالب الحـد    * 
  العام للمتتالية 

  
  
  

لطالب المتتالية  يمثل ا * 
  بيانياً 

  .يتم تبادل األوراق بين المجموعات * 
  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .جابة عن األسئلة إعالن النتائج والوصول إلى اإل* 

  د ١٥

  .....المتتالية هي 
  
  
  
  

مالحظة مـشاركة   
الطالب في الحل   
مع تقديم التغذيـة    

   .لهم الراجعة

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  ................................................................................: ..........مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٤

  بســم اللـه الرحمـن الرحيــم
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  املتسلسالت:  الدرس الثاين 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : يه املتتالية
  

   . الطباشير بنوعيه–ة  السبور–الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
 غـزارة   – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : المرحلة الثانية 
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

   ؟ةالمتسلسلما هو  تعريف 
   ؟ما هي خصائص المتسلسلة

  
بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 

األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     
  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . فضل األ
  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 
  

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

يعـــرف الطالـــب * 
  .المتسلسلة 

  
  
  
   

خصائص  الطالب يذكر* 
   .المتسلسالت 

  
   
  

  .وراق بين المجموعات يتم تبادل األ* 
  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .إعالن النتائج والوصول إلى اإلجابة عن األسئلة * 

  د ١٥

  ....المتسلسلة هي 
  
  

ــصائص  خـــ
  ...المتسلسلة هي 

  
  
  

مالحظة مـشاركة   
ل الطالب في الح  

مع تقديم التغذيـة    
   .لهم الراجعة

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  .........................................................................................: .مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٥

  بســم اللـه الرحمـن الرحيــم
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  )العددية  ( احلسابيةاملتتاليات:  الدرس الثالث 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : الوسط احلسايب موعة من القيم يساوي
  : ............عرب عن األعداد الفردية والزوجية بطريقة السرد 

   . الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  لتقويما  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
 غـزارة   – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  )ار سرعة طرح األفك– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : المرحلة الثانية 
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

   ؟المتتالية الحسابيةما هو  تعريف 
   ؟ما هي قاعدة الحد العام للمتتالية الحسابية

األوساط الحسابية للمتتالية الحسابية وكيفية / ما هو الوسط 
  إيجاده ؟

بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 
األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     

  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . األفضل 
  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

المتتالية يعرف الطالب   * 
  .الحسابية 

  
  
  
   

قاعـدة   الطالب   يعرف* 
ــة  ــام للمتتالي الحــد الع

   .الحسابية 
  
  
  
  

يعرف الطالب األوساط * 
  .الحسابية في المتتالية 

  
   
  

  .يتم تبادل األوراق بين المجموعات * 
  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .ة عن األسئلة إعالن النتائج والوصول إلى اإلجاب* 

  د ١٥

المتتالية الحسابية 
  ....هي 

  
  
  
   = ...٥ح
  
  
  

الوسط الحسابي ب 
ــة   ــي المتتالي ف
الحسابية أ ، ب ،     

  ...ج هو 
  
  
  

مالحظة مـشاركة   
الطالب في الحل   
مع تقديم التغذيـة    

   .لهم الراجعة

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  ................................................................................: ..........مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٦

  م اللـه الرحمـن الرحيــمبســ
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  جمموع املتسلسلة احلسابية:  الدرس الرابع 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : املتتالية احلسابية هي
  .............. إذا كان   ، جـتكون ب وسط حسايب بني أ 

   . الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : ولى المرحلة األ

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
ارة  غـز  – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : المرحلة الثانية 
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

   ؟هي قاعدة مجموع المتسلسلة الحسابيةما 
  
  
بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 

األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     
  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . األفضل 

  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
   .استمطار األفكار* 
  .تسجيل جميع األفكار * 

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

يستقرئ الطالب قاعدة   * 
مجمــوع المتسلــسلة   

  . الحسابية 
  
  
  
  
   

يوظف الطالب القاعدة   * 
  .في حل األمثلة 

  
  
  
  
  
  
   
  .يتم تبادل األوراق بين المجموعات *   

  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .إعالن النتائج والوصول إلى اإلجابة عن األسئلة * 
  

  د ١٥

ــوع  ــدة مجم قاع
المتسلسلة الحسابية  

  ....هي 
  
  
  

   = ...٥جـ 
  
  
  
  
  

مالحظة مـشاركة   
الطالب في الحل   
مع تقديم التغذيـة    

   .لهم الراجعة

  .................................................................................: .............مالحظات مدير المدرسة 
  ................................................................................: ..........مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٧

  بســم اللـه الرحمـن الرحيــم
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  ملتتاليات واملتسلسالتا: الوحدة السادسة 
  املتتاليات اهلندسية:  الدرس اخلامس 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : املتتالية احلسابية هي
  

   . الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
 غـزارة   – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : لة الثانية المرح
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

   ؟هو تعريف المتتالية الهندسيةما 
  ما هي قاعدة الحد العام للمتتالية الهندسية ؟ 

  ما هو تعريف الوسط الهندسي ؟
  ما هي قاعدة إيجاد الوسط الهندسي ؟ 

بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 
األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     

