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الرياضدديات لدددى طلبددة جامعددة النجدداح الوطنيددة مددن التخصصددين: الرياضدديات وأسدداليب تدددريس 

 الرياضيات.

وأسرراليب ترردريس ال طالنرراو وطالنررة مررن تءصصرري الرياضرر اع 220تكونررع يينررة الدراسررة مررن 
واءت ار الط نة نطريقة  ،تم اءت ار التءصصين نطريقة قصد ة حيث ،الرياض اع في ،امعة الن،اح

وتكونرع أداة  ،مال2015/2016و لك في الفصل الدراسي ال اني من العام الدراسي   ،يشوائ ة طنق ة
تحققرع الناح رة مرن الدراسة من اءتنار تفكير رياضي ومق اس لق اس المعتقرداع نحرو الرياضر اع. و 

اسررررتءدمع الناح ررررة اءتنررررار  عال ولتحقيررررق أهررررداف الدراسررررة  ،نالطريقررررة المناسررررنة صرررردق ما و نات مررررا
واءتنررار  ،الOne Way Anovaواءتنررار تح يررل التنرراين األحررادت   ،الt-testل عينرراع المسررتق ة  

التفكيرر الرياضري  م راراع رتناط بيرسون لمعرفة العالقة برينومعامل ا ،ال’Scheffeالفرو  النعد ة  
 ومعتقداع الط نة نحو الرياض اع.

 أظ رع الدراسة النتائج التال ة:

ال ل،م رع م،راالع م راراع التفكيرر α≤0.05و،ود فرو   اع داللة  حصائ ة يند مستوى الداللرة  -
 الرياضي وم،االع ات،اهاع الط نة نحو الرياض اع و لك بين الطالب من التءصصين.



 ن

ال في م اراع التفكير الرياضري α≤0.05داللة احصائ ة يند مستوى الداللة  ال تو،د فرو   اع  -
 معتقداع الط نة تعزى لمتغير ال،نس.در،ة وفي 

معتقرداع الط نرة تعرزى لدر،ة  (α≤0.05)ال تو،د فرو   اع داللة  حصائ ة يند مستوى الداللة  -
فرري  (α ≤ 0.05)ة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللرروتو،ررد فرررو   اع داللررة  ،لمتغيررر التءصرر 

 م اراع التفكير الرياضي لصالح تءص  الرياض اع.

برين م،راالع م راراع التفكيرر  (α ≤0.05)ينرد مسرتوى الداللرة تو،رد فررو   اع داللرة احصرائ ة  -
الرياضررري تعرررزى لمتغيرررر التحصررريل فررري الرياضررر اع لصرررالح الط نرررة الررر ت تحصررري  م  أك رررر مرررن 

فري مسرتو اع  ال( α ≤0.05تو،رد فررو   اع داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى الداللرة و ال ،ال90%
 معتقداع الط نة.

العالقة بين م،االع التفكير الرياضي مع م،االع االت،اهاع نحو الرياض اع يالقة  اع داللرة  -
 . حصائ ة يند مستوى الداللة

 ،ع التفكيررر الرياضرريوأوصررع الدراسررة نضرررورة تركيررز منرراهج الرياضرر اع ي ررى تنم ررة م ررارا
وي رى المع مرين تنم رة المعتقرداع الصرح حة نحرو الرياضر اع  ،وغرس المفاه م الرياضر ة نشركل أد 

 لدى الط نة لتكوين ات،اهاع أك ر اي،اب ة لدي م نحو تع م الرياض اع
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 الفصل ارود

 الدراسة وخلفتيهامقدمة 

 الدراسة  مقدمة 1.1

 عد التفكير الرياضي من أنواع التفكير الم مة في العم  ة التع  م ة، حيث أن  يزيد من قردرة 
كما  سايد ي ى اكتساب أسراليب  ،ءرى المتع م ي ى ف م مادة الرياض اع ونعض المواد الدراس ة األ

لى التفكير الرياضي ي رى أنر  السربيل الر ت أسر م  وينظر  الس  مة التي تالزم  طوال ح ات . التفكير
في تطوير الفكر الرياضي إلدراك أهم رة العم  راع الرياضر ة والت،ريرد والميرل ل تطبيرق ونمرو القردراع 

 الرياض ة ب دف ف م التراكيب الرياض ة.

 أبررو وينظررر الررى الرياضرر اع ي ررى أن ررا طريقررة ونمررو فرري التفكيررر، ومررنظم ل برهرران المنطقرري 
برررز أو تحسررين طررر  التفكيررر الرياضرر ة مررن أاألهررداف الترري تتع ررق نغرررس  وتعتبرررال، 2003 ،زينرر 

 .ال1988 ،هداف الرياض اع المدرس ة  ءضرأ 

وكان التفكير اإلنساني في المرح ة األولى من الء ق يتميز بتفسير الظواهر نشكل بردائي،  لرى أن 

تحديرد صرفاع أ،رزا   وأن الظرواهر وأن نعرض ا يرؤ ر فري اآلءرربردأ اإلنرسان يردرك العالقراع برين 

نمعرزل يرن الوسرو المحر و ب را وأن لكرل ،رز  أهميتر  وصرفات  التري  ال  مكن أن تتحدد الكرون 

في  واكتشافاعتءت رف نحرسب ترا يره فري كرل موقرع  قع ف   وان مرا ترراكم ومرا تحقرق مرن  برداياع 

فرالتفو  فير  سر كون ل م،تمرع الر ت  عمرل ي رى تنميرة تفكيرر  ،شرين هو نتاا البرشريةالقرن الع

أفرراده، وهر ا المتغيرر  حتمرل أن  كرون لر  آ رار كبيررة فري محتروى منراهج التع ر م المدرسري وال،امعي 

 وطرائق التدريس.
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النساني، فالتفكير هو مرا  ميرز ي ى صقل التفكير ا نالم اراع الرياض ة والمعرفة تعمال ن 
االنسران يررن غيررره مررن المء وقرراع، ومررن هنررا تكرون دور الترل ررة الحدي ررة تع رر م الط نرر  كيررف  فكرررون 

 وتدريب م ي ى استءدام اسالين .

وقررد أو،ررد العديررد مررن الم تمررين نم رراراع التفكيرررر الرياضرري مبرررراع ،رررا  تع ررم الط نرر  ل رررا 
 ،التفكيررر نم رراره يال رر   سررتط ع تحقيررق اهدافرر  الترري يرغررب ب ررا ظ ررر فرري ان الطالررب الرر ت  سررتط ع 

وتنشرئة الطرالب فرري ان رم  مترازون نالتكامررل مرن ،م ررع ،وانرب النرواحي الفكريررة والروح رة والو،دان ررة 
والنفسررر ة وتنم رررة القررردرة ي رررى التفكيرررر االبررردايي والناقرررد وصرررنع القرررراراع وحرررل المشررركالع  العفرررون 

وقد اهتم الع ما  ي ى اءتالف تءصصات م نقض ة التفكير وحراول ك يرر مرن م ال. 2012 ،والصاحب
 مفاه مة مءت فة.وضع تعريفاتتحدد

ال التفكيررر ي ررى أنرر ة يم  ررة يق  ررة معرف ررة تعبررر ينالعالقرراع بررين 2003 عرررف أبررو شررمالة  
تعرض لم يرر األش ا ، وهو ينارة ين س س ة من النشاطاع العق  ة التي  قوم ب ا دماغ اإلنسانعند ال

ما ب دف الحصول ي ى نتي،ة أو قرار أو حل مشك ة، وأهم م اراع التفكيرالتفكير االستداللي نشق   
ال التفكيرررررر نانررررر :ة العم  رررررة ال هن رررررة التررررري 2003يبيرررررد ويفانرررررة   و عررررررف .واالسرررررتنتا،يةاالسررررتقرائي 

ومراع السرانقة يرن  لرك بواسطت ا يتمالحكم ي ى واقع األش ا ، و لرك نرالرلو برين واقرع الشري  والمع 
 . الشي  مماي،عل التفكير يامال هاما في حل المشكالعة

والتفكيررر الرياضرري يتط ررب اسررتراتي، اع محرردده توظررف لحررل مسررائل نانمرراط مءت فررة، ومررن 
استراتي، اع التفكير الرياضي: الحردس، والعمرل نشركل نظرامي، تقرد م المتغيرراع، والتعمر م، والنحرث 

ح، وحرررل مسررررائل أسررر ل  اع يالقررررة، والعمرررل نطريقررررة يكسررر ة، وتم يررررل يرررن أم  ررررة محرررددة ل توضرررر 
، 1994المع ومرررررررراع مررررررررن ءررررررررالل األشرررررررركال وال،ررررررررداول، وفحرررررررر  اءتنررررررررار األفكررررررررار الرياضرررررررر ة  

Vanzoest,et Al..ال 

وقررد ح نررا القرررآن الكررريم ي ررى اسررتءدام يقولنررا ل تفكيررر والتامررل ف مررا حولنررا لمعرفررة الحق قررة، 
  أن ء ق لكم من أنفسكم ازوا،ا لتسكنو الي ا و،عل بيرنكم مرودة ورحمرة ومن آ اتةحيث قال تعالى: 
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ال فالرياضر اع ميردان ءصرب ل تردريب ي رى 21 سورة الروم، اآل    ة ن في  لك آل اع لقوم يتفكرون 
بنا  اسرتداللي يبردأ مرن مقردماع مسر م نصردق ا،  رم نشرتق من ررا والتري تعردك ،أسراليب التفكيرر السر  مة

 قوايد منطق ة.

 نق رررةالمعتقرررداع مركنرررا مرررن مركنررراع ال،انرررب الو،رررداني، وهررري غيرررر معنرررى ب رررا م رررل  عررردوت
مركناع ال،انب الو،داني. أن  همال ال،انب الو،داني في تدريس الرياض اع ير،ع الى يدة يوامل 
من ررا: النظرررر الررى ات،اهررراع الشررء  ومعتقداتررر  ي رررى أن ررا مسرررائل شءصرر  ، فررري حررين ينظرررر الرررى 

يرام، وكر لك نردرة المقراي س التري  مكرن أن تقر س أهرداف ال،انرب الو،رداني تحصي   ي ى أنر  شري  
في تدريس الرياضر اع،  ضرافة الرى اإليتقراد السرائد نران تحقيرق األهرداف الو،دان رة  حتراا الرى مرده 
زمن ررر  طوي رررة نسرررب ا، اضرررف الرررى  لرررك أن األهرررداف الو،دان رررة تصررراغ يررراده نصررروره يامررر ، نحيرررث 

 ل تدريس والق اس.  صعب تفسيرها ناس وب  ص ح

وينظررر الرررى المعتقرررداع ي ررى أن رررا متغيرررر  و شرران فررري الترل رررة، ف رري تو،ررر  السررر وك وتعرررين 
نتقا  الءبرة التي و الPajares، 1992األفراد ي ى تقبل البيئة المح طة ب م   تسايد األفراد في ت ليل ا 

شرركال اع  . وقررد ي ررق ك يررر مررن الfleener، 1996 الصررعوناع وحررل مررا يرروا،  م مررن تناقضرراع وا 
رتناط را نالرياضر اع الناح ين ي ى أهم ة المعتقرداع  حيرث و،ردوا فري م،رال تع ر م الرياضر اع أنر  وا 

فرنن م سروف يتع مرون كيرف يدرسرون  مع رموتواصر  م  ما يركرز ويو، روا المع مرون تفكيرر ط برت مينرد
ة.  ضافة  لى  لك، فرنن نشكل مءت ف ونالتالي تتكون معتقداع طالب م سوا  كانع اي،اب ة او س ب 

فكرة أن ي ى المع مين أن يؤسسوا قرارات م التدريس ة ي ى مبدأ االسرتعالم فري م،رال الف رم الرياضري 
 وممارست م الءاصة تشير  لى أهم ة ق ام المع مين نالتفكير في تع م طالب م وتع  م م.   بت ملط

وتنتقل واألحاس سترتنو نالمشاير  والمعتقداع المعرف ة ءاصة و ات ة، ول ا نعد و،داني ألن ا
ول ا تا ير قوت وفعال  (Leisirs، 1997)من ،يل  لى آءر ك،ز  من التراث ال قافي واألسرت ل فرد

 حيررث تعرررف، (Woolfolk،2013)اع والقررراراع الترري  مكررن أن يتءرر ها الفرررد  فرري ،م ررع السرر وك
ي ررى أن ررا: متغيررر مءفرري فرري تع رر م الرياضرر اعة، فننرر   مكررن القررول ناننررا فرري حا،ررة  لررى  االيتقرراداع

 المزيد من النحث في االيتقاداع المتع قة نمع مي الرياض اع. 



5 

 مشكلة الدراسة 2.1

فرررري ال،انررررب المعرفرررري  الك يررررر مررررن مع مرررري الرياضرررر اع تننررررع مشررررك ة الدراسررررة مررررن اهتمررررام 
الر اكرة فقرو، ويردم اإلهتمرام أو العنا رة نال ردف  تفكيرر هرو مسرتوى المستوى األدنرى مرن مسرتو اع الو 

الرئ سررري مرررن أهرررداف تررردريس الرياضررر اع أال وهرررو التفكيرررر الرياضررري،وي ى الررررغم ممرررا أ،ررررت مرررن 
دراسررراع حرررول المعتقرررداع والتفكيرررر الرياضررري،  ال أن الحا،رررة مرررا زالرررع تسرررتديي  ،ررررا  المزيرررد مرررن 

،ررال ي مرري حيرروت وهررو الرياضرر اع، لرر لك قررد اسررت زم األمررر النحرروث حررول المعتقررداع ودورهررا فرري م
 دراسة حول ك ف ة تنم ة الفكر الرياضي لدى ط نة المرح ة ال،امع ة ومعتقدات م نحو الرياض اع.

وتتحرردد مشررك ة الدراسررة فرري اإل،انررة يررن السررؤال الرئ سرري التررالي: مررا العالقررة بررين م رراراع 
 اع لدى ط نة ،امعة الن،اح الوطن ة.التفكير الرياضي والمعتقداع نحو الرياض 

 أهمية الدراسة 3.1

قد تفيد ه ه المع مين في التعررف ي رى مسرتوى التفكيرر أن ا  تكمن أهم ة الدراسة الحال ة في
واسرت مارها فري  ل ط نرة التفكيرر الرياضري أهم رة ومعرفرة مما يت ح ل م فرصة تنميت ، ل ط نةالرياضي 

تفيررد المسررئولين والقررائمين ي ررى المنرراهج فرري ،وانررب يرردة من ررا تنظرر م ويرررض  قرردو .يم  ررة التع رر م
 سررتندالى مسررتو اع التفكيررر الرياضرري وتو، رر  تفكيرررهم نحررو االيتقرراد المحترروى الدراسرري ي ررى أسرراس 

مستو اع تفيد مع م الرياض اع ي ى و،  الءصو  في معرفة واقع رلمااإلي،ابي في الرياض اع. و 
ناسررتءدام المواقررف  ا فرري تنشرر ط مسررايدت مو  بررت ممررراد تنميت ررا وصررق  ا لرردى ط ال التفكيررر الرياضرري

تاحة الفرصة المالئمة إليداد شءص ات م  المنشودة. التع  م ة المناسنة والفعالة وا 
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 أهداف الدراسة 4.1

المعتقرررداع نحرررو ن االتفكير الرياضررري ويالقت رررم اراترررت ررردف هررر ه الدراسرررة  لرررى التعررررف ي رررى 
التفكيررر الرياضرري لرردى الط نررة ومعرفررة معتقررداع الط نررة  م رراراعالتعرررف ي ررى نعررض و  ،الرياضرر اع

وهرردفع ا ضرراو الررى  ،والتعرررف ي ررى مسررتوى م رراراع التفكيررر الرياضرري لرردى الط نررة نحررو الرياضرر اع
التعرف ي ى أ ر متغيراع ال،نس والتءص  والمستوى في الرياض اع في مستوى م راراع التفكيرر 

ومعرفررة أ ررر  ،او الررى التعرررف ي ررى مسررتوى معتقررداع الط نررة نحررو الرياضرر اعوسررعع أ ضرر ،الرياضرري
 متغيررراع ال،ررنس والتءصرر  والتحصرريل فرري الرياضرر اع ي ررى مسررتوى المعتقررداع نحررو الرياضرر اع.

 في معتقداع الط نة نحو الرياض اع.التفكير الرياضي  م اراعولرؤ ة دور نعض 

 أسئلة الدراسة 5.1

 :ين األسئ ة اآلت ة ة  لى اإل،انةسعع الدراس

 ما مستوى م اراع التفكير الرياضي لدى ط نة ،امعة الن،اح؟  .1

التفكيررر  م راراع ال،رنس، المسررتوى فري الرياضر اع، التءصرر ال فري مسررتوى  متغيررراعمرا أ رر   .2
 الرياضي لدى ط نة ،امعة الن،اح في مدينة ناب س؟

 ن،اح؟ما مستوى معتقداع الط نة نحو الرياض اع لدى ط نة ،امعة ال  .3

المسرتوى فري الرياضر اع، التءصر ال فري مسرتوى معتقرداع الط نرة  ،ما أ ر متغيرراع  ال،رنس  .4
 نحو الرياض اع لدى ط نة ،امعة الن،اح؟

مررا العالقررة بررين مسررتوى م رراراع التفكيررر الرياضرري ومسررتوى المعتقررداع نحررو الرياضرر اع لرردى   .5
 ط نة ،امعة الن،اح؟
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  رضيات الدراسة 6.1

 أسئ ة الدراسة ال اني والرانع والءامس ص غع الفرض اع الصفرية التال ة:استنادا الى 

 م ررراراع فررري مسرررتوى  α ≤0.05)ال تو،رررد فررررو   اع داللررر   حصرررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة   .1
تعرررزى  ط نرررة ،امعرررة الن،ررراح الم،ررررد، الناقرررد، االسرررتداللي، اإلبرررداييال لررردى  الرياضررري التفكيرررر

 لمتغير ال،نس.

م ررراراع فررري مسرررتوى  (α ≤0.05)داللررر   حصرررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة ال تو،رررد فررررو   اع  .2
تعرررزى ط نرررة ،امعرررة الن،ررراح  الم،ررررد، الناقرررد، االسرررتداللي، اإلبرررداييال لررردى  التفكيرررر الرياضررري

 لمتغير التءص .

م ررراراع فررري مسرررتوى  (α ≤0.05)ال تو،رررد فررررو   اع داللررر   حصرررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة  .3
تعرزى لمتغيرر ط نة ،امعرة الن،راح ناقد، االستداللي، اإلبداييال لدى  الم،رد، ال الرياضيالتفكير 

 في الرياض اع. التحصي ي المستوى 

ى معتقداع ط نة في مستو  (α ≤0.05)ال تو،د فرو   اع دالل   حصائ ة يند مستوى الداللة  .4
 تعزى لمتغير ال،نس. ،امعة الن،اح

مستوى معتقداع ط نة في  (α ≤0.05)ال تو،د فرو   اع دالل   حصائ ة يند مستوى الداللة  .5
 نحو الرياض اع تعزى لمتغير التءص . ،امعة الن،اح

ط نة معتقداع  ى في مستو  (α ≤0.05)ال تو،د فرو   اع دالل   حصائ ة يند مستوى الداللة  .6
 في الرياض اع.التحصي ي نحو الرياض اع تعزى لمتغير المستوى ،امعة الن،اح 

بررين مسررتوى م رراراع  (α ≤0.05)ائ ة ينررد مسررتوى الداللررة ال تو،ررد يالقررة  اع داللرر   حصرر .7
 .ط نة ،امعة الن،احالتفكير الرياضي ومستوى المعتقداع نحو الرياض اع لدى 
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 حدود الدراسة 7.1

 :آلت ةتتحدد الدراسة ضمن الحدود ا

ي رى ط نرة ،امعرة الن،راح تءصصري أسراليب فري تطب ق را الدراسرة  نتائج هر ه تقتصر الحد البشري:
 تدريس الرياض اع والرياض اع. 

الفصرررل الدراسررري األول مرررن العرررام فررري تطب ق رررا ءرررالل الدراسرررة  نترررائج هررر ه تقتصرررر الحدددد الزمددداني:
 ال2016\2015 الدراسي

        ادواع فررري تطب ق رررا ي رررى األدواع المسرررتءدمة في رررا الدراسرررة  نترررائج هررر ه تقتصرررر: الحدددد المنهجدددي
 .ال ومدى صد  و ناع كل من ماالتفكير، ومق اس المعتقداع نحو الرياض اع م اراعاءتنار   

 ،امعة الن،اح الوطن ة في مدينة ناب س.في تطب ق ا في الدراسة  نتائج ه ه تقتصر: الحد المكاني

 ي ى المفاه م والمصط حاع اإل،رائ ة الواردة في ا. الدراسة  نتائج ه ه تقتصر: الحد المفاهيمي

 مصطلحات الدراسة 8.1

ي ررى أنرر  يم  ررة يق  ررة،  قرروم ب ررا الفرررد لنحررث موضرروع معررين أو الحكررم ي ررى واقررع  عرررف و  التفكيددر:
 .شي  معين، أت لحل مشك ة معينة

س سرر ة مررن النشرراطاع العق  ررة، الترري  قرروم ب ررا  يهرر  صررطالح او  وتعرررف التفكيددر الرياضددي:مهددارات 
دماغ الفرد لنحرث موضروع معرين، أو الحكرم ي رى واقرع شرل، أو حرل مشرك ة معينرة فري الرياضر اع، 
وه ا الس وك ل  ءصائ  محددة أهم ا و،ود ءاص ة الرلو وهي رلرو المع ومراع الرياضر ة نرالواقع 

والتفكيرر الرياضري لر  أنمراط ومرن أهم را: التفكيرر  والقدرة ي ى االستنصار واالءت ار وا يادة التنظر م،
 .، واالستداللي، والناقد، واإلبداييم،ردال
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نمردى  ،انرة الطالرب قراس المتدر،رة الصرعونة والتري تعق  رة العم  اع  عرف  ،رائ او نان  الو 
 ت م ارة من م اراع التفكيرر الرياضري فري أءتنرار التفكيرر الرياضري الري ى األسئ ة التي تق س كل 

 أيد وطور ل  ه الدراسة من قبل الناح ة.

  من ات،اهراع ي ى ما يو،د لد  الو،دان ة ل فرد التي تتكون بنا الحالة  دات نحو الرياضيات:عتقالم
تدفع  ل ق ام بنعض االست،اناع والسر وك اع فري مواقرف معينرة نحيرث  حردد مرن  وتصوراع ومعارف

ي رررى او الررررفض ل رر ا الموقرررف، و قرراس نالدر،رررة الترري  حصرررل ي ي ررا الطالرررب  ءالل ررا مررردى التحبيرر 
 ءص صا ألغراض ه ه الدراسة. ُبني ال ت فقراع مق اس المعتقداع نحو الرياض اع

 ،ءررى أ مفراه م ي رى بنرا  او الءبررة ي ى بنا  المفاه م تشكيل في ا يتم التي العم  ة التفكير المجرد:
 م ال ي ى  لك ة صح أم ءطا أن كل ض عين متقاب ين متساويين في متوازت االضالع ؟ة

التفكيررر الرر ت يتط ررب اسررتءدام المسررتو اع المعرف ررة الع  ررا ال ال فرري تصررنيف ب رروم،  :التفكيددر الناقددد
قرارن برين وم رال ي رى  لرك ة ،ي ى حرل المشركالع القدرةو حدد ن ،وهي: التح يل، والتركيب، والتقو م

 ".؟الدالة األس ة وال غارتم ة

اسرر وب فكرررت  سررتءدم  الشررء  فرري انترراا اكبررر يرردد ممكررن مررن األفكررار حررول  :التفكيددر اإلبددداعي
مرررن وم رررال ي رررى  لرررك ة ،مشرررك   يتعررررض ل رررا، وتتصرررف هررر ه االفكرررار نالطالقرررة والمرونرررة واألصرررالة

 ؟ة. في الوقع نفس  5 – 3 – 2ا كر يدد  قبل القسمة ي ى  3ل عدد  ءالاللقواسم

قايردة يامرة مرن ءرالل حراالع ،زئ رة تمررع  ىيم  رة يق  رة ننتقرل في ررا  لر هروو : التفكيدر السدتدللي
 ؟ ". مجموعة من المثلثات أوجد مجموع الزواياوم ال ي ى  لك ة ،مالحظت ا أو ،رلع
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  1.2

 ِعلم الرياضيات     

الرياضرر اع دورا أساسرر ا فرري التنم ررة وفرري التعرررف ي ررى مشرركالع االفررراد ومشرركالع لعبررع 
م،ررتمع م وتسرر م فرري وضررع الح ررول ل رر ه المشرركالع، ومررن هنررا أصررنح الفكررر الرياضرري نشرركل يررام 

 والناقد نشكل ءا  من مست زماع العصر الحاضر.

برداع العقرل النشرر، أن ال2010ويرى ابو زينة   يرتم مرن  الرياض اع ي م ت،ريدت من ء رق وا 
ف ي تنظم البرهان المنطقي وتقرر نسنة احتمال ، ضمن ما ت تم ن  األفكار والطرائق وأنماط التفكير

ف رررري توظررررف االسررررتنتاا ، وتوظف الرياضرررر اع يرررردة أنمرررراط ل تفكيررررر،صررررحة فرضرررر ة أو قضرررر ة مررررا
ناإلضرافة  لرى مرا  .إل ناتصحة الحقائق الرياض ة وتوظرف االسرتقرا  لتوليرد المعرفرة الرياضر ةالمنطق 

م ررراع الم،رررردة م رررل العررردد والشررركل والرمررروز تقرردم، الرياضررر اع هررري  لرررك الع رررم الررر ت يتعامرررل مررع الك
والعم  اع ناالضاف  الى ان  يرى الرياض اع هي الدراسة المنطق ة ل شكل والتنظ م والكم و لرك حترى 
 شررمل التعريررف موضرروياع أك ررر ت،ريرردا ويمقررا. لرر لك فقررد أهررتم المرلررون بوضررع منرراهج ل رياضرر اع 

ل ة ترلو   كبيره تقرع ي رى يراتق القرائمين نرالتع  م ت بي متط ناع العصر وحا،اع األفراد ألن ا مسؤو 
 حيث حددع أهدافا لكل مرح   تع  م ة من المراحل المءت فة.

ال أن تع ر م وتع ررم الرياضر اع فرري الوقررع الحرالي  عرراني مرن سرر ب اع فرري 2004ويررى يبيررد  
فرري المعتقررداع المحترروى، واسرراليب التع رر م، أنشررطة التع رر م، ونررواتج تقررو م تحصرريل المتع مررين، كرر لك 

واالت،اهرراع نحررو دراسررة الرياضرر اع ويتضررح  لررك أوال مررن ضررعف مسررتوى تحصرريل المتع مررين مررن 
حيرررث يررردم الف رررم المتعمرررق ليفكرررار الرئ سررر ة، اضرررافة  لرررى يررردم قررردرت م ي رررى التفكيرررر فررري المواقرررف 

، يننع  لك من الرياض ة الغير مالوفة مما يدل ي ى مشك   لدي م في التفكير الناقد واالبدايي. و ان ا
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االيتقاد الءاطل أن الرياض اع ماده صعنة التع م، حيث  عتقرد الرنعض أن را مراده غرر ممتعرة وأن را 
م،رده ال  شعر ب ا المتع مون أو نق مت ا في الح اة، وأن ا ماده ،اف  تتط ب حفظ واستظ ار الك ير 

نا  مفاه م تحاول تغير المعتقرداع من النظرياع والقوانين، وه ا يدلنا ي ى اهم ة دراسة المعتقداع لب
 نحو الرياض اع. لط نةالس ب ة لدى ا

 لتفكير، مفهومه، أهميته وعملياتها

نظرا ل تقدم المعرفي ال ائل، ويدم قدرة الطالب ي ى تءزين كل المع وماع فري  اكرتر ، فرنن 
الطالرب أن  كرون مفكررا الترل ة المعاصرة تسعى لتع  م الفرد كيف يرتع م وكيرف  فكرر، وا  ا أردنرا مرن 

،يرردا، فررال بررد مررن تع  مرر  م رراراع التفكيررر مررن ءررالل م،مويررة ءطررواع واضررحة تالئررم مرح ررة نمرروه 
وقدرة است عان . و ستند ه ا التو،   لى ما  هب  ل ر  النراح ون مرن أن المقردرة ي رى التفكيرر مكتسرنة 

آ رارا  ي،اب رة نالنسرنة ل تحصريل أو مستحد ة أك ر من كون ا فطرية، وأن تع  م م اراع التفكير حقرق 
 .واإلبداع

ي رررى اءرررتالف المتءصصرررين فررري الترل ررر  وي رررم الرررنفس وي ررروم اءرى،الك يرررر مرررن وقرررد اهرررتم 
وضع تعريفاع تحدد مف وم التفكير من أ،ل التعررف   مءصصات م نقض ة التفكير وحاول ك ير منت

  .ي    ودراست

السررر وك اإلنسرراني، ف ررو  ررراتي فرري أي رررى   م ررل التفكيرررر أيقررد أنررواعناإلضررافة  لررى مرررا تقرردم، 
مسررررتو اع النشرررراط العق رررري، كمررررا  عتبررررر مررررن أهررررم الءصررررائ  الترررري تميررررز اإلنسرررران يررررن غيررررره مررررن 
المء وقاع. فو،ود اإلنسان مرتنو بنشاط  العق ي وقدرت  ي ى التعامل ب كا  مع األمرور مرن حولر ، 

 دومرررررا يررررررتنو نحرررررل مشرررررك ة مرررررا فاإلنسررررران يرررررتع م أك رررررر مرررررا يتع مررررر  يرررررن طريرررررق التفكيرررررر، والتفكيرررررر
 Edison،1997ال. 