  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . األفضل 
  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)ي قبل طرح األفكارالتأمل الفرد( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

يعرف الطالب المتتالية   * 
  .الهندسية 

  
يعرف الطالب قاعـدة    * 

ــة  ــام للمتتالي الحــد الع
  .الهندسية 

  
ــط *  ــرف الوسـ يعـ

  .الهندسي
  

يعرف الطالب قاعـدة    * 
  .إيجاد الوسط الهندسي 

  
  
  
  
  
  
  
  .يتم تبادل األوراق بين المجموعات *   

  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .إعالن النتائج والوصول إلى اإلجابة عن األسئلة * 

  د ١٥

عــرف المتتاليــة 
  ية ؟الهندس

  
  
   = ...٥ح
  
  
  

الوسط الهندسـي   
  .......هو 

  
  

مالحظة مـشاركة   
الطالب في الحل   

  .التعزيز مع 

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  ................................................................................: ..........مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٨

  لرحيــمبســم اللـه الرحمـن ا
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  املتسلسلة اهلندسية املنتهية وجمموعها:  الدرس السادس 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : املتتالية اهلندسية هي
  : ...........ة هو اخلد العام للمتتالية اهلندسي

   . الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ا قبل العصف الذهني م: المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
 غـزارة   – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : ثانية المرحلة ال
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

   ؟ما هي قاعدة مجموع أول ن من حدود متسلسلة هندسية
  
   

بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 
لة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     األسئ

  .إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني . األفضل 
  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 

  د ٢٠

  )التقييم ( لسة العصف الذهني ما بعد ج: المرحلة الثالثة 

يستنتج الطالب قاعـدة    * 
مجموع أول ن من حدود     

  .متسلسلة هندسية 
  
  
  
  

يوظف الطالب الحـل    * 
  .في حل األمثلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  .يتم تبادل األوراق بين المجموعات *   

  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .إعالن النتائج والوصول إلى اإلجابة عن األسئلة * 
  

  د ١٥

   = ...٥جـ 
  
  
  
  
  

مالحظة مـشاركة   
الطالب في الحل   

  .التعزيز مع 

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  ................................................................................: ..........مالحظات المشرف التربوي 



 ١٠٩

  بســم اللـه الرحمـن الرحيــم
              الصف
              الحصة
              اليوم
              التاريخ

  املتتاليات واملتسلسالت: الوحدة السادسة 
  ائيةالال املتسلسلة اهلندسية:  الدرس السابع 

                                

  الخبرات السابقة  ........... : احلد العام للمتتالية اهلندسية هي
  : ........... حدود من متسلسلة هندسية هو  ٥جمموع أول 

   . الطباشير بنوعيه– السبورة –الكتاب المدرسي   المصادر والوسائل
                                

  التقويم  الزمن  الخطوات  األهداف
  :ما قبل العصف الذهني : المرحلة األولى 

  يوضح المعلم للطالب مبادئ وخصائص جلسة العصف الذهني
 غـزارة   – قبول جميع األفكار     –  ودية    - تفاعلية   –جماعية  (

  ) سرعة طرح األفكار– تأجيل نقد األفكار –األفكار 
  

   د٥

  :جلسة العصف الذهني : المرحلة الثانية 
  ) : الموضوع ( عرض المشكلة 

بالتعـاون مـع أفـراد      : لتاليـة   ويتم تحديد المشكلة باألسئلة ا    
  :مجموعتك 

  ؟الالنهائية  ما هي قاعدة مجموع المتسلسلة الهندسية
  
   

بعد تحديد الموضوع يبين المعلم أن أفـضل طريقـة لحـل            * 
األسئلة هو طرح أكبر قدر ممكن من الحلول حتى نختار منهـا     

  . إذاً نحن بحاجه إلى العصف الذهني .األفضل 
  بعد تقسيم المجموعات يبدأ العمل فردي قبل طرح األفكـار         * 
   .)التأمل الفردي قبل طرح األفكار( 
  .استمطار األفكار * 
  .تسجيل جميع األفكار * 

  د ٢٠

  )التقييم ( ما بعد جلسة العصف الذهني : المرحلة الثالثة 

ــب  *  ــستقرئ الطال ي
مجمــوع المتسلــسلة   

  .الهندسية الالنهائية 
  
  
  
  

يوظف الطالب قاعـدة   * 
  .المجموع في حل األمثلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  .بين المجموعات يتم تبادل األوراق *   

  .تصنيف األفكار * 
  .النقد واالختيار * 
  .إعالن النتائج والوصول إلى اإلجابة عن األسئلة * 
  

  د ١٥

مجموع المتسلسلة  
  = ...الالنهائية 

  
  
  
  
  

مالحظة مـشاركة   
الب في الحل   الط
  .التعزيز مع 

  ................................................................................: ..............مالحظات مدير المدرسة 
  ....................................................................................: ......مالحظات المشرف التربوي 



 ١١٠

   )٤( ملحق رقم 
  تدريبات إثرائية

   )١( بطاقة رقم 

  مفهوم المتتالية
   . . .  ، ٥ ، ٣ ، ١  :أكتب الحد العام للمتتالية)  ١

جتا : أكتب الحد العام للمتتالية ) ٢
3
π  جتا ، 

3
2π جتا ، π ،  . . .  