 ال أن التفكير هو يادة العقل، وهو في اي ى مستو اع النشراط لعق ري،2009يرى الءطيب  
وايقد نوع من الس وك االنساني،واهم الءصائ  التري تميرز االنسران يرن غيرره مرن المء وقراع. مرن 

نان ظاهرة  هن   ال يتم ف م ا اال مرن ءرالل تح ي  را مفاه م را ال 2003قطامي     عرفناح ة أءرى، 



13 

ولمس ا ين طريرق نتائ، را ومرا  ظ رره االنسران مرن مواقرف مءت فرة النر   عرد ايقرد شركل مرن اشركال 
الس وك االنساني، ومن أهم الءصائ  التي يتميز ب ا االنسان يرن غيرره مرن المء وقراع ف رو  راتي 

 ي لدى االنسان.في أي ى مستو اع النشاط العق 

يم  رررة يق  رررة يوظرررف في رررا الفررررد ءبراتررر  وت،ارلررر  ةالتفكيرررر نانررر   ال2011،رررروان  و عررررف 
السانقة وقدرات  ال هن ة الستقصا  ما  قاب ر  مرن مواقرف أو مشركالع نغررض الوصرول  لرى نترائج أو 

و عرف   ."تدريب قراراع مالوفة أو غير مالوفة، وتتطور ه ه العم  ة بنا  ي ى ما يت قاه من تع  م أو
وهررو االكتشرراف المتعمررد ل ءبررره، نات،رراه  ال انرر  الك ف ررة الترري  سررتءدم في ررا الرر كا ،2002مصررطفى  

هدف معين، قد  كون الف م او اتءا  قرار او حل مشرك   مرا اة التءطر و او اصردار احكرام او الق رام 
نان  مف وم افتراضي  شرير  لرى ة التفكير ال ف عرف  2001، كما في قطامي  يبد الح  منفعل ما. أما 

يم  ة داء  ة تعزى  لى نشراط  هنري معرفري تفراي ي انتقرائي قصردت مو،ر  نحرو حرل مسرالة مرا، أو 
اتءا  قرار معين، أو  شناع رغنة في الف م أو  ي،اد معنى أو  ،انة ين سرؤال مرا، ويتطرور التفكيرر 

 ال.15  لدى الفرد تنعا لظروف  البيئ ة المح طةة  

يم  رررة شرررعورية ي رررى مرررا ترررم  كرررره مرررن تعريفررراع سرررانقة نانررر   ناح رررة التفكيرررر بنرررا او وتعررررف ال
مظ ر من مظاهر النشاط اإلنساني م    في  لك م ل أت نشاط س وكي آءر  مارسر  وهو  ، واي ةال

نشررراط  حررردث فررري العقرررل نمعنرررى أنررر  نشررراط مضرررمر ضرررمني كرررامن ال  مكرررن ف رررو  الفررررد اإلنسررراني،
ل ي    من أ ره، شان  في  لرك شران التكوينراع الفرضر ة، والمشرك ة هنرا مالحظت  مناشرة ولكن نستد

لتفكير يمل هادف، ينشا يندما  كون لدى الفررد موقرف المضمرة، وافي ك ف ة وصف ه ه العم  اع 
 .مشكل، فيو،  نشاط  نحو الحل

ر مررن ناح ررة أهم ررة التفكيررر، ب ررب االهتمررام بتع رر م التفكيررر فرري السررنواع األءيرررة مسررتوى غيرر
مسبو ، وزاد الويي العام نموضوي  زيادة واضحة وابرازا ألهميت  ن،ده فري األدب راع الترلو رة، وفري 

وفرري تنم ررة أيضررا  هيئررة ، وفرري ترردريب المع مررين وايرردادهم المررؤتمراع، وفرري تطرروير المررواد التع  م ررة
لتري يننغري التدريس نال،امعاع. ف و هدف ترلوت أساسي، ومرن أساسر اع القررن الحرادت والعشررين ا

أن تتضرررمن مرررع القررررا ة والكتانرررة، التررردريب ي رررى م ررراراع االتصرررال وحرررل المشررركالع ومحرررو األم رررة 
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الع م ة والتكنولو، ة وأدواع التفكير التي تمكننا من ف م العالم التكن رو،ي مرن حولنرا، لقرد كران تع ر م 
نب في المرن ج التع  مري النءنة  ست دف تنم ة م اراع التفكير ولكن األولو ة اآلن تضمن ه ه ال،وا

 .ةال ت يتع م  ،م ع الطالب ل صنحوا مفكرين أكفا 

كبيررة  أهم رةوترى الناح ة نااليتماد ي ى دراسرت ا فري المسراقاع الترلو رة ال،امع رة المءت فرة 
يتررر ح ل ط نرررة رؤ رررة األشررر ا  نشررركل أوضرررح وأوسرررع ال1نالنسرررنة ل ط نرررةومن ا:   التفكيرررر م ررراراع تع ررر مل

الفرصررة ل ط نررة لكرري ال يترر ح 2،   ررر  برردايا فرري حررل المشررك ة نشرركل أوضررح وأوسررعوتطرروير نظرررة أك
تحويرررل الط نرررة  لرررى مفكررررين و  وهرررو التفكيرررر الررر ت يوصرررل  لرررى أفكرررار ،ديررردة  فكرررروا تفكيررررا  ي،اب ررراو 

ال 4،  نيررداد الط نررة ل تنررافس ي ررى الفررر  التع  م ررة والوظررائف واالمت ررازاعال العمررل ي  3،  منطقيررين
اكتسراب المعرفررة ال،ديردة واسرتبدال المعرفرة القد مررة ال 5،  سرين الحالررة النفسر ة ل ط نرةاإلسر ام فري تح

مسايدة الط نة في االنتقال من مرح ة اكتساب المعرفرة  لرى مرح رة توظ ف را فري استقصرا  ال 6،  ل ا
تنم ررة مف رروم الرر اع وتقو ررة مشرراير االنتمررا  ال 7، و  عال،ررة المشرركالع الحق ق ررة فرري يررالم الواقررعوم
 .اإلحساس نالمسئول ة نحو الم،تمعو 

 لقررد تررم اإل،مرراع ي ررى أن التفكيررر كعم  ررة يق  ررة معقرردة، تتررالف مررن م،مويررة مررن العم  رراع
الءطيرب   والم راراع مرا ي ري العق  ة التي يتم نشاط التفكير من ا ولعل أبرز ه ه العم  اع والم اراع

 ال2009

 inductionاالستقرا   .1

اسرتءراا االحكرام العامرة مرن حراالع ،زئ ر ، و سرتءدم ا ضرا هي يم    منطق   تسايد في 
الكتشاف يالقراع محتم ر ، ولكرن هر ه االكتشرافاع ال تصرنح صرح ح هراال فري حرال ا نات را نرالطر  

 االستدالل ة.

 generalization and abstractionالتعم م او الت،ريد  .2

توسر ع لعنرارة نسر طة وهو ،م   اءنارية تنطبرق ي رى م،مويرة مرن االشر ا  والعناصرر وهرو 
 لتصنح ت ك العنارة ايم واشمل.



15 

 symbolismالتعبير نالرموز  .3

نعرررررف الرمررررز ي ررررى انرررر  حرررررف او يالقررررة او اءتصررررار  م ررررل يم  رررر  رياضرررر ة او تعبيررررر، 
و ستعمل الرمز بدال من االسم، والتفكير الرمزت هو تفكير مرن ءرالل الرمروز والم،ررداع ولر س مرن 

  ال  لك: التفكير المستءدم في حال مسائل ال ندس  وال،بر.ءالل الب اناع المحسوسة وم

 logical thinkingالتفكير المنطقي  .4

قدره يق    تمكن الفرد من االنتقال المقصود من المع روم الرى غيرر المع روم مسترشردا نقوايرد 
ول انررراع موضررروي  ، و عرررررف المنطرررق ا ضرررا انرررر  التفكيرررر االسرررتداللي الصررررح ح.حيث  سرررايد ف ررررم 

 ق الت،نب في الوقوع نالمغالطاع ويزيد من م ارة التفكير التح ي ي.المنط

 guessingالتءمين  .5

هررو الحررزر الرروايي، ويتفررق المرلررون والنرراح ون ان الط نررة  مكررن م مررن بنررا  وتحسررين اءت ررار 
التءمينرراع فرري المدرسررة االساسرر ة. حيررث  سررتط ع االطفررال والصررفار وصررف تءمينررات م واستكشرراف ا 

 اد المحسوس .ناستءدام المو 

  deduction االستنتاا  االستنناطال .6

هو االنتقال من الحكم الك ي الى الحكم ي ى ال،زيئ اع، ف ناك المقدم  التي هي حكم ك ي 
 والتي هي في العاده تعم م او قانون رياضي.

 modeling النم ،  .7

الط ب نم ،ررة اقرروى اسررتءداماع الرا اضرر اع، لرر لك و،ررب ي ررى  أحرردتعتبررر نم ،ررة الظررواهر 
العديد من الظواهر. والنمو ا الرياضي  عتبر تم  ال رياض ا ل عناصر والعالقاع، وتستءدم النم ،  
لتوضرررر ح وتفسررررير الظرررراهره وحررررل المشرررركالع، و سررررتط ع الط نرررر  بنررررا  النمررررا ا الرياضرررر ة ل ظررررواهر 

 ناستءدام ال،داول الب ان   والمعادالع والرسوم.
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 mathematical proofالبرهان الرياضي  .8

وهررررو الرررردليل الصرررراد  الرررر ت  عتمررررد ي ررررى المسرررر ماع، س سرررر   مررررن العنرررراراع الترررري تسررررتءدم 
المسرر ماع كمررادم يامرر  والنتي،رر  ل رر ه الس سرر   تسررمى نظريرر . و عتبررر البرهرران الرياضرري لنظريرر  مررا 

 هو اساتءدام الدليل المنطقي لب ان صحة ه ه النظري  بتتنع صحة نظرياع سانقة مبرهن .

فضر ون تردريس وتنم رة م راراع التفكيرر ضرمن المرن ج ة ي كر أن الك يرين مرن ر،رال الترل و 
الدراسرري، و لررك حتررى  سررتط ع أن  سررتءدم المررتع م هرر ه الم رراراع فرري مواقررف الح اهالمءت فرر  ءاصرر  
ا ا كانررررع الموضرررروياع والقضررررا ا الترررري يدرسرررر ا المررررن ج المدرسرررري  اع يالقرررر  واضررررح  نررررالمواقف 

 .ةلم،تمعالح ات   في ا

 التفكير الرياضي واإلتجاهات نحو الرياضيات

 أنماط التفكير الرياضي

 التفكير الم،رد  .1

تفكيررر يتميررز نالقرردرة ي ررى اسررت عاب المفرراه م والتعم مرراع واسررتءدام ا، وهرري المرح ررة األك ررر 
ررا  التفكيررر المعرفرري، الترري تتسررم في ررا األفكررار نررالتكيف، والمرونررة، وناسررتءدام  تعقيرردا والن ائ ررة فرري ناما

المفاه م والتعم ماع، م ل الءصائ  أو األنماط التي تشترك في م،موية متنوية من العناصر أو 
األحداث، نحيرث حرل المشراكل أو التعامرل مع را يرتم  ن،رازه يرن طريرق اسرتءال  النترائج المنطق رة 

 . من م،موية من المالحظاع، ومن وضع الفرض اع واءتنارها

 التفكير الناقد .2

ال انر  قردرة الفررد ي رى ابردا  الررأت المؤيرد او المعرارض فري المواقرف 5200  مصطفى عرف  
المءت فررر ، مرررع ابررردا  االسرررناب المقنعررر  لكرررل رأت. و كفررري ان  كرررون الفررررد صررراحب رأت فررري القضرررا ا 
المطروح  وأن يردلل ي رى رأ ر  ببينر  مقنعر  حترى  كرون مرن الر ين  فكررون تفكيررا ناقردا. ويررى م،يرد 

 لتفكيرررر الناقرررد  و المعنرررى القررروت هرررو الررر ت  حررررر الفررررد مرررن حالرررة الع،رررز يرررن ادراكال أن ا2008 
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 نظر االءررين، ويردرك ضررورة وضرع افتراضرات  وافكراره موضرع اءتنرار وفحر  قروت لرالرا  و، اع
ال أن التفكيررر الناقررد هررو نرروع مررن 2009الرائرر  وافكرراره. مررن ناح ررة أءرررى،  قررول ابررراه م  المعارضررة 

 عامل مع ما  عتقده الشء  او  فع   في المواقف واالحداث.التفكير ال ت يت

ال ان هنرراك يرردة يوامررل تعمررل ي ررى اياقررة التفكيررر الناقررد، ومن ررا: يرردم 2009  ابررراه ميرررى 
اء  ارا  الط ن  في االيتنار، اسرتءدام ،مرل ورمروز نشركل غيرر دقيرق، تكررار ال،مرل ووضرع العديرد 

اع غير كاف  ، االبتعراد يرن ، الوصول الى تعم ماع ءاطئ ، مع ايطا  مع وممن نفس نوع االم   
 في الحل. النقطة الرئ س ة

 التفكير االبدايي .3

ي ى التفكير اإلبدايي كقدرة، وي ى ما سموه البيئة اإلبداي ة التي تروفر  التعريفويركز ه ا 
ن ه ا التعريف تبناه أنصرار نظريرة السرماع وي رى رأسر م ،ي فرورد  مناءاو م سر وتدفع نحو اإلبداع وا 

Guilford  الرر ت رأى أن يم  ررة اإلبررداع هرري مرادفررة لعم  ررة حررل المشرركالع مررن حيررث األصررل ألن
 العم  ة اإلبداي ة أك ر تميزاو ورق او.

غير مالوفر ،  رم تطروير هر ا  زاو ةال ان  النظر ل مالوف نطريق  او 2011مصطفى   و عرف 
تعمال وهررررررو النظررررررر ليتحررررررول الررررررى فكررررررره  ررررررم الررررررى تصررررررم م  ررررررم الررررررى ابررررررداع قابررررررل ل تطبيررررررق واالسرررررر

 :يتكونمنعناصرالتتوفرفي يم  اع التفكير االءر ومن ه ه العناصروالقدرات ي

 الfluencyالطالقة   .أ

ال القرردرة ي ررى توليررد يرردد كبيررر مررن البرردائل والمرادفرراع او االفكررار او 2011،ررروان   و عرفرر 
 المشكالع يند االست،انة لم ير معين، والسرية والس ولة في توليدها.

ا تعتبررر يم  ررة ترر كر واسررتديا  اءت اريرر  ل مع ومرراع او الءبررراع والمفرراه م فرري ،وهرهرر وهرري
 التي سبق وتم تع م ا.
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مما سبق أن ل طالقة أهم ة كبيرة في التفكير اإلبدايي، وهي مكون  ةالناح ة الحال  تستنتج

أساسي من مكوناع التفكير اإلبدايي، وتظ ر ه ه األهم ة في صورة التفكير الع مي،    

ت عب ف   الطالقة دوراو رئ س او في مرح ة ص اغة الفروض، كما ت عب دوراو م ماو في 

شكال السمع ة وال غة واألدب، والطالقة  صدار يدد كبير من األشكال النصرية واأل

 ضرورية ل ن،اح في ك ير من الم ماع التي تتط ب  بداياو.

 الFlexibility  المرونة .ب

 لى القدرة ي ى تغيير الحالة ال هن ة بتغيير  هي اإلشارةال أن المرونة 2008ويرى م،يد  

  الفرد وفقاو ل  ال ال ت  ميل  ل Mental Rigidityالموقف وهي يكس ال،مود ال هني   

 لى تبني أنماط  هن ة محددة يوا،  ب ا مواقف متنوية وغير محددة فالمبدع  كون أك ر 

 مرونة    يتمتع بدر،ة يال ة من القدرة ي ى تغيير الحالة ال هن ة بتغيير الموقف.

أن االنف،ار المعرفي والمع وماتي ال ت نح اه ،عل ي ى المؤسسة  ةوترى الناح ة الحال 

رلو ة لزاماو أن تقوم بتدريب الناشئين نشكل يام ي ى استقنال المعرفة، وأن تعطى ل م الت

فر  تنم ة المرونة التك ف ة والت قائ ة ل قدرة ي ى التعامل مع التنامي ال ائل في المعرفة 

والمع ومة لمواكنة التغير والتكيف مع  حسب الموقف والمشك ة ل وصول  لى ح ول مبدية 

 وغير تق يد ة.غير ،امدة، 

 ال Originality  األصالة .ا

وهي المقدرة ي ى اإلت ان ناألفكار ال،ديدة والنادرة والمفيدة وغير مرتنطة بتكرار أفكار 

ال.  والمبدع صاحب األصالة 2011سانقة وهي  نتاا غير المالوف ونعيد المدى  ،روان،
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 لى التفرد وال،دة في   مل من تكرار أفكار اآلءرين والح ول التق يد ة ل مشكالع و ميل

 ال ان ا االست،انة النادرة وغير المالوفة.Mubark،2005  مناركأفكاره وح ول . و عرف ا 

وتستنتج الناح ة الحال ة أن األصالة هي أك ر الءصائ  ارتناطاو نالتفكير اإلبدايي    ال  

 مكن ألت  نتاا أن  كون  بداي او ما لم يتصف نالتفرد وال،دة واالبتعاد ين محاكاة أفكار 

 ونتا،اع اآلءرين.

 ال Sensitivity To Problems  الحساس ةل مشكالع .د

مشكالع وأءطا  ونواحي النق  والقصور في موقف ما،  وتعنى  دراك وويى بو،ود    

وال شك أن هناك تنايناو بين األفراد في سرية ودقة مالحظة نواحي النق  والقصور في 

 ال.2003المواقف المتنوية   زيتون،

في موقف ما  تستنتج الناح ة الحال ة أن  دراك الفرد بو،ود مشك ة ما أو نق  و قصور

 عد الءطوة األولى نحو التفكير في ح  ا وهو ءطوة أساس ة في التفكير الع مي فضالو أن 

 كون قدرة أساس ة في التفكير اإلبدايي المتضمن ل تفكير الع مي، والمبدع حقاو  ستط ع أن 

يدرك و،ود نواحي نق  وقصور في البيئة والمواقف التي قد تغيب ين اآلءرين نسبب 

 ة والتعا ش مع ه ه األءطا  أو المشكالع ونواحي النق  والقصور.األلف

 الElaboration  التفاصيل .ه

وتعنى القدرة ي ى  ضافة تفاصيل ،ديدة ومتنوية لفكرة ما، والتي تتضمن التطوير في ا 

والتغيير والقدرة ي ى  يطا  التفسيراع والتفاصيل الدق قة ل موضوياع غير المالوفة 

 ال. 2012 ، العفون والصاحب
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وترى الناح ة الحال ة أن  قد  ظن النعض أن  ضافة التفاصيل لفكرة ما أمراو  انو او،  

وستعرف مدى أهم ة التفاصيل   ا ي مع أن ك يراو من األفكار اإلبداي ة لم تكن لتتحول 

 لى واقع ينف  و طبق لوال  ضافة ت ك التفاصيل التي  سرع تطبيق ت ك  األفكار اإلبداي ة 

 كن تطوير االستفادة من ا ي ى أكمل و، .وأم

 التفكير االستداللي .4

لقد تعددع تعريفاع التفكير االستداللي، وما  ميز التفكير االستداللي ين غيره من أنواع   

التفكير هو االنتقال من المع وم  لى الم، رول، واالسرتدالل فري ،روهره  دراك العالقراع، ومن 

ك  ة تعريفاع التفكير االستداللي أن  تفكير منطقي ق اسي  عتمد ي رى االنتقال من القضا ا ال

 لى القضا ا ال،زئ ة، حيث  سير ف   الفرد من حقائق معروف  او مس م في صحت ا الى معرفة 

 ال. 2012 ،الم، ول  هن ا   العفون والصاحب

وترى الناح ة ان التفكير االستداللي نمو من أنماط التفكير الرياضي والع مي ال امرة، ومرن 

الم، ول،  سايد في الوصول  لى مع وماع وح ول مميزاتر : يتم ف   االنتقال من المع وم  لى 

واكتشافاع ،ديدة،  قتضي و،ود صعونة أو مشك ة توا،  الفرد أو ال،ماية وتحتاا  لى حل، 

ال  حتاا  لى الت،ريب، أت هو تفكير يق ي ول س يم ي، أن  يم  ة منطق ة، أت تصدر 

المنطق ة دون الحا،ة  لى ت،ريب، النتائج بواسطت  نالضرورة من المقدماع، و لرك وفق القوايد 

  متاز نالدقة وتتم ل في تحديد كافة المصرط حاع واأللفراظ التري تتضرمن ا المقدماع.

وحتى يتم  كساب الط نة ألنماط وم اراع رياض ة ،يدة البد أن  كون لدي م أساس ،يد      

 أفضل.ة نحو الرياض اع تدفع م لتقبل الرياض اع نصورة حول معتقداع  ي،اب 
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 المعتقدات نحو الرياضيات

نحررو الرياضرر اع المدرسرر ةة مررن الموضرروياع الترري  لمعتقداعي ررى الرررغم مررن أن موضرروعةا
 ال أنررر  ال يرررزال مرررن الموضررروياع الم مرررة فررري م،رررال تع ررر م  ،ك رررر النحرررث والدراسرررة حول رررا مرررن قبرررل

مو،نرررة نحرررو الرياضررر اع مرررن ،انرررب الطالرررب  عرررد أحرررد األهرررداف  معتقرررداعألن تكررروين  ،الرياضررر اع
 الم مة التي يننغي تحق ق ا من ءالل تدريس ا ل م.

ال ان  استعداد مسبق تم تع م  لالست،انة نطريقر  اي،اب ر  او سر ب   2009وقد يرف  ابراه م  
نرالقبول أو ال نانر  موقرف انفعرالي يتصرف 1999   ء يرلنصوره متسقة نالنسرنة لشري  معرين، ويرفر  
 الرفض ليش ا  او الموضوياع أو القضا ا.

نان  الس وك ال ت  س ك  الفرد نحو دراسرة مرادة الرياضر اع سروا  نرالقبول أو وتعرف  الناح ة 
وينشررا هرر ا السرر وك نتي،ررة الءبررراع السررانقة الترري سرربق ل فرررد أو الطالررب أن مررر ب ررا أ نررا   ،نررالرفض

أشررر ا  من رررا طب عرررة المرررادة وصرررفاع المع رررم واالسرررتراتي، اع  دراسرررت  ل رياضررر اع والمتم  رررة فررري يررردة
كما  عرف ي ى أن  ينارة ين م،مروع در،راع الطالرب االي،اب رة أو السر ب ة التري  ،التدريس ة المتنعة

تعبررررررر يررررررن مشررررررايره أو معتقداترررررر  ومدركاترررررر  أو اسررررررتعدادات  السرررررر وك ة نحررررررو نعررررررض المواقررررررف أو 
 .الموضوياع المتع قة بدراسة الرياض اع

الطرررالب نحرررو الرياضررر اع مرررن أهرررم األهرررداف األساسررر ة لتع ررر م  معتقرررداعولقرررد أصرررنح تنم ة
الرياضررر اع وغيررررهم مرررن المتءصصرررين فررري تع ررر م الرياضررر اع  اومرررن  رررم أصرررنح مع مرررو  ،الرياضررر اع

االي،اب ررة  المعتقررداعطالب ررم نحررو الرياضرر اع والعمررل ي ررى تكرروين وتنم ررة  معتقررداعم تمررين نق رراس 
 اض اع لدى الطالب في ،م ع المراحل التع  م ة.نحو دراسة الري

الطالررب نحررو المررادة الدراسرر ة الترري يتع م ررا تررؤ ر  معتقررداعيتفررق الترلويررون ي ررى أن نوي ررة و 
 معتقرداعول لك كان من أهم أهداف تردريس أت مرادة دراسر ة هرو تنم رة  ،ي ى تحصي   الدراسي في ا

حمسررا ل ررا وي ررى اسررتعداد أكبررر لبرر ل ال، ررد فرري لكرري  صررنح مت ،الطالررب االي،اب ررة نحررو هرر ه المررادة
 ،والرياضرر اع شرران ا شرران غيرهررا مررن المررواد الدراسرر ة األءرررى  ،تع م ررا وزيررادة دافعيترر  نحررو دراسررت ا
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مرن ،انرب الطرالب ي رى  المعتقرداعنحوهرا وترا ير هر ه  المعتقرداعأ بتع العديد من الدراسراع أهم رة 
 تحصي  م الدراسي في ا.

مررا توصرر ع  ل رر  العديررد مررن الدراسرراع  ،نحررو الرياضرر اع المعتقررداعوممررا يؤكررد أهم ررة تنم ررة 
نحررو الرياضرر اع  المعتقررداعمررن و،ررود يالقررة ارتناط ررة بررين ال 1999،  ء يررل؛ 2009 م ررل ابررراه م، 

السررالنة نحررو الرياضرر اع يررنءفض تحصرري  م الدراسررري  المعتقررداعوأن الطررالب  و  ،والتحصرريل في ررا
ى العكررررس مررررن  لررررك يرتفررررع مسررررتوى التحصرررريل الدراسرررري فرررري الرياضرررر اع ل طررررالب  وى وي رررر ،في ررررا

 المو،نة نحوها. المعتقداع

والتحردت األكبرر فري تع ر م الط برة لمرادة الرياضر اع هرو كيرف  مكرن  ل مع رم ا رارة الدافعيرة واي،اد 

اي،ابيرة لبنرا  وحرداع  دراكيرة رياضر ة مترانطرة، والقردرة ي رى اسرتر،اع الءطرواع  معتقداع

المتس رس ة التي ترتنو نعض ا بنعض، ومن ه ا المنط رق ي رى المع رم أن ينروع طرر  التردريس 

ا الدافعيرة وأسرالين  ويرستءدم نمرا ا تعمرل ي رى   رارة الدافعيرة، ليرسع فقرو الءار،يرة برل ك ي مر

 .الداء يرة والءار،يرة حترى  كون التع م أقوى و و معنى

 الدراسات السابقة 2.2

تتنررراول الناح رررة فررري هررر ا ال،رررز  م،مويرررة مرررن الدراسررراع السرررانقة التررري ل رررا يالقرررة نموضررروع 
و لررك مررن أ،ررل تحديررد موقررع دراسررت ا نالنسررنة ل دراسرراع السررانقة،    قامررع الناح ررة  دراسررت ا الحال ررة،

 نيف ه ه الدراساع الى محورين كما ي ي:بتص

 سات التي تناولت التفكير الرياضيالدرا 1.2.2

الرررى الكشرررف يرررن اسرررتراتي، اع التفكيرررر والتبريرررر التررري  cai، 2000)هررردفع دراسرررة كرررات  
ال طالنرراو مررن ط نررة 542وقررد تكونررع يينررة الدراسررة مررن    سررتءدم ا الط نرر  فرري حررل المسررائل ال،بريرر .

ال مررن ط نررة الوال رراع 232و   ،ال طررالب مررن ط نررة الصررين310حيررث تررم  ءت ررار   ،الصررف السررادس
وقرررررد تط برررررع هررررر ه الدراسرررررة مرررررن الطرررررالب الق رررررام نم مررررراع أدائ ررررر  تق م ررررر  تتط رررررب حرررررل  المتحررررردة.
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المسال وشرحالح ول، وتتميرز بو،رود العديرد مرن اسرتراتي، اع الحرل والتم يرل ل را. وترم تركيرز التح يرل 
دراسررة فرري ،ررانبين: األول يتم ررل فرري ايطررا  يالمرر  نوي رر  ي ررى حررل الط نرر  النررويي العميررق ل رر ه ال

وتفسررريرهم، وال ررراني يتع ررررق نالمظررراهر المعرف ررر  الترررري تتضرررمن اسرررتراتي، ة الحررررل والءطرررا فررري الحررررل 
والتم يرررل الرياضررري، وأظ ررررع النترررائج ي رررى و،رررود فررررو   و داللررر  احصرررائ ة برررين أدا  الط نرررة لكرررل 

حده والصين لصالح طالب الصين، وكران متوسرو الوال راع المتحرده أي رى الم ماع في الوال اع المت
فررري حرررل المسرررائل، وتميرررزع االسرررتراتي، اع التع  م ررر  التررري اسرررتءدم ا ط نرررة الوال ررراع المتحرررده لحرررل 
المسررال  نكون ررا حسرر   م ررل: الرسررم أو ال،دولرر ، بينمررا اسررتءدم ط نررة الصررين االسررتراتي، اع الم،رررده 

معررين أو تعمرر م، ورلمررا  عررود  لررك الءررتالف واضررح فرري تنظرر م محترروى ال،بررر م ررل: اسررتءدام قررانون 
 وطر  التدريس في كال الب دين، وكان تحصيل ط نة الصين م  ي تحصيل ط نة الوال اع المتحده.

ال هرررردفع الررررى التعرررررف ي ررررى أ ررررر برنررررامج مقترررررح ترررردريبي لمع مرررري 2004دراسررررة الءطيررررب  
تكونرع يينرة  ي رى التفكيرر الرياضري وي رى التحصريل فري الرياضر اع. الرياض اع ي ى تنم ة القدره

ترررم تررردريب المع مرررين ي رررى  ال طالنررراو وطالنرررة مرررن ط نرررة الصرررف التاسرررع األساسررري.291الدراسرررة مرررن  
البرنررررامج المقترررررح، وقررررام المع مررررين بتقررررد م المن رررراا المدرسرررري ل،م ررررع الشررررعب، وقررررد تميررررزع الشررررعب 

من المن اا المدرسي تتع ق نمظاهر التفكير الرياضي. وأيد  الت،ريب ة ين الضانط  نعرض مواقف
الناحث اءتارين واحد لق اس التفكير الرياضي واألءر تحصي ي ل محتوى الرياضي المقردم. وأظ ررع 
نتائج الدراسة ي ى و،ود فرو  احصائ   بين الوسو الحسابي ل م،مويتين الضرانطة والت،ريب رة فري 

ي لصالح الم،موية الت،ريب ة، وي ى و،ود فررو   و داللر  احصرائ   اءتنار مستوى التفكير الرياض
بين الوسو الحسابي لعالماع ط نة الم،مويتين الضانط  والت،ريب ة في اءتنار التحصيل الرياضي 

 ولصالح الم،موية الت،ريب ة.