  . . . ، ١٧ ، ١٤ ، ١١ ، ٨: أكتب الحد النوني للمتتالية ) ٣

  . . . ، ١٥ ، ٧ ، ٣ ، ١: أكتب الحد العام للمتتالية ) ٤

  = نح: أكتب الحدود األربعة األولى من المتتالية التي حدها العام ) ٥
ن
  1+ن

* * *  
  

   )٢( بطاقة رقم 

  المتسلسالت

                 )١+  ٢ن ٢( ١% <: أوجد   )١

                 )٣+   ن  + ٢ن ٢( ١% <: أوجد   )٢

        )١ - ن ٢( ١% <: أوجد   )٣

١ ج      : أوجد قيمة المقدار  )٤







−

+ نن
1

1
1:   

  ١٠١ + + . . . ١٧ + ١٠ + ٥ + ٢: عبر عما يأتي باستخدام الرمز   )٥



 ١١١

   )٣ (بطاقة رقم 

  )العددية  ( المتتاليات الحسابية
  .  . . ، ٤٣ ، ٥٠ ، ٥٧ :أوجد رتبة أخر حد موجب في المتتالية الحسابية ) ١

  ؟  ، فمـا هـو حـدها األول          ٥ وحـدها الخـامس عـشر        ٢,٥متتالية حـسابية أساسـها      ) ٢

   . . . ، ٩٤ ، ١٠١ ، ١٠٨: تتالية  في الم٣أوجد رتبة الحد الذي قيمته ) ٣

   .١ح ٥ = ٨ح:  تمثل متتالية حسابية ومن ثم أثبت أن  ٣+  ن ٤ = نأثبت أن المتتالية  ح) ٤

فما هو رتبة هذا الحد ومـا   )  . . . ، ٤٣ ،   ٤٧ ،   ٥١(  هو أحد حدود المتتالية      ١١إذا كان   ) ٥

  هو أول حد سالب فيها ؟ 

   )٤ (بطاقة رقم 

   الحسابيةسلةالمتسلمجموع 
 ، ومجمـوع العـشرة      ١٥٠أوجد المتتالية الحسابية التي مجموع العشرة حدود األولى منها          )  ١

  .  في هذه المتتالية ٧٠ ، ثم أوجد رتبة الحد الذي قيمته ٣٥٠حدود التالية لها 

   . ٤ -  ن٥ = نح: أوجد مجموع العشرة حدود األولى من المتتالية ) ٢

   .) ٢+  ن ٣ ( ١% <  : مجموع المتسلسلة ) ٣

يمثل مجموع ن حداً األولى في متتالية حسابية فأوجـد رتبـة             ن  ٧ -٢ن٢ = نإذا كان جـ    ) ٤

   .١٩الحد الذي قيمته 

   .١٠٠أوجد مجموع األعداد الطبيعية الفردية المحصورة بين صفر ، ) ٥

  

  



 ١١٢

   )٥( بطاقة رقم 

   الهندسيةاتالمتتالي

   . ٣ وأساسها ١يساوي ة الهندسية التي حدها األول  أوجد الحد الخامس من المتتالي) ١

  . ٦٤ ، ٤٨٦أدخل أربعة أوساط هندسية بين العددين ) ٢

   . ٢٧ وحاصل ضربهم ١٣= أوجد المتتالية الهندسية التي مجموع حدودها الثالث األولى ) ٣

يمته أوجد رتبة الحد الذي ق. ) ........ ، ٧ ، ١٤ ، ٢٨( في المتتالية الهندسية )  ٤
32
7 .  

   )٦ (بطاقة رقم 

  المتسلسلة الهندسية المنتهية ومجموعها

 ومجمـوع الحـدين الـسادس    ٦متتالية هندسية فيها مجموع الحدين الثاني والثالث يـساوي       ) ١

  . أوجد المتتالية ،   ٤٨٦والسابع 

، وحـدها    ٢٦ى منها يـساوي     مجموع الحدود الثالثة األول    متتالية هندسية حدودها موجبة ،    ) ٢

  . ، أوجد هذه المتتالية ١٦٢= الخامس 

 ،  ٩ ، ومجموع حديها الثـاني والثالـث         ١٢متتالية هندسية حدودها موجبة ، وحدها الرابع        ) ٣

  .أوجد مجموع الستة حدود األولى منها 

السابع  ومجموع الحدين الخامس و    ١٢٠متتالية هندسية مجموع الحدين الرابع والسادس منها        ) ٤