فعال رة اسرتءدام نمرو ا وت ري  ةال تناولرع التفكيرر الرياضري نعنروان2005دراسة يبد الحك م  
 ررتع م البنررائي فرري تنم ررة التحصرريل والتفكيررر الرياضرري لرردى طررالب الصررف األول ال ررانوت فرري مررادة ل

وكررران هررردف الدراسرررة تنم رررة التفكيرررر الرياضررري لط نرررة الصرررف األول ال رررانوت ناسرررتءدام  ةالرياضررر اع
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نمو ا وت ي، وأظ رع النتي،  و،ود فروقا  و دالل  احصائ   بين متوسو در،اع طالب الم،موية 
 ،ريب ة في اءتنار التفكير الرياضي قبل ونعد دراسة الوحدهالمءتاره لصالح التطبيق النعدت.الت

ال هردفع دراسرت  الرى معرفرة مسرتوى التفكيرر الناقرد لردى ط نرة الصرف 2005دراسة الشررقي  
االول  رانوت والتعرررف ي رى مسررتوى التفكيرر ويالقترر  نالرغنر  فرري االلتحرا  نالقسررم الع مري او االدبرري 

ال طالنرراو فرري ءمررس 288وتكونررع يينررة الدراسررة مررن   قترر  ا ضررا نمسررتوى تحصرري  م الدراسرري. ويال
وتم ايداد اءتنار ي ى غرار مق راس التفكيرر الناقرد، والر ت قرام ،مدارس  ان ة في شر  مدينة الرياض

، وكانررع النترائج تبررين االترري: مسرتوى التفكيررر الناقررد نايرداده واطسررون و،  سرر ي ررى البيئررة االمريك رة
كرررران متوسررررطا لرررردى طررررالب الصررررف االول ال ررررانوت فرررري مدرينررررة الريرررراض، وتو،ررررد فرررررو   و داللرررر  
احصرررائ   فررري مسرررتوى التفكيرررر الناقرررد لررردى الطرررالب والرغنررر  فررري االلتحرررا  ناحرررد االقسرررام الع م ررر  او 

رو   و داللرر  احصررائ   فرري مسررتوى التفكيررر الناقررد االدب رر  لصررالح ط نررة االقسررام الع م رر ، وتو،ررد فرر
 تعزى الى مستوى التحصيل الدراسي

ال هرردفع الررى تقصرري أ ررر اسررتءدام اسررتراتي،   تدريسرر   قائمرر  ي ررى 2006دراسررة الءطيررب  
حل المشكالع في تنم ة التفكير الرياضي واالت،اهاع نحو الرياض اع، وكانع يينة الدراسة تتكون 

 الى م،مويتين ضانطة يشوائ او  االصف السانع االساسي قسمو  طالنة من  ط نةال طالناو و 104  من
وت،ريب ررة درسررع نطريقررة حررل المشرركالع، واسررتءدم تح يررل التررابين ال نررائي  درسررع نالطريقررة التق يد ررة

لدراسررة أ ررر اسررتراتي، ة الترردريس والتفايررل بررين اسررتراتي، ة الترردريس ومسررتوى التحصرريل ي رري التفكيررر 
الت،اهررراع نحرررو الرياضررر اع، وأظ ررررع النترررائج تفرررو  طرررالب الم،مويرررة الت،ريب رررة ي رررى الرياضررري وا

طالب الم،موية الضرانط ، وكمرا أظ ررع النترائج أ ضرا ي رى يردم و،رود فرور   و داللر  احصرائ   
فرري التفكيررر الرياضرري تعررزى ل تفايررل بررين اسررتراتي، ة الترردريس والمسررتوى التحصرري ي، وأن ات،اهرراع 

ت،ريب ررررة الرررر ين درسررررو ناسررررتءدام اسررررتراتي، ة حررررل المشرررراكل كانررررع افضررررل مررررن طررررالب الم،مويررررة ال
 ات،اهاع طالب الم،موية الضانط .

ال هدفع الرى استقصرا  دور أنمراط التفكيرر  ال غروت والمنطرق الرياضري 2007دراسة الزرو  
والمكررررررررانيال وفاي  ررررررررة برنررررررررامج لتنم ررررررررة كفا ررررررررة الرررررررر اع االكاد م رررررررر  والتفايررررررررل بررررررررين هرررررررر ه االنمرررررررراط 
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وتكونرع يينرة الدراسرة مرن عال، الت،ريب ة في تنم ة كفا ة ال اع االكاد م   والتحصيل الدراسي. والم
المعرف رة  حيث صمم برنامج استنادا الرى نظريرة نانردورا ،ال طاناو وطالنة من ط نة الصف التاسع46 

التفكيرر لردى واءرر لقرا س انمراط  اد م رةواستءدم الناحث مق اسا لق اس كفا رة الر اع االك اال،تماي ة
الط ن . وقسمع يينة الدراسة الى م،موية ت،ريب ة وضانط ، وطبق البرنامج المعد ي ى الم،موية 
الت،ريب ررة لمرردة  مان ررة اسرراب ع. وكانررع الدراسررة قررد أظ رررع أن برنررامج تنم ررة كفا ررة الرر اع االكاد م رر  

كاد مرر  والتحصرريل لرردى وفررق انمرراط التفكيررر  و فعال رر  فرري معال،ررة حرراالع انءفرراض كفا ررة الرر اع اال
ط نررة الصررف التاسررع لصررالح الم،مويررة الت،ريب ررة، ولررم تظ ررر الدراسررة ي ررى و،ررود فرررو   و داللرر  
احصررائ   بررين متوسررطاع در،رراع االفررراد فرري م ررارع كفا ررة الرر اع االكاد مرر  والتحصرريل تنعررا لررنمو 

م   والتحصيل تعود الى التفكير، وا ضا يدم و،ود فرو   و دالل  احصائ   في كفا ة ال اع االكاد 
 تفايل الم،موية مع انماط التفكير.

ال هررردفع الرررى فحررر  مظررراهر التفكيرررر الرياضررري السرررائده لررردى ط نرررة 2008دراسرررة العنسررري  
الصررف ال الررث األساسرري فرري األردن وكانررع نسررنة الط نرر  الرر ين  مت كررون مظرراهر التفكيررر الرياضرري 

ة  رلررد التانعرر  لوكالررة الغرروث الدول رر . وقررد ال طالنررا فرري منطقرر364ال مررن أصررل يينرر  مقرردارها  54% 
أظ رع نتائج الدراسة ي ى يدم و،ود فور   و دالل  احصائ   في اكتساب الط ن  لمظراهر التفكيرر 

 الرياضي تعزى ل ،نس.

استءدام استراتي،   قائم  ي ى حل  أ رال هدفع الى تقصي 2008دراسة الءطيب وينابن   
ي سراالت،اهاع نحو الرياض اع لدى طالب الصرف السرانع االساالمشكالع ي ى التفكير الرياضي و 

ال طالنررراو وطالنررة مررن طرررالب الصررف السررانع األساسررري 104  فرري االردن. تكونررع يينرررة الدراسررة مررن
حررل المشرركالع م،مررويتين، ت،ريب ررة درسررع ناسررتءدام اسررتراتي، ة ترردريس قائمرر  ي ررى  وقسررموا الررى 

، وقرد اظ ررع النترائج المتع قر  نرالتفكير الرياضري تفرو  طرالب وضرانط  درسرع نالطريقرة االيت اد رة
الم،مويررة الت،ريب رررة ي ررى طرررالب الم،مويررة الضرررانط  ويرردم و،رررود فرررو   و داللررر  احصررائ   فررري 
التفكير الرياضي تعزى ل تفايل بين استراتي، ة التدريس والمستوى التحصري ي، وان ات،اهراع طرالب 

ات،اهراع أقررران م مرن الم،مويرة الضررانطة ويردم و،رود فرررو  الم،مويرة الت،ريب رة كانرع أفضررل مرن 
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 و داللرر  احصررائ   فرري ات،اهرراع الطررالب نحررو الرياضرر اع تعررزى ل تفايررل بررين اسررتراتي، ة الترردريس 
 .والمستوى التحصي ي

ال هرردفع الررى دراسررة نعررض انمرراط التفكيررر الرياضرري ويالقت ررا ب،ررانبي 2010مررش  حدراسررة 
االساسررري نغرررزه. ولتحقيرررق اهرررداف الدراسرررة قامرررع الناح رررة نايرررداد  الررردماغ لررردى ط نرررة الصرررف التاسرررع

اءتنرررارين همرررا: اءتنرررار السررر طرهالدماغ   واءتنرررار انمررراط التفكيرررر الرياضررري  االسرررتداللي والنصررررت 
يشوائ   ينقود ر ،  العينة وكانع ،ال طالناو وطالنة134وتكونع يينة الدراسة من   واالبدايي والناقدال

 ج الوصرفي التح ي ري. واظ ررع النترائج أن النعرد النصررت احترل المرتنر  االولرى واتنعع الناح رة المرن
 .لدى افراد العين   م النعد الناقد،  م النعد االستداللي، واءرهم كان النعد االبدايي نالمرتب الرانع 

بين التحصيل في  دفع الدراسة الى الكشف ين العالقة المحتم ةال ه2011دراسة منصور  
   ب ررب  ي ررى مق رراس م رراراع التفكيررر لرردى يينرر  مررن تالميرر  الصررف السررادس االساسرري.الرياضرر اع 

استندع الدراسة الى فرض   تديي  ال طالناو وطالنة في مدارس مدينة دمشق. 241يدد أفراد العينة  
سر بي  أ رو،ود ك ير من االسناب ورا  تدني التحصيل في مادة الرياض اع، وهي في م،م  ا  اع 

الط نرر  ي ررى مق رراس م راراع التقكيررر، ونتي،ررة الدراسررة اظ ررع و،ررود يالقررة ارتنرراط اي،اب رر  فري ادا  
 بين التحصيل في مادة الرياض اع واالدا  ي ى مق اس التفكير.

استءدام استراتي، ة التدريس التنادلي  أ رال هدفع الدراسة الى ق اس 2011دراسة الكب سي  
ل راني متوسرو فري مرادة الرياضر اع. واتنرع الناحرث المرن ج ي ى التحصيل والتفكير الرياضري لط نرة ا

ال طالنرراو تقسررموا الررى 42وكانررع يينررة الدراسررة قررد تكونررع مررن  شررن  الت،ريبرري  اع االءتنررار النعرردت، 
والضررانطة  ،ال طالنرراو درسررع ناسررتءدام اسررتراتي، ة الترردريس التنررادلي21م،مررويتين ت،ريب ررة ويررددها  

وقرد ايرد الناحرث اءتنرارين، االول تحصري ي تكررون قرة اإليت اد رة. ياو درسرع نالطر ال طالنر21ويرددها  
ال فقرررره. وكانرررع النترررائج تشرررير الرررى تفرررو  38ال فقرررره، وال ررراني ل تفكيرررر الرياضررري تكرررون مرررن  30مرررن  

الم،مويرررة الت،ريب رررة التررري اسرررتءدمع اسرررتراتي،ة التررردريس التنرررادلي ي رررى الم،مويرررة الضرررانط  فررري 
 .التحصيل والتفكير الرياضي
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ال هررردفع الدراسرررة الرررى الكشرررف يرررن ا رررر برنرررامج تررردريبي مقتررررح لتنم رررة 2012سرررة ن،رررم  درا
التفكيرررر الرياضررري فررري التحصررريل المناشرررر والمؤ،رررل  االحتفررراظال فررري الرياضررر اع لررردى ط نرررة الصرررف 

ال طالنراو وطالنرة  مرن 82  السانع االساسي، وحتى يتم تحقيق ه ا ال دف كانع يينرة الدراسرة تتكرون 
االساسي الموزيين ي ى ارلعة شعب: شعبتان ل  كور تم ل الم،موية الت،ريب ة  الصف السانع ط نة

واالءررررى تم رررل الم،مويرررة الضرررانط ، وشرررعبتان لالنررراث ا ضرررا احرررداهما تم رررل الم،مويرررة الت،ريب رررة 
واالءرى الم،موية الضانط . درسع الم،مويرة الت،ريب رة البرنرامج التردريبي، الر ت كران ي ردف الرى 

منطقرري تفكيررر الرياضرري االت رر : االسررتقرا  واالسررتنتاا والبرهرران الرياضرري والتفكيررر التنم ررة م رراراع ال
 ال وحرررل المسرررائل الرياضررر ة الكالم ررر . بينمرررا درسرررع الم،مويرررة الضرررانط والتع يرررل والتبريرررر  السررربب ة

االيت اد رر . واسررتءدم لدراسررة تحصرريل الط نرر  اءتنررار تحصرري ي نعررد تنفيرر  الدراسررة مناشررره  نالطريقرر 
حصيل المناشرال ونعرد ارلعرة اسراب ع مرن تنفير ها  التحصريل المؤ،رلال. وكانرع النترائج تشرير الرى  الت

اال ررر االي،ررابي ل برنررامج الترردريبي المقترررح لتنم ررة التفكيررر الرياضرري فرري تحسررين التحصرريل المناشررر 
والمؤ،ررررررل فرررررري الرياضرررررر اع، و لررررررك لكررررررل مررررررن الط نرررررر  الرررررر كور واالنرررررراث وتفوقرررررر  فرررررري  لررررررك ي ررررررى 

 .يت اد   في التدريسالطريق اال

ال هررردفع الدراسرررة الرررى استقصرررا  تطرررور القررردره ي رررى التفكيرررر 2012دراسرررة ابرررو زينررر  ويبرررد  
ناالضراف  الرى العالقر  برين التفكيرر  ،الرياضي لردى الط نر  يبرر الصرفوف مرن ال رامن وحترى العاشرر

يرررروا مررن ط نرررة ال طالنرراو وطالنررة أءت1148ول ررب يررردد افررراد العينرررة   الرياضرري ونمررو تع رررم الطررالب. 
ولتحقيرق اهرداف الدراسرة ترم اسرتءدام  ،الصفوف ال امن وحتى العاشر في مديرية ترل ة يمان األولى

اءتنرررار التفكيرررر الرياضررري مرررن ايرررداد النررراح ين والتحقرررق مرررن صررردق  و ناتررر  نرررالطر  المناسرررن ، وقرررد 
. ولينرع نترائج الدراسرة نمروا فري استءدم مق اس فارك ل كشف ين انماط الرتع م المفضر   لردى الط نر 

التفكيرررر الرياضررري نانتقرررال الطالرررب مرررن صرررف الرررى صرررف اي رررى، واظ ررررع ا ضرررا ان نمرررو التع ررر م 
المفضل لدى الط ن  يتغير مع اءتالف الصف، وان ادا  الط ن  ي ى اءتنار التفكير الرياضي كران 

 .االي ى ل وت النمو النصرت، اما  وت النمو السمعي فكا  اداؤهم اقل
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ال هرردفع دراسررت  الررى معرفررة انمرراط التفكيررر الرياضرري ويالقت ررا بررنعض 2013دراسررة  ررامين  
ال كا اع لدى ط نة الصف العاشرر االساسري، وهردفع ا ضرا الرى معرفرة العالقر  برين انمراط التفكيرر 
الرياضي في التفريب  ي مي، ادبيال.وقد استءدمع الناح ة المن ج الوصفي التح ي ي، وتكون م،تمع 

وطنقررع هرر ه  راسررة مررن ،م ررع طررالب وطالنرراع الصررف العاشررر االساسرري فرري محافظررة طررولكرم،الد
وكانع العين  قصد  ، واشارع النتائج الى و،ود  الطالناو وطالنة359الدراسة ي ى يينة تكونع من  

فرررو   و داللرر  احصررائ   بررين انمرراط التفكيررر الرياضرري وال كا اتالمتعرردده، وكرر لك و،ررود فررررو   و 
 .حصائ   بين انماط التفكير والرغن  في التفريب  ي مي، ادبيالدالل  ا

ال هررردفع دراسرررت  الرررى تقصررري ا رررر اسرررتءدام اسرررتراتي،يتين تدريسررريتين 2013دراسرررة الزلرررون  
لتردريس طرالب الصرف ال رامن االساسري فري التحصريل وتنم رة التفكيرر  ي ى النظرية البنائ رة مبنيتين

الى  واوقسم ،ساسيطالنا  من ط نة الصف ال امن األ ال94وتكونع يينة الدراسة من   الرياضي.
 ررررالث م،مويرررراع يشرررروائ ا، الت،ريب ررررة االولررررى درسررررع ناسررررتءدام طريقررررة نمررررو ا التع رررر م البنررررائي، 
والت،ريب ررررة ال ان رررر  درسررررع ناسررررتءدام دورة الررررتع م، والضررررانط  درسررررع نالطريق االيت اد رررر . وقررررد تررررم 

يل فررري مرررادة الرياضررر اع واءتنرررار التفكيرررر الرياضررري. اسرررتءدام اداتررري ل دراسرررة وهررري اءتنرررار التحصررر
واظ رررررع النتررررائج و،ررررود فرررررو   و داللرررر  احصررررائ   بررررين المتوسررررطاع الحسرررراب   لعالمرررراع طررررالب 
م،مويررراع الدراسرررة الررر الث ي رررى اءتنرررارين التحصررريل والتفكيرررر الرياضررري، وهررر ا الفرررر   عرررزى الرررى 

الولرررى،  رررم طرررالب الم،مويرررة الت،ريب رررة االسرررتراتي، ة، وكررران لصرررالح طرررالب الم،مويرررة الت،ريب رررة ا
 .ال ان ة

ال هرردفع الررى معرفررة فاي  ررة برنررامج قررائم ي ررى التع رر م الفررردت المررديم 2014دراسررة سرر فين  
نالحقيب االلكترون   لتنم ة التفكير الرياضري والتحصريل لردى طرالب الصرف ال راني االيردادت. واتنرع 

ة تتكررون مررن طررالب الصررف ال رراني االيرردادت الناحررث المررن ج شررن  الت،ريبرري، وكانررع يينررة الدراسرر
ال طالنرراو وتررم تقسرر م م الررى م،مررويتين : ت،ريب ررة 58ول ررب يررددها   الحدي رر ،ة نمدرسررة قنررا االيداد رر

وكانررع النتررائج كالتررالي: و،ررود  ال طالنررة. 27وأءرررى ضررانطة تكونررع مررن   ،ال طالنرراو 31تكونررع مررن  
،موية الضانط  والم،موية الت،ريب ة في فرو   و دالل  احصائ   بين متوسطي در،اع طالب الم



29 

اءتنار التفكير الرياضي النعدت لصرالح طرالب الم،مويرة الت،ريب رة. واضر رع النترائج ا ضرا و،رود 
فرررر   و داللررر  احصرررائ   برررين متوسرررطي در،ررراع ط نرررة الم،مويرررة الت،ريب رررة والضرررانط  فررري اءتنرررار 

 .التحصيل النعدت لصالح الم،موية الت،ريب ة

توظيرف انمرراط التفكيرر الرياضرري ي ررى  أ رررال هردفع  لررى التعررف ي ررى 2014دراسرة صررنح  
تحصيل وات،اهاع ط نة الصف ال امن األساسي في الرياض اع في المدارس الحكوم   في محافظة 

لنررا وترم تدرسرري م المررادة ال طا30نراب س. وتكونررع العينر  مررن شررعبتين، االولرى ت،ريب ررة ويردد افرادهررا  
ال وقرد درسرع 30مديما نانماط التفكير الرياضري، والشرعن  األءررى ضرانط  ويردد افرادهرا   التدريب ة

المحتوى الرياضي نطريقر  تق يد ر . وترم اسرتءدام اءتنرار قب ري لغررض ق راس التكرافؤ وطنقرع اءتنرار 
 التفكير الرياضي، وطنقع ا ضا مق اس االت،اه نحو الرياض اع.

رو   و دالل  احصرائ   برين متوسرطي انمراط التفكيرر ومن أهم النتائج التي ظ رع: و،ود ف
 النصرت واالستداللي والناقردال لطرالب الصرف ال رامن االساسري برين الم،مرويتين الت،ريب والضرانط  
ي رررى اءتنرررار انمررراط التفكيرررر لصرررالح الم،مويرررة الت،ريب رررة، وو،رررود فررررو   و داللررر  احصرررائ   برررين 

ل ررامن االساسرري، بررين الم،مررويتين الضررانط  متوسررطي التحصرريل فرري الرياضرر اع لطررالب الصررف ا
 والت،ريب ة لصالح الم،موية الت،ريب ة.

ال هدفع التعرف ي ى أ ر برنامج تع  مري قرائم ي رى القروة الرياضر ة فري 2015دراسة يمر  
التحصرريل والتفكيررر الرياضرري لرردى ط نررة الصررف السررانع األساسرري فرري محافظررة نرراب س. وقررد تكونررع 

ال طالنة من طالناع الصف السانع االساسي في محافظة ناب س تم اءت ارهمرا 60يينة الدراسة من  
صررد  ،  ررم قسررموا الررى م،مررويتين يشرروائ ا، م،مويررة ت،ريب ررة درسررع ناسررتءدام البرنررامج نالطريق الق

 االيت اد  . الرياض ة، والم،موية التان   ضانط  درسع نالطريق  القوةالتع  مي القائم ي ى 

ارين، اءتنررار تحصري ي فرري مررادة الرياضرر اع واءتنررار التفكيررر نرروتكونرع أداة الدراسررة مررن اءت
هرم النترائج التري أظ رت را الدراسرة و،رود فررو   و داللر  احصرائ   برين المتوسرطاع الرياضي، ومن أ 

الحساب   لعالماع طرالب م،مرويتي الدراسرة الضرانط  والت،ريب رة ي رى اءتنرارت التحصريل والتفكيرر 
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الرياضررري  عرررزى الرررى البرنرررامج التع  مررري القرررائم ي رررى القررروة الرياضررر ة لصرررالح الم،مويرررة الت،ريب رررة، 
 ا يالق  طرد ة بين التفكير الرياضي والتحصيل.وأظ رع ا ض

 دات نحو الرياضياتمعتقتناولت الالدراسات التي  2.2.2

تناولرع فري أحرد أهرداف ا معتقرداع و  الAnderson et al ,2005  دراسرة أنديرسرون وزمرالؤه
مع مي الرياض اع ل مرح ة األساس ة نحو حل المسائل الرياض ة ومناحي تع م ا وتع  م ا، وأظ رع 
نتررائج تح يررل اسررت،اناع أفررراد العينررة ي ررى مق رراس الدراسررة و،ررود ءمسررة أنمرراط لمعتقررداع المع مررين: 

رة، ومعتقرررداع معاصرررة ،ررداو، ومعتقرررداع معتقررداع تق يد ررة ،ررداو ومعتقرررداع تق يد ررة ومعتقررداع معاصرر
، ممررا 4%، 11%، 5%، 8%، %72متداء رة، و،را ع نسررب المسرت،يبين لكررل نمرو ي ررى التروالي 

 . شير  لى أن معظم معتقداع المع مين ،ا ع متداء ة وتحمل أك ر من تصنيف

 ال استكشراف معتقرداع ط نرة قسرم الرياضر اع نك  رة الترل رة فري2006وتناولع دراسة السرر  
،امعرررة األقصرررى حرررول الرياضررر اع، ومعرفرررة داللرررة العالقرررة برررين هررر ه المعتقرررداع واألدا  التدريسررري، 

ي ررى يينررة  ولتحقيررق هرر ه األهررداف طبررق الناحررث مق اسرراو حررول طب عررة الرياضرر اع وتع  م ررا وتع مرر 
ال لرررردي م نظرررررة أدائ ررررة حررررول %56،3وأظ رع نتررررائج الدراسررررة أن  ،ال طالنرررراو وطالنررررة87مؤلفررررة مررررن  

ال  عتقرررردون %54ال  عتقرررردون نررررالنظرة الطب ع ررررة والت،ريب ررررة ل رياضرررر اع، و %62،1الرياضرررر اع، و 
ال  عتقررررردون نرررررالنظرة الداينم رررررة واال،تماي رررررة ل رياضررررر اع، %68،2نرررررالنظرة الم ال رررررة ل رياضررررر اع، و 

ال لرردي م معتقررداع 83،9ال  عتقرردون نررالتع م التشرراركي، و %93،1ال لرردي م نظرررة مءت طررة، و 89،6و 
ال  عتقرررردون نكفررررا ت م ال ات ررررة فرررري الرياضرررر اع، و،م ررررع الط نررررة 56،3م الترلو ررررة ل رياضرررر اع، و القرررر 

 عتقرردون نررالنظرة البنائ ررة لتع رر م الرياضرر اع، ولينررع النتررائج يرردم و،ررود يالقررة بررين األدا  التدريسرري 
 .والمعتقداع حول الرياض اع

داع مع مرررري ب رررردف فحرررر  العالقررررة بررررين معتقرررر الYates,2007  و،ررررا ع دراسررررة  ررررات س
الرياضرر اع نحررو الرياضرر اع، ونحررو تع م ررا وتع  م ررا ولررين وممارسررات م التدريسرر ة،، أظ رررع نتررائج 
تح يل است،اناع يينة الدراسة يدم و،ود يالقة بين معتقداع المع مين نحو الرياض اع ومعتقدات م 
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ين نحرررو تع رررم نحرررو تع رررم الرياضررر اع وتع  م رررا مرررن ، رررة ولرررين ممارسرررات م معتقرررداع الط نرررة المع مررر
الرياضرر اع وتع  م ررا الترلو ررة مررن ، ررة أءرررى، كمررا تبررين يرردم و،ررود يالقررة بررين معتقررداع المع مررين 

 .العمر وءبرت م في تدريس الرياض اع، والمؤهل الع مي ل مع مين :وكل من متغيراع

 التعقيب علل الدراسات السابقة 3.2

الى الكشرف  cai, 2000)فقد هدفع دراسة كات   ،تضمنع الدراساع السانقة أهدافاو مءت فة
أمررا دراسررة كررل  ،يررن اسررتراتي، اع التفكيررر والتبريررر الترري  سررتءدم ا الط نررة فرري حررل المسررائل ال،بريررة

 الAnderson et al ,(2005وأندرسرون وزمالئر  ،الyates,2007و راتس   ،ال2004مرن الءطيرب  
برنرامج مقتررح تردريبي لمع مري الرياضر اع  كانع دراست م ين المع مين سوا  كان التعررف ي رى أ رر

معتقرداع  ي ى تنم ة القدره ي ى التفكيرر الرياضري وي رى التحصريل فري الرياضر اع أو التعررف ي رى
أو كرران  مع مري الرياضرر اع ل مرح ررة األساسرر ة نحررو حررل المسررائل الرياضرر ة ومنرراحي تع م ررا وتع  مرر 

حررو الرياضرر اع، ونحررو تع م ررا وتع  م ررا  رردف فحرر  العالقررة بررين معتقررداع مع مرري الرياضرر اع نال
 ةال كان هدف ا التفكيرر الرياضري نعنروان2005بينما دراسة يبد الحك م   ،ولين وممارسات م التدريس ة

وهرردفع دراسررة  ،فعال ررة اسررتءدام نمررو ا وت رري ل ررتع م البنررائي فرري تنم ررة التحصرريل والتفكيررر الرياضرري
قرررد لررردى الط نررررة والتعررررف ي رررى مسرررتوى التفكيررررر ال الرررى معرفرررة مسررررتوى التفكيرررر النا2005الشررررقي  

 ،ويالقت  نالرغن  فري االلتحرا  نالقسرم الع مري او االدبري ويالقتر  ا ضرا نمسرتوى تحصري  م الدراسري
ال هرردفتا الرى تقصري أ رر اسررتءدام 2008ال و الءطيرب وينابنر   2006أمرا دراسرة كرل مررن الءطيرب  

م ررررة التفكيررررر الرياضرررري واالت،اهرررراع نحررررو اسررررتراتي،   تدريسرررر ة قائمرررر  ي ررررى حررررل المشرررركالع فرررري تن
ال الرررى استقصرررا  دور أنمررراط التفكيرررر  ال غررروت والمنطرررق 2007وهررردفع دراسرررة الرررزرو   ،الرياضررر اع

الرياضررري والمكرررانيال وفاي  رررة برنرررامج لتنم رررة كفا رررة الررر اع األكاد م رررة والتفايرررل برررين هررر ه األنمررراط 
وكانررع دراسررة العنسرري  ،والتحصرريل الدراسرري والمعال،ررة الت،ريب ررة فرري تنم ررة كفا ررة الرر اع األكاد م ررة

ال 2010مرش  حودراسرة  ،ال ت دف الى فح  مظراهر التفكيرر الرياضري السرائدة لردى الط نرة2008 
ال 2011ودراسة منصور   ،هدفع الى دراسة نعض أنماط التفكير الرياضي ويالقت ا ب،انبي الدماغ

هدفع الدراسة الى الكشف ين العالقة المحتم ة بين التحصيل في الرياض اع ي ى مق راس م راراع 
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ال هرردفع الررى ق رراس ا ررر اسررتءدام اسررتراتي، ة الترردريس التنررادلي 2011أمررا دراسررة الكب سرري   ،التفكيررر
 ،ي ى التحصيل والتفكير الرياضي

الكشف ين ا ر برنامج تدريبي مقترح لتنم ة التفكير ال ت دف الى 2012وكانع دراسة ن،م  
ال هردفع الرى 2012و دراسرة ابرو زينر  ويبرد   ،الرياضي في التحصيل المناشر والمؤ،رل  االحتفراظال

استقصررررا  تطررررور القرررردره ي ررررى التفكيررررر الرياضرررري لرررردى الط نرررر  يبررررر الصررررفوف مررررن ال ررررامن وحتررررى 
ال 2013أمرا دراسرة  رامين   ،ي ونمو تع رم الطرالبناالضاف  الى العالق  بين التفكير الرياض،العاشر

هرردفع الررى معرفررة انمرراط التفكيررر الرياضرري ويالقت ررا بررنعض الرر كا اع و معرفررة العالقرر  بررين انمرراط 
ال هررردفع الرررى تقصررري ا رررر 2013و دراسرررة الزلرررون   ،التفكيرررر الرياضررري فررري التفريرررب  ي مررري، ادبررريال

ظري البنائ ررررر  فررررري التحصررررريل وتنم رررررة التفكيرررررر اسرررررتءدام اسرررررتراتي،يتين تدريسررررريتين مبنيترررررين ي رررررى الن
ال هدفع الى معرفة فاي  ة برنامج قائم ي ى التع  م الفردت المرديم 2014ودراسة س فين   ،الرياضي