  .  أوجد المتتالية ثم أوجد مجموع العشرة حدود األولى منها ٢٤٠يساوي 

                ليكـون المجمـوع     ) . . . ،   ٩ ،   ٣ ،   ١( ليـة الهندسـية     كم حداً يلزم أخـذها مـن المتتا       ) ٥

   . ١٢١مساوياً 



 ١١٣

   )٧ (بطاقة رقم 

  المتسلسلة الهندسية الالنهائية

دها موجبة وأساسها أصغر من الواحد الصحيح والوسط الحـسابي          متتالية هندسية جميع حدو   ) ١

 ، أوجد المتتاليـة ، ثـم     ٢٤ ، والوسط الهندسي لهما يساوي    ٣٠للحدين الثالث والخامس يساوي     

  . أوجد مجموعها إلى ما النهاية

   .. .،  ٣،  ٦ ، ١٢ :أوجد مجموع المتتالية الهندسية إلى ما النهاية ) ٢

  .  . .،  ١  ، ٣ ، ٩  :متتالية الهندسية الالنهائيةأوجد مجموع ال) ٣

  . . . ، ٢  ، ٤ ، ٨  : الالنهائيةأوجد مجموع المتتالية الهندسية) ٤

  . . . ،  ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ :  أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية الالنهائية) ٥

  

  
   )٥( ملحق رقم 

  قائمـة بأسمـاء السـادة المحكمين
  م  االسم  التخصص

  ١  منير إسماعيل أحمد . د  الرياضيات/ وطرق تدريس مناهج 
  ٢  خالد السر. د  الرياضيات/ مناهج وطرق تدريس 

  ٣  عبد الرحمن عطا اهللا أبو موسى. أ  معلم رياضيات
  ٤  خليل أحمد محمد أبوعودة. أ  معلم رياضيات
  ٥  ياسر سعد زعرب. أ  معلم رياضيات
  ٦  دة إبراهيم أبو عو. أ  رياضيات/ ماجستير علوم 
  ٧  سالم خليل أبو دراز. أ  معلم رياضيات

  
  



 ١١٤

   )٦( ملحق رقم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .حفظه اهللا ورعاه ....................  .............................األستاذ  / السيد الدكتور 

  ...............: ................سنوات الخبرة : ...........................  الدرجة العلمية 
  

 
  حتكيم اختبار: املوضوع 

  

أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني فـي       : يقوم الباحث بإجراء بحث تربوي بعنوان       
.           تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر           

الرياضـيات                        / من قسم منـاهج وطـرق تـدريس         ى درجة الماجستير    وذلك للحصول عل  
  . غزة – بالجامعة اإلسالمية -

  : وقد وضع الباحث اختبار في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي وهي 
  )  حل المسألة– االستقصاء – المنحي العالقي – التعبير بالرموز– االستنتاج –االستقراء ( 
 وحدة المتتاليـات  – الفصل الدراسي الثاني  – الجزء الثاني    –مادة الرياضيات   ( لك في   وذ

  .العلمي / للصف الحادي عشر ) والمتسلسالت 
                   ولذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم فـي هـذا المجـال                 

  : من حيث 
  .ة العلمية من الناحيصياغة عبارات االختبار •
 .صياغة عبارات االختبار من حيث التركيب البنائي  •
  .صياغة عبارات االختبار لغوياً  •
 .لمنهاج عبارات االختبار لمطابقة  •
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار  •
 .وما ترونه مناسباً  •

  مًشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيا املوىل عز وجل أن حيعله يف ميزان حسناتك
     الباحث  

 مراد هارون األغا
  



 ١١٥

   )٧( ملحق رقم 
  اختبار مهارات التفكير الرياضي بصورته األولية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أثر استخدام إستراتيجية العصف    يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على        : عزيزي الطالب   

 لدى طالب الصف الحـادي      الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ         
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد هذا االختبار لقياس بعـض مهـارات التفكيـر              ،عشر العلمي   

 .الرياضي 
في المكان المخصص لإلجابة في الجدول   ) X( يرجى قراءة فقرات االختبار ، ثم وضع إشارة 

  .مي فقط المرفق ، علماً بأن نتائج االختبار ستستخدم لغايات البحث العل
---------------------------------------------------------  

  : ..............الدرجة : ......... الشعبة : ..................................... اسم الطالب 
 
 :هية مجال المتتالية غير المنت . ١
    ص~د  ح~  ج  *ط~  ب  ط                         ~ا
  :١٤٤، . . .  ، ٤٩ ، ٣٦ ، ٢٥ ، ١٦: الحد العام للمتتالية  . ٢
              ٣ + ٢ن =  ن  ح~د                ٢)٥ -ن  = ( نح~  ج              ١٥+ ن  =  نح~  ب                ٢)٣+ ن  = ( ن  ح~ا
 . . .  : ، ٩٩٩٩ ، ٩٩٩ ، ٩٩ ، ٩: م للمتتالية الحد العا . ٣
              ن) ٩ =  (ن  ح~د                 ١ –ن ١٠ = نح~  ج  ١ -ن)١٠ =  (نح~  ب               ١ -ن)١٠ = ( ن  ح~ا
 . . .   : ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ١: الحد العاشر في المتتالية  . ٤
  ١٨  ~د  ٥٥~  ج  ٣٢~  ب                    ٤٠  ~ا
  ١+نح   + نح  =  ٢+ن فإن الحد السادس في المتتالية المعرفة كمـا يلـي  ح              ٢=٢ ، ح  ٣=١إذا كان ح   . ٥

 :يساوي
  ٢٠  ~د  ١٩~  ج  ١٨~  ب                    ١٧  ~ا
ليكـون مجموعهـا عـدداً       + . . . ٢٢ + ٢٥ + ٢٨أقل عدد من الحدود في المتسلسلة الحسابية           . ٦

 :سالباً يساوي 
  ١٨  ~د  ١٩~  ج  ٢٠~  ب                    ٢١  ~ا

١ ج    قيمة المقدار   . ٧







−

+ نن
1

1
1:    

   ١  ~د  ١٠٠ -~  ج  ١ -~  ب  ١٠٠  ~ا
 :   في توال ٢- ، ج٢- ، ب٢-أ:  فإن ) عددي ( إذا كان أ ، ب ، ج في توال حسابي  . ٨
  ابي وال هندسيال حس  ~د  حسابي وهندسي ~  ج  هندسي~  ب    حسابي~ا



 ١١٦

  ) :ن٣ – ٢ن( ١% <قيمة المقدار  . ٩

  ١٠٠ -  ~د  ١٠٠~  ج  ١٠ -~  ب  ١٠  ~ا
 :يساوي   ١+ن٢ح  + . . . + ٣ح + ٢ح + ١ح: ألي متتالية حسابية يكون  . ١٠
  نح)ن٢  (~د  نح)١+ن٢(~  ج              ١+نح)ن٢(~  ب  ١+نح)١+ن٢  (~ا

 :يساوي  . . .  ، ٢٥ ، ١٣  ،١: الحد الثاني عشر في المتتالية الحسابية  . ١١
  ١٣٥  ~د  ١٣٤~  ج  ١٣٣~  ب                    ١٣٢  ~ا

 : هي ٣١ وحدها الخامس عشر يساوي ١٥المتتالية الحسابية التي حدها السابع يساوي  . ١٢
   . . ، ١٣ ، ٩ ، ٥ ، ١  ~د  . .  ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢~  ج  . .  ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣~  ب. .      ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  ~ا

 : هي ٩٢ ، ١٧األوساط الحسابية األربعة بين العددين  . ١٣
  ٢٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٥  ~د  ٧٦ ، ٦١ ، ٤٦ ، ٣١~  ج   ٧٠ ، ٦٠ ، ٤٠ ، ٣٠~  ب                    ٧٧ ، ٦٢ ، ٤٧ ، ٣٢  ~ا

 :يساوي   + . . . ١٥ + ١٣ + ١١: مجموع أول ثالثين حداً من المتسلسلة الحسابية  . ١٤
  ١٣٠٠  ~د  ١٢٠٠~  ج  ١١٠٠~  ب                    ١٠٠٠  ~ا

 ديناراً عن حفـر المتـر     ١٦,١ ديناراً عن حفر المتر األول ،        ١٦شركة للتنقيب عن النفط تتقاضى       . ١٥
 : متر هي ١٠٠فإن تكاليف حفر بئر عمقه . وهكذا ...  عن حفر المتر الثالث ١٦,٢الثاني ، 

   دينارا٣٠٩٥ً  ~د   دينارا٣٠٠٥ً~  ج   دينارا٢٠٩٥ً~  ب ديناراً                    ٢٠٠٥  ~ا
 :فإن الحد السادس فيها يساوي  . ٣ وأساسها ٥متتالية هندسية حدها األول  . ١٦
  ١٣١٥  ~د  ١٣٠٠~  ج  ١٢١٥~  ب                    ١٢٠٠  ~ا

قها من إنتاج السنة التي تسب    % ٨٥يتناقص إنتاج منجم للذهب سنوياً بحيث يكون اإلنتاج في سنة ما             . ١٧
 كغم ، فإن مقدار اإلنتاج في السنة الـسادسة          ٢٠٠، فإذا كان إنتاج المنجم في السنة األولى يساوي          

 :يساوي 
   كغم٩٢,٣٧  ~د   كغم٩٤,٢٢~  ج   كغم٧٤,٨٨~  ب كغم                    ٨٨,٧٤  ~ا

 : هي ٤٠٥ ، ٥: األوساط الهندسية الثالثة بين  . ١٨
  ١٣٥ - ، ٤٥ ، ١٥ -  ~د  ١٣٥ ، ٤٧ ، ٧~  ج   ١٣٥ ، ٤٥ ، ١٥ -~  ب           ١٣٥ ، ٤٥ - ، ١٥ -  ~ا