ال هررردفع  لرررى 2014أمرررا دراسرررة صرررنح   ،نالحقينررر  االلكترون رررة لتنم رررة التفكيرررر الرياضررري والتحصررريل
ال 2015ودراسرة يمرر   ، رى تحصريل وات،اهراعالتعرف ي ى ا ر توظيف انماط التفكير الرياضري ي

كررران هررردف ا التعررررف ي رررى أ رررر برنرررامج تع  مررري قرررائم ي رررى القررروة الرياضررر ة فررري التحصررريل والتفكيرررر 
ال استكشررراف معتقرررداع ط نرررة قسرررم الرياضررر اع نك  رررة الترل رررة 2006وتناولع دراسرررة السرررر  ،الرياضررري

. أمرررا هررر ه الدراسرررة واألدا  التدريسررري حرررول الرياضررر اع، ومعرفرررة داللرررة العالقرررة برررين هررر ه المعتقرررداع
فقامررع ي ررى محاولررة معرفررة م رراراع التفكيررر الرياضرري  الم،رررد والناقررد واالسررتداللي واإلبررداييال لرردى 

 ررم  ،ط نررة تءصصرري ألرياضرر اع وأسرراليب ترردريس الرياضرر اع ومعرفررة معتقرردات م محررو الرياضرر اع
 ي والمعتقداع السائدة نحو الرياض اع. الكشف ين العالقة ما بين اكتساب م اراع التفكير الرياض

 دراسررررررررررة ال و cai,2000اسررررررررررتءدمع معظررررررررررم الدراسرررررررررراع السررررررررررانقة م ررررررررررل دراسررررررررررة كررررررررررات  
 Anderson , (2005ال و دراسة كل من أندرسرون وزمالئر 2008ودراسة العنسي  ال 2006السر  

et alو رراتس   ، الyates,2007ال اسررتءدمع 2011ودراسررة الكب سرري   ،ال المررن ج النررويي ل نحررث
ال 2005ويبرررد الحكررر م   ،ال2004ودراسرررة الءطيرررب   ،المرررن ج شرررن  الت،ريبررري  اع االءتنرررار النعررردت

ال ومنصور 2007ال ودراسة الزرو  2008ال والءطيب وينابن   2006ال والءطيب  2005والشرقي  
ال وصرررررنح 2014 ال وسررررر فين 2013ال والزلرررررون  2012ال وابرررررو زينررررر  ويبررررد  2012ال ون،ررررم  2011 
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واتفقررع الدراسررة الحال ررة مررع دراسررة كررل  ،ال اسررتءدمع المررن ج شررن  الت،ريبرري2015ال ويمررر  2014 
 ال في استءدام المن ج الوصفي التح ي ي.2013ال و  امين  2010مش  حمن 

ال cai, 2000حيث أ،ريع دراسة كرات   ،اءت فع نعض الدراساع السانقة في مكان  ،رائ ا
ال فررري 2008ودراسرررة الءطيرررب وينابنررر    ،ال فررري  رلرررد2008راسرررة العنسررري  ود ،فررري أمريكرررا والصرررين

وأ،ريع دراسة الشرقي  ،ال أ،ريتا في غزة2006ال و السر  2010أما دراسة كل من ءمش   ،األردن
أمرا الدراسررة الحال رة اتفقرع مررع  ،ال أ،ريرع فرري طرولكرم2013ودراسررة  رامين   ،ال فري الريراض2005 

 ال في مكان  ،رائ ا وهي مدينة ناب س.2015  ال ودراسة ُيمر2014دراسة صنح  

فكانرع  ،تم تطبيق الدراساع السانقة ي ى ييناع دراسر ة متنويرة مرن حيرث المرح رة العمريرة
 Anderson et،(2005ال ودراسرة أندرسرون وزمالئر 2004يينة الدراسة لكل مرن دراسرة الءطيرب  

al  الودراسررة  رراتسYates، 2007ونرراقي معظررم الدراسرراع كانررع العينررة تتكررون  ،ال تتم ررل نررالمع مين
ال ودراسررة 2012ال ودراسررة ن،ررم  2005مررن ط نررة المرردارس م ررل دراسررة كررل مررن الءطيررب وينابنررة  

ودراسرة يبرد  ،ال أ،ريع ي ى ط نرة الصرف السرانع األساسري2015ال ودراسة يمر  2006الءطيب  
ال 2014دراسررررة سرررر فين  و  ،ال أ،ريتررررا ي ررررى طررررالب األول  ررررانوت 2005ال والشرررررقي  2005الحكرررر م  

ال حيررث كانررع 2006بينمررا اتفقررع هرر ه الدراسررة مررع دراسررة السررر  ،أ،ريررع ي ررى ط نررة ال رراني  يرردادت
 العينة تم ل ط نة ال،امعة من قسم الرياض اع في ك  ة الترل ة وك  ة الع وم.

استءدمع الدراساع السانقة أدواع دراسة متنوية من را نمرو ا وت ري لتنم رة التفكيرر كمرا فري 
 ،ال اسرررتءدمع اسرررتراتي، ة التررردريس التنرررادلي2011ودراسرررة الكب سررري   ،ال2005دراسرررة يبرررد الحكررر م  

ال مق راس فرارك ل كشرف يرن أسراليب التع ر م المفضر ة لردى 2012واستءدمع دراسى أبو زينرة ويبرد  
بينمرا دراسرة صرنح  ،ال مق اس لق اس كفا ة الر اع األكاد م رة2007واستءدمع دراسة زرو   ،الطالب

أمررا الدراسررة الحال ررة  ،ال اسرتءدمع اءتنررار التكررافؤ ومق رراس ات،اهرراع الط نرة نحررو الرياضرر اع2014 
أسررتءدمتاءتنار التفكيررر الرياضرري ومق رراس لق رراس معتقررداع الط نررة نحررو الرياضرر اع كمررا فرري العديررد 

 ال.2008ال ودراسة العنسي  2006من الدراساع م ل دراسة الءطيب  
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فرررة لفحررر  مسرررتوى التفكيرررر الرياضررري ودراسرررة مسرررتوى بينرررع نعرررض الدراسررراع طرائرررق مءت 
ال ق راس مسرتوى التفكيرر الناقرد والتعررف 2005معتقداع الط نة نحرو الرياضر اع م را دراسرة الشررقي  

ال اسررتءدام اسررتراتي،   قائمررة ي ررى حررل 2006ودراسررة الءطيررب   ،ي ررى مسررتو اع التفكيررر الرياضرري
ال 2008ودراسرررة العنسررري   ،نحرررو الرياضررر اع المشررركالع فررري تنم رررة التفكيرررر الرياضررري واالت،اهررراع

ودراسرة  ،ال معرفرة أنمراط التفكيرر الرياضري2013ودراسرة  رامين   ،فحصع مظاهر التفكير الرياضي
واتفقرررع هررر ه الدراسررراع مرررع  ،ال توظيرررف أنمررراط التفكيرررر ي رررى التحصررريل واالت،اهررراع2014صرررنح  

 ت،اهاع نحو الرياض اع.الدراسة الحال ة في معرفة مستوى أنماط التفكير الرياضي واال

 واستء صع الناح ة أو،  الشن  واالءتالف بين الدراسة الحال ة والدراساع السانقة كما ي ي:

 ( تصنيف الدراسات السابقة1.2جدود )

 أداة الدراسة الفئة المستهد ة اسم الدراسة

 الصف السانع األساسي ال2015يمر 
اءتنار تفكير رياضي/ اءتنار تحصيل في 

 الرياض اعمادة 
 اءتنار تكافؤ/ مق اس االت،اه نحو الرياض اع الصف ال امن االساسي ال2014صنح 

اءتنار التحصيل في الرياض اع /اءتنار   اني ايدادت ال2014س فين 
 التفكير الرياضي

اءتنار التحصيل في الرياض اع /اءتنار  ال امن االساسي ال2013الزلون 
 التفكير الرياضي

 اءتنار التفكير الرياضي العاشر االساسي ال2013 امين 
أبو زين  ويبد 

 ال2012 
من الصف ال امن االساسي 

 حتى الصف العاشر
اءتنار التفكير الرياضي/مق اس مارك ل كشف 

 ين االساليب التع  م المفض   ل طالب

 السانع االساسي ال2012ن،م 
برنامج لتنم ة التفكير الرياضي في التحصيل 

 المناشر والمؤ،ل
 اءتنار تفكير رياضي واءتنار تحصي ي  اني متوسو ال2011كب سي 
 مق اس م اراع التفكير الرياضي السادس االساسي ال2011منصور 

 التاسع ال2010مش ح
اءتنار التفكير الرياضي/ اءتنار الس طرة 

 الدماغ ة
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الءطيب وينابنة 
 ال2008 

 اءتنار تفكير رياضي واءتنار تحصي ي السانع االساسي

 اءتنار لفح  مظاهر التفكير الرياضي ال الث االساسي ال2008العنسي 

اءتنار التفكير الرياضي/ مق اس لق اس كفا ة  التاسع االساسي ال2007زرو 
 ال اع االكاد م ة

 مق اس لق اس معتقداع المع مين مع مي الرياض اع ال2007 اتس 

 السانع االساسي ال2006الءطيب 
رياضي/اءتنار تحصيل في اءتبر تفكير 

الرياض اع/ مق اس لق اس االت،اهاع نحو 
 الرياض اع

ط نة قسم الرياض اع نك  ة  ال2006السر 
 ترلو ة

مق اس حول طب عة الرياض اع وتع م ا/ 
 ومق اس لق اس االت،اهاع نحو الرياض اع

 اءتنار لق اس التفكير الناقد االول  انوت  ال2005الشرقي 
يبد الحك م 

 ال2005 
 نمو ا وت ي لتنم ة التفكير الرياضي األول  انوت 

 مع مي الرياض اع ال2004الءطيب 
اءتنار التفكير الرياضي/ اءتنار التحصيل في 

 الرياض اع

 ال2000كات 
يينة من طالب أمريكا 

 والصين
 حل المسائل وشرح الح ول

 أندرسون وزمال ه
 ال2005 

 مع مي الرياض اع
مع مي الرياض اع نحو مق اس لق اس ات،اهاع 

 الرياض اع وتع  م ا
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 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تميررزع هرر ه الدراسررة فرري أن ررا كانررع تقرر س مسررتوى م رراراع التفكيررر ومسررتوى المعتقررداع لطررالب  -1
 حيث أن أغ ب الدراساع كانع يينت ا متم  ة من ط نة المدارس ،ال،امعة

العالقة ما بين مسرتوى م راراع التفكيرر نكون ا من الد ِّراساع األولى، الت ِّي تتناول  وتميزع أ ضا -2
حيررث أغ ررب الدراسرراع كانررع تسررعى لتنم ررة م رراراع التفكيررر  ،ومسررتوى المعتقررداع لرردى الط نررة

 ويالقت ا مع التحصيل في الرياض اع.

لرياضررر اع لررردى ط نرررة وانفرررردع هررر ه الدراسرررة فررري كون رررا كانرررع تقررر س مسرررتوى المعتقرررداع نحرررو ا -3
وهررر ا مرررا يرررراه كرررل مرررن  يابرررد  ،حيرررث أن النحرررث حرررول المعتقرررداع مرررا زال فررري بدايتررر  ،ال،امعرررة

ع هرر ه الدراسررة لتسررد الررنق  فرري الدراسرراع الحال ررة فرري م،ررال منحررث  و،ررا ،ال2002 ،والسرريد
ولت برري توصرر اع الترلررويين فرري النحرررث يررن طررر  ،ديرردة لتنم ررة م رراراع التفكيرررر  ،الرياضرر اع

 معتقداع نحو الرياض اع.وال



37 

 

 الفصل الثالث

جراءاتهاط  ريقة الدراسة وا 
 

 مقدمة 1.3

 منهجية الدراسة 2.3

 مجتمع الدراسة 3.3

 عينة الدراسة 4.3

 أدوات الدراسة 5.3

 متغيرات الدراسة 6.3

 المعالجات اإلحصائيه 7.3

 إجراءات الدراسة 8.3



38 

 

 الفصل الثالث
جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة 1.3

تناولع الناح ة فري هر ا الفصرل اإل،ررا اع التري ترم  تناي را فري هر ه الدراسرة والتري اشرتم ع 
ووصررف أدواع الدراسررة  ،مررن ج النحررث المتنررع فرري الدراسررة وم،تمع ررا ويينت ررا وك ف ررة اءت ارهرراي ررى 

ق هررر ه واإل،ررررا اع التررري ترررم بنرررا و ي ي رررا تطبيررر  ررراو نات  اوك ف رررة التاكرررد مرررن صررردق ،هاوك ف رررة  يرررداد
 ب انات التح يل المناسنة كما تصف المعال،اع اإلحصائ ة  ،الدراسة

 منهج الدراسة 2.3

، نايتنررراره المرررن ج المناسرررب التح ي ررري الدراسرررة الحال رررة فررري  ،را ات رررا المرررن ج الوصرررفي تتنرررع
م ررررراراع التفكيرررررر الرياضررررري ويالقت رررررا  استقصرررررا  مسرررررتوى والمتم  رررررة فررررري  لتحقيرررررق أهرررررداف الدراسرررررة

فررري  نالمعتقرررداع نحرررو الرياضررر اع لررردى ط نرررة تءصصررري الرياضررر اع وأسررراليب تررردريس الرياضررر اع
 ،امعة الن،اح .

 مجتمع الدراسة 3.3

المسررر، ين فررري التع  م رررة  الن،ررراح الوطن ررر ،امعرررة  ط نرررةتكرررون م،تمرررع الدراسرررة مرررن ،م رررع ي
 ،وطالنةاو ال طالن437والنالب يددهم  والرياض اع  ض اعءصصاساليب تدريس الرياتبرنام،ي التدريس

ال يدرس أساليب تدريس الرياض اع في 137و   ،الرياض اع ون يدرس او ال طالن300حيث قسموا الى  
 ،م ع السنواع الدراس ة.
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 عينة الدراسة 4.3

الن،اح الوطن ة من م  ال طالناو وطالنة من ط نة ،امعة ،امعة220تتكون يينة الدراسة من  
ال طالنرررررا وطالنرررررة مرررررن ط نرررررة 150ال طالنرررررا وطالنرررررة تءصررررر  أسررررراليب تررررردريس الرياضررررر اع و  70 

 تءص  الرياض اع. 

 أدوات الدراسة 5.3

همررا: اءتنررار لق رراس م رراراع التفكيررر الرياضرري، الدراسررة أداترران اسررتءدمع الناح ررة فرري هرر ه 
 واستنان  لق اس معتقداع الط نة نحو الرياض اع.