سنوياً ،  % ٢٠ ألف دوالر ، إذا كانت قيمة السيارة تتناقص بمعدل           ٢٥اشترى شخص سيارة بسعر      . ١٩
 : سنوات هي ٤فإن قيمة السيارة بعد مرور 

   دوالر١٤٢٠٠  ~د   دوالر١٢٤٠٠~  ج   دوالر١٠٠٠٠~  ب دوالر                    ١٠٢٤٠  ~ا
 :يساوي  + . . . ٢٠ + ١٠ + ٥: مجموع أول ستة حدود من المتسلسلة الهندسية  . ٢٠
  ٥١٣  ~د  ٢٣٠~  ج  ٣١٥~  ب                    ٣٢٠  ~ا

في السنة وتضاف   % ٦ دينار كل شهر ويستثمرها في بنك بسعر الفائدة المركبة           ١٠٠يوفر موظف    . ٢١
 :توفير لمدة سنة ، فإن جملة توفيره في نهاية المدة هي كل شهر ، فإذا استمر في ال

   دينار١٣٠٠  ~د   دينار١٣٤٢~  ج   دينار١٢٠٠~  ب دينار                    ١٢٣٤  ~ا
  



 ١١٧

 : يقابل الكسر العادي 8.0الكسر العشري الدوري  . ٢٢

  ~ا
9
~  ب   8

8
~  ج  9

8
  ~د  7

7
8  

 ٥في الـسنة ولمـدة   % ٥ دينار في نهاية كل سنة في بنك بسعر الفائدة المركبة     ٢٠٠يودع شخص    . ٢٣
 :فإن جملة ايداعاته في نهاية المدة تساوي . سنوات 

   دينار١٢٦٦,١٠٥  ~د   دينار١٢٦٠,١٠٥~  ج   دينار١٠٠٥,١٢٦~  ب دينار                    ١١٠٥,١٢٦  ~ا

مجموع المتسلسلة الهندسية الالنهائية التي حدها العام   . ٢٤







+

3
11 ك

 : يساوي 

  ~ا
4
~  ب   1

3
~  ج  1

6
  ~د  1

2
1  

  
  *** انتهت األسئلة    ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٨

 
 

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ  ١
  د  ج  ب  أ  ٢
  د  ج  ب  أ  ٣
  د  ج  ب  أ  ٤
  د  ج  ب  أ  ٥
  د  ج  ب  أ  ٦
  د  ج  ب  أ  ٧
  د  ج  ب  أ  ٨
  د  ج  ب  أ  ٩
  د  ج  ب  أ  ١٠
  د  ج  ب  أ  ١١
  د  ج  ب  أ  ١٢
  د  ج  ب  أ  ١٣
  د  ج  ب  أ  ١٤
  د  ج  ب  أ  ١٥
  د  ج  ب  أ  ١٦
  د  ج  ب  أ  ١٧
  د  ج  ب  أ  ١٨
  د  ج  ب  أ  ١٩
  د  ج  ب  أ  ٢٠
  د  ج  ب  أ  ٢١
  د  ج  ب  أ  ٢٢
  د  ج  ب  أ  ٢٣
  د  ج  ب  أ  ٢٤

  
  
  



 ١١٩

   )٨( ملحق رقم 
  مفتاح اإلجابة المثقب الختبار مهارات التفكير الرياضي بصورته األولية

  
  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ  ١
  د  ج  ب  أ  ٢
  د  ج  ب  أ  ٣
  د  ج  ب  أ  ٤
  د  ج  ب  أ  ٥
  د  ج  ب  أ  ٦
  د  ج  ب  أ  ٧
  د  ج  ب  أ  ٨
  د  ج  ب  أ  ٩
  د  ج  ب  أ  ١٠
  د  ج  ب  أ  ١١
  د  ج  ب  أ  ١٢
  د  ج  ب  أ  ١٣
  د  ج  ب  أ  ١٤
  د  ج  ب  أ  ١٥
  د  ج  ب  أ  ١٦
  د  ج  ب  أ  ١٧
  د  ج  ب  أ  ١٨
  د  ج  ب  أ  ١٩
  د  ج  ب  أ  ٢٠
  د  ج  ب  أ  ٢١
  د  ج  ب  أ  ٢٢
  د  ج  ب  أ  ٢٣
  د  ج  ب  أ  ٢٤

  



 ١٢٠

   )٩( ملحق رقم 
  نهائيةاختبار مهارات التفكير الرياضي بصورته ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أثر استخدام إستراتيجية العصف    يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على        : عزيزي الطالب   

الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحـادي               
بعـض مهـارات التفكيـر      ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد هذا االختبار لقياس          ،عشر العلمي   

 .الرياضي 
في المكان المخصص لإلجابة في الجدول   ) X( يرجى قراءة فقرات االختبار ، ثم وضع إشارة 

  .المرفق ، علماً بأن نتائج االختبار ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط 
---------------------------------------------------------  

  : ..............الدرجة : ......... الشعبة ................................ : .....اسم الطالب 
 
 :مجال المتتالية غير المنتهية  . ١
    ص~د  ح~  ج  *ط~  ب  ط                         ~ا
  :١٤٤، . . .  ، ٤٩ ، ٣٦ ، ٢٥ ، ١٦: الحد العام للمتتالية  . ٢
              ٣ + ٢ن =  ن  ح~د                ٢)٥ -ن  = ( نح~  ج              ١٥+ ن  =  نح~  ب                ٢)٣+ ن  = ( ن  ح~ا
 . . .   : ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ١: الحد العاشر في المتتالية  . ٣
  ١٨  ~د  ٥٥~  ج  ٣٢~  ب                    ٤٠  ~ا
  ١+نح   + نح  =  ٢+ن فإن الحد السادس في المتتالية المعرفة كمـا يلـي  ح              ٢=٢ ، ح  ٣=١إذا كان ح   . ٤

 :يساوي
  ٢٠  ~د  ١٩~  ج  ١٨~  ب                    ١٧  ~ا
ليكـون مجموعهـا عـدداً       + . . . ٢٢ + ٢٥ + ٢٨أقل عدد من الحدود في المتسلسلة الحسابية           . ٥

 :سالباً يساوي 
  ١٨  ~د  ١٩~  ج  ٢٠~  ب                    ٢١  ~ا

١ ج    قيمة المقدار   . ٦







−

+ نن
1

1
1:    

   ١  ~د  ١٠٠ -~  ج  ١ -~  ب  ١٠٠  ~ا
  ) :ن٣ – ٢ن( ١% <قيمة المقدار  . ٧

  ١٠٠ -  ~د  ١٠٠~  ج  ١٠ -~  ب  ١٠  ~ا
 :يساوي  . . .  ، ٢٥ ، ١٣ ، ١: الحد الثاني عشر في المتتالية الحسابية  . ٨
  ١٣٥  ~د  ١٣٤~  ج  ١٣٣~  ب                    ١٣٢  ~ا



 ١٢١

 : هي ٣١ وحدها الخامس عشر يساوي ١٥المتتالية الحسابية التي حدها السابع يساوي  . ٩
  . .  ، ١٣ ، ٩ ، ٥ ، ١  ~د  . .  ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢~  ج  . .  ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣~  ب. .      ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١  ~ا

 : هي ٩٢ ، ١٧حسابية األربعة بين العددين األوساط ال . ١٠
  ٢٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٥  ~د  ٧٦ ، ٦١ ، ٤٦ ، ٣١~  ج   ٧٠ ، ٦٠ ، ٤٠ ، ٣٠~  ب                    ٧٧ ، ٦٢ ، ٤٧ ، ٣٢  ~ا

 :يساوي   + . . . ١٥ + ١٣ + ١١: مجموع أول ثالثين حداً من المتسلسلة الحسابية  . ١١
  ١٣٠٠  ~د  ١٢٠٠~  ج  ١١٠٠  ~ب                    ١٠٠٠  ~ا

 ديناراً عن حفـر المتـر     ١٦,١ ديناراً عن حفر المتر األول ،        ١٦شركة للتنقيب عن النفط تتقاضى       . ١٢
 : متر هي ١٠٠فإن تكاليف حفر بئر عمقه . وهكذا ...  عن حفر المتر الثالث ١٦,٢الثاني ، 

   دينارا٣٠٩٥ً  ~د   دينارا٣٠٠٥ً~  ج   دينارا٢٠٩٥ً~  ب ديناراً                    ٢٠٠٥  ~ا
 :فإن الحد السادس فيها يساوي  . ٣ وأساسها ٥متتالية هندسية حدها األول  . ١٣
  ١٣١٥  ~د  ١٣٠٠~  ج  ١٢١٥~  ب                    ١٢٠٠  ~ا

من إنتاج السنة التي تسبقها ، فـإذا        % ٨٥يتناقص إنتاج منجم للذهب سنوياً بحيث يكون اإلنتاج في سنة ما             . ١٤
 : كغم ، فإن مقدار اإلنتاج في السنة السادسة يساوي ٢٠٠إنتاج المنجم في السنة األولى يساوي كان 

   كغم٩٢,٣٧  ~د   كغم٩٤,٢٢~  ج   كغم٧٤,٨٨~  ب كغم                    ٨٨,٧٤  ~ا
 : هي ٤٠٥ ، ٥: األوساط الهندسية الثالثة بين  . ١٥
  ١٣٥ - ، ٤٥ ، ١٥ -  ~د  ١٣٥ ، ٤٧ ، ٧~  ج   ١٣٥ ، ٤٥ ، ١٥ -~  ب                     ١٣٥ ، ٤٥ - ، ١٥ -  ~ا

سنوياً ،  % ٢٠ ألف دوالر ، إذا كانت قيمة السيارة تتناقص بمعدل           ٢٥اشترى شخص سيارة بسعر      . ١٦
 : سنوات هي ٤فإن قيمة السيارة بعد مرور 