 اختبار أنماط التفكير الرياضي

تم  ع أداة الق اس في ه ه الدراسة ناءتنار أنماط التفكير الرياضي من  يداد الناح ة،    تم 
 : تناع الءطواع التال ة من أ،ل بنا  اءتنار التفكير الرياضي

 وصف اختبار التفكير الرياضي

م ررراراع التفكيرررر المرتنطرررة نانمررراط ر الرياضررري، لق ررراس قامرررع الناح رررة بنيرررداد اءتنرررارا ل تفكيررر
لررررردى ط نرررررة ،امعرررررة الن،ررررراح تءصررررر  اسررررراليب تررررردريس الرياضررررر اع  التفكيرررررر الرياضررررر ة المءت فرررررة

ال فقررررراع لكررررل نمررررو مررررن أنمرررراط التفكيررررر 5ال فقرررررة نمعرررردل  20والرياضرررر اع، وتكررررون االءتنررررار مررررن  
الءت ار من متعدد واالسئ ة الرياضي  الم،رد، الناقد واالبدايي واالستدالليال، وتنويع االسئ   بين ا

 .المقال ة

قامررع الناح ررة ناءت ررار االءتنررار نعررد االطررالع ي ررى اءتنرراراع متنويررة مررن أنحرراث ورسررائل 
 ال.2014رسالة صنح   ،ال2013ال، رسالة  امين  2011ما،ستر وكتب من ا رسالة حمش  

ال 20 من كل در،ة االءتنار ك عوقد تم تقدير در،اع االءتنار در،ة لكل فقرة، نحيث تكون
 .، وتم تقدير زمن االءتنار نساي  واحده فقودر،ة
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التفكير لدى الطالب من ءرالل ا،ابتر ، فرن ا  الناح ة بتحديد مع ار الحكم ي ى م ارةوقامع 
ال فقرررراع ل رررنمو، كررران يتمترررع ب ررر ا الرررنو مرررن التفكيرررر، و لرررك 5ال فقرررراع مرررن أصرررل  3ا،ررراب ي رررى  

 .ال2014نااليتماد ي ى دراسة صنح  

التفكيررررر  الم،رررررد، الناقررررد،  م رررراراعالتفكيررررر الرياضرررري حسررررب  مسررررتو اع م رررراراعف تصررررني
 فقراع من األسئ ة، نالتفصيل التالي: 5االستداللي واالبداييال، حيث كل نمو  حتوت ي ى 

 (  قرات مجالت أنماط التفكير الرياضي.1.3جدود )

 رقم الفقرة بالمقالي رقم الفقرات بالمتعدد نوع التفكير
 9، 6، 2 9 ،4 التفكير الم،رد
 8 ،7،5 6 ،5 التفكير الناقد

 1 10 ،7 ،3 ،1 التفكير االستداللي
 10، 4، 3 8 ،2 التفكير اإلبدايي
 صدق أختبار التفكير الرياضي

مرن الءبررا   ،قامرع الناح رة نعرضر  ي رى ل،نرة مرن المحكمرين ،صرد  اإلءتنرارل تحقق من 
،امعرة الن،راح الوطن رة  فيالدكتوراه من م من حم ة در،ة والمءتصين في م،ال تدريس الرياض اع 

ي رى  و لرك مرن أ،رل اإلطرالع ،ال5م حرق رقرم   ،ومشرف ترلوت وأسات ة من حم ة ش ادة الما،ستير
ترررردريس الرياضرررر اع وصررررحة  فقررررراع االءتنررررار ومناسرررربت ا لط نررررة تءصصرررري الرياضرررر اع و أسرررراليب

بنررا و ي ررى ط ررب نعررض  ،وقررد تررم تعررديل بررنعض الفقررراع وتغييررر نعضرر ا ،الصرر اغة الع م ررة وال غو ررة
ول لك تحقق الصد  الظاهرت لالءتنار. ا  تم تعديل ص اغة نعض األسئ ة م ل السؤال  ،المحكمين

لضرر عين اآلءرررين. أت مررن مرلررع الرروتر  سرراوت م،مرروع مرلعرري ا ،السررادس  أت الم  ررث القررائم الزاو ررة
مرلع الوتر  ساوت م،موع مرلعي  ،الم   اع التال ة هو منفرا الزاو ة؟ال الى  في الم  ث القائم الزاو ة

والسررررررؤال التاسررررررع  لكتانررررررة  ،الضرررررر عين اآلءرررررررين. أت مررررررن الم   رررررراع التال ررررررة هررررررو منفرررررررا الزاو ررررررة؟ال
 ،ي رى شركل قروة هروال6^3×4+6^3×5ي ى شكل قوة واحدة ف كون:ال الرى  نراتج 6^3×6+4^3×5

 واضافة السؤال العاشر في األسئ ة المقال ة.
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كمرا قامررع الناح ررة نحسرراب معررامالع الصررعونة لفقرراع اءتنررار التفكيررر الرياضرري ل تاكررد مررن 
 وف ما ي ي توض ح ل لك: ،در،ة صعولت 

 ات أختبار أنماط التفكير الرياضيلفقر والتمييز معامالت الصعوبة 

طنقع الناح رة بر لك  ،صعونة فقراع اءتنار التفكير الرياضي الموضوي ةل تحقق من در،ة 
 المعادلة التال ة:

 x100%س/  =معامل صعونة السؤال 

 حيث: س: يدد الطالب ال  ين أ،ابوا  ،انة صح حة ي ى السؤال.

  : يدد الطالب اإل،مالي.

 ونص ا : ،وي ى الفقراع المقال ة

 %100×=معامل الصعونة 

أمرررا  ،.ال25 -99.فو،ررردع الناح رررة أن معرررامالع الصرررعونة ألسرررئ ة األءتنرررار تراوحرررع برررين  
وهرري تحقررق أغررراض الدراسررة حسررنما  ،ال4م حررق رقررم ال 24.-82.معررامالع التمييررز قررد تراوحررع بررين  

 تشير  ل   أدب اع الموضوع.

 التفكير الرياضيثبات اختبار 

 رررررة ناسرررررتءدام معادلرررررة ألفرررررا لحسررررراب در،رررررة  نررررراع اءتنرررررار التفكيرررررر الرياضررررري قامرررررع الناح
معامالع ال ناع في أنمراط  ال  توزيع2.3ويبين ال،دول   (0.74)وكان ال ناع الك ي  ساوت كرونناء

 واالستداللي واالبداييال كاآلتي: اءتنار التفكير الرياضي  الم،رد والناقد
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 ( معامالت الثبات لمجالت أنماط التفكير الرياضي.2.3جدود)

 معامل الثبات نمط التفكير
 0.69 التفكير الم،رد

 0،67 التفكير الناقد

 0.73 التفكير االستداللي
 0،64 التفكير االبدايي

 0.74 ال ناع الك ي

 

 إستبانة معتقدات الطلبة نحو الرياضيات

ال فقرررره ل حكرررم ي رررى معتقرررداع الط نرررة نحرررو 30تتكرررون مرررن  فررري بنرررا  اسرررتنانة الناح رررة قامرررع
الرياضرر اع، وقرررد اسرررتفادع الناح رررة مررن نعرررض الدراسررراع السرررانقة الترري تناولرررع هررر ا الموضررروع م رررل 

 .ال وآرا  نعض الط نة حول الرياض اع1999ال ودراسة ناصر  2014دراسة صنح  

اال،انررة  ،وقرد قسرمع الناح رة سر م االسرت،انة ي ررى فقرراع االسرتنانة وفرق سر م ل كرتالءماسري
وافرق أ، و 4وافق ل ا الق مة أ، 3، محايد ل ا الق مة 2يارض ل ا الق مة أ ، 1يارض نشدة ل ا الق مة  أ 

 .ال5نشدة ل ا الق مة 

 :1ال،دول  م،االع، مبينة مع فقرات ا في 4احتوع المعتقداع نحو الرياضاع ي ى 

 (: مجالت استبانة المعتقدات نحو الرياضيات والفقرات المالئمة لها3.3جدود)

 ارقام الفقرات عدد الفقرات المجاد
 20\19\18\15\12\5\3 7 االت،اهاع نحو الرياض اع كمنحث مدرسي

 29\26\24\14\9\8\7\6\2\1 10 مكانة الرياض اع في الم،تمع
 28\27\25\23\13 5 الرياض اعاالت،اهاع نحو طب عة 

االت،اهاع نحو ي ما  ومتءصصي 
 الرياض اع

8 4\10\11\16\17\21\22\30 
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 صدق الستبانة

ال فقرررة 30لغا رراع صررد  المحترروى تررم يرررض االسررتنانة نصررورت ا األول ررة الترري تكونررع مررن  
ي رررى م،مويرررة مرررن المحكمرررين وهرررم مرررن المتءصصرررين فررري م،رررال الترل رررة والق ررراس والتقرررو م وتع ررر م 

 ،الرياضر اع إلبردا  مالحظرات م حرول فقرراع األسرتنانة واضرافة أو حر ف او تعرديل مرا يرونر  مناسررنا
وأءر،رررع األداة نصرررورت ا  ،ح رررة نعرررين األيتنرررار المالحظررراع التررري أبرررداها المحكمرررون وقرررد أءررر ع النا
 ال 3،الن ائ ة   م حق

 ثبات الستبانة
 ناسررتءدام معادلررة ألفررا كروننررال كمؤشررر لالتسررا  الررداء ي  إلسررتنانةتررم حسرراب معامررل ال نات

ع حسررب الم،رراال وزع وكانررع نسررب ال نرراع تترر ،ال0.88وكرران ال نرراع الك رري  سرراوت   ،تنعراو لم،االت ررا
 :ال يوضح  لك4.3نالتفصيل وال،دول  

 دات نحو الرياضيات.المعتق( معامل ثبات مجالت 4.3جدود)

 معامل الثبات المجاد
 75. االت،اهاع نحو الرياض اع كمنحث مدرسي

 71. مكانة الرياض اع في الم،تمع

 80. االت،اهاع نحو طب عة الرياض اع

 86. ومتءصصو الرياض اعاالت،اهاع نحو ي ما  
 88. ال ناع الك ي

 متغيرات الدراسة 6.3

 المتغيرات المستقلة

 ال،نس ول  مستويين   كر، ان ىال .1

الرررى اقرررل مرررن %60، مرررن %60التحصررريل  معررردل الرياضررر اع فررري ال انو رررة العامرررةال: أقرررل مرررن  .2
 %90اك ر من  ،% 90الى  %80، من %80الى اقل من % 70، من 70%
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 وهو نمستويين  اساليب الرياض اع، الرياض اعال التءص  ال،امعي: .3

 المتغيرات التابعة

 م اراع التفكير الرياضي

 معتقداع الط نة نحو الرياض اع 

 نشكل مفصل أك ر، متغيراع الدراسة حسب الفرض اع هي:

 ( متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة حسب الفرضيات.5.3جدود)
 المتغير التابع المتغير المستقل رقم الفرضية

 اءتنار انماط التفكير الرياضي ال،نس 1
 اءتنار انماط التفكير الرياضي التءص  ال،امعي 2
 اءتنار انماط التفكير الرياضي المستوى في الرياض اع 3
 مستوى معتقداع الط نة ال،نس 4
 مستوى معتقداع الط نة التءص  ال،امعي 5
 معتقداع الط نةمستوى  المستوى في الرياض اع 6

 المعالجات اإلحصائية 7.3

المتوسرطاع الحسراب ة  ترم  سرتءدام ،لتحقيق أهداف الدراسة واإل،انة ين أسرئ ت ا وفرضر ات ا
تح يرل اءتنرار و لعينتين مستق تين (t-test)  واالنحرافاع المع ارية. وتتم ل الطر  التح ي ة في اءتنار

ارتنراط بيرسرون لفحر  العالقرة برين المتغيرراع  ، ومعامرلالOne Way Anovaالتنراين األحرادت  
 كروننال ألفا الي،اد معامل ال ناع.معادلة و 

 اجراءات الدراسة 8.3

 .الناح ة الءطواع التال ة في اإليداد المسبق لتطبيق الدراسة اتنعع

 ي ى األدب النظرت والدراساع السانقة  اع الص ة نموضوع الدراسة. اإلطالع -
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 لدراسة ولنا  أداة الدراسة والتحقق من ال ناع وال ناع ل ا.تحديد م،تمع ويينة ا

ل حصرول ي رى  ;مرا،عة يمادة الدراساع الع  ا في ،امعة الن،اح الوطن ة / ناب س ف سرطين -
 ال.6م حق رقم  ،كتاب تس يل م مة مو،  إلدارة أمن ال،امعة

تطبيررررق الت،رلررررة ي ررررى م،مويررررة مررررن الط نررررة مررررن تءصصرررري الرياضرررر اع وأسرررراليب ترررردريس  -
 السررنةفرري  2015/2016الرياضرر اع فرري ،امعررة الن،رراح فرري بدا ررة الفصررل الدراسرري ال رراني 

 ال.2015/2016الدراس ة  

 قامع الناح ة بتصح ح االءتنار واالستنانة ورصد يالماع الط نة. -

أ،رل متانعرة المعال،راع االحصرائ ة واسرتءراا النترائج  م فرغرع النترائج ي رى الحاسروب مرن  -
 ال.spssواءتنار الفرض اع ناستءدام البرنامج االحصائي  

واقترررارح التوصررر اع  ،اسرررتءراا النترررائج وتح ي  رررا ومناقشرررت ا ومقارنت رررا مرررع الدراسررراع السرررانقة -
 المناسنة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

 الدراسةالنتائج المتعلقة بأسئلة 1.4

 لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةا 2.4
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

هرردفع هرر ه الدراسررة الررى التعرررف ي ررى م رراراع التفكيررر الرياضرري ويالقت ررا نالمعتقررداع نحررو 
 الرياض اع في ،امعة الن،اح لدى تءصصي الرياض اع وأساليب تدريس الرياض اع.

اءتنررررار  قرررر س التفكيررررر  ،ح ررررة بنيررررداد أداتررررين ل دراسررررةقامررررع النا ،ولتحقيررررق أهررررداف الدراسررررة
ونعررد  ،وقامرع نالتاكررد مررن صرردق ما و نات مررا ،واسررتنانة تقرر س المعتقررداع نحررو الرياضرر اع ،الرياضري

دءال مرررا ل حاسررروب ومعال،ت مرررا  حصرررائ ا  ، ،ررررا  االءتنرررار واالسرررتنانة ترررم تصرررح ح ما وترميزهمرررا وا 
وف مرررا ي ررري نترررائج الدراسرررة تنعررراو لتس سرررل  ،الspssناسرررتءدام الرزمرررة اإلحصرررائ ة ل ع ررروم اال،تماي رررة  

 أسئ ت ا وفرض ات ا:

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.4

 المتعلقة بالسؤاد ارود للدراسة النتائج 1.1.4

 ى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة تخصصي الرياضيات وأساليب تدريس الرياضيات؟ما مستو 

تم حساب المتوسرطاع الحسراب ة واالنحرافراع المع اريرة لم،راالع  ،ولإل،انة ين ه ا السؤال
وال،رردول  ،م رراراع التفكيررر الرياضرري لرردى ط نررة تءصصرري الرياضرر اع وأسرراليب ترردريس الرياضرر اع

وايتمدع الناح ة المق اس اآلتري الر ت در،ة تقدير الم،االع تنعاو لمتوسطات االحساب ةال يوضح 1:4 
 :ال2002استءدم  العدوت  

 ال10حتى اقل من  0من   منءفض

 ال14حتى  10من   متوسو

 ال14من    أكبر مرتفع 
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 ( المتوسطات الحسابية والنحرا ات المعيارية لمستوى مهارات التفكير الرياضي