   دوالر١٤٢٠٠  ~د   دوالر١٢٤٠٠~  ج   دوالر١٠٠٠٠~  ب دوالر                    ١٠٢٤٠  ~ا
 :يساوي  + . . . ٢٠ + ١٠ + ٥: مجموع أول ستة حدود من المتسلسلة الهندسية  . ١٧
  ٥١٣  ~د  ٢٣٠~  ج  ٣١٥~  ب                    ٣٢٠  ~ا

في السنة وتضاف   % ٦ دينار كل شهر ويستثمرها في بنك بسعر الفائدة المركبة           ١٠٠يوفر موظف    . ١٨
 :، فإن جملة توفيره في نهاية المدة هي كل شهر ، فإذا استمر في التوفير لمدة سنة 

   دينار١٣٠٠  ~د   دينار١٣٤٢~  ج   دينار١٢٠٠~  ب دينار                    ١٢٣٤  ~ا
  

 ٥في الـسنة ولمـدة   % ٥ دينار في نهاية كل سنة في بنك بسعر الفائدة المركبة     ٢٠٠يودع شخص    . ١٩
 :فإن جملة ايداعاته في نهاية المدة تساوي . سنوات 

   دينار١٢٦٦,١٠٥  ~د   دينار١٢٦٠,١٠٥~  ج   دينار١٠٠٥,١٢٦~  ب دينار                    ١١٠٥,١٢٦  ~ا

مجموع المتسلسلة الهندسية الالنهائية التي حدها العام   . ٢٠
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  *** انتهت األسئلة    ***  



 ١٢٢

 
 

  البدائل  الرقم
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   )١٠( ملحق رقم 
  النهائيةمفتاح اإلجابة المثقب الختبار مهارات التفكير الرياضي بصورته 
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  د  ج  ب  أ  ١٨
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The study has concluded the following results : 
1-There are no statistically significant differences in level ( 05.0=α ) 
between the grades average of both group in the post test of 
developing some mathematical thinking skills for the right- sided 
brain  students in favour of the experimental group . 
2-There are no statistically significant differences in level ( 05.0=α ) 
between the grades average of both group in the post test of 
developing some mathematical thinking skills for the left- sided 
brain  students in favour of the experimental group . 
3-There are statistically significant differences in level ( 05.0=α ) 
between the grades average of both groups in the post test of 
developing some mathematical thinking skills for the students of 
both dominant sides (left and right side of the brain) in favour of the 
experimental group. 
4-There are no statistically significant differences in level ( 05.0=α ) 
between the grades average of both groups in the post test of 
developing some mathematical thinking skills attributed to the 
dominant side of the brain (right, left , both) . 
  
The study has recommended the following: 
1-Using other skills of mathematical thinking and developing it  
using brainstorming strategy  and implementing it to other chapters. 
2-Incorporating teaching with various strategies different from 
traditional methods of teaching learning programs in the curricula 
of the Palestinian ministry of education . 
3-Enhance the teaching strategies that develop thinking skills 
among students, sports and strategy brainstorming and other . 
4- The diversity of the formulation of questions in the mathematics 
curriculum to cover all the skills of reflection on (the right side, left 
side, both sides) of the brain . 
5- Teach students mathematical thinking patterns and steps to 
resolve the matter in the sports aspects of the brain in control of 
others .  
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  اإلجنليزيةملخص الدراسة باللغة 
Abstract 

The study aimed  at knowing the effect of using the strategy of 
brainstorming in developing some mathematical thinking skills in 
both sides of the brain for the students  of grade eleven scientific 
section, the researcher used the experimental method . 
To  achieve the objectives , the following tools were used : 

• The brain dominance test .To classify the students concerning 
the dominant side. 

• A test designed by  the researcher: relates some mathematical 
thinking skills. It is  a test that includes 24 items distributed to 
six fields (deduction , induction , correlated thinking , 
question answering , symbols and survey) four test items were 
eliminated as their grades were weak. 

The test was shown to a group of specialists in curricula and 
methodology and a group of teachers to arbitrate. And after  
arbitration and modification it was carried out on experimental 
sample of 30 students to calculate its verification and constancy, the 
evaluation of constancy was done on an experimental sample using 
the halves retail and the correlation coefficient was (0.86) and 
persistence factor was (0.92) the difficulty level and coefficient of 
excellence were calculated . 
The following statistical methods were used : 

• Recurrences , arithmetic average and percentage . 
• T-test for two independent samples . 
• (Mann-Witney) test to the independent samples (small and big 

samples) . 
• (Kruskal-Wallis) test to three independent samples . 

The community study includes all the  scientific grade students in 
the government-run schools in Khanyunis governorate who were 
(1278) student , male and female. 
The study sample was 60 students , 30 as a standard group and 30 as 
an experimental one. The sample was chosen purposely. The 
researcher was sure of the equivalence of the two groups concerning 
the age and the previous knowledge of maths. The test was 
implemented on the study sample in the second term of the 
scholastic year 2008-2009 the teaching of the appointed unit was 
taught by the strategy of brainstorming to the experimental group  
and traditional way to the standard group 
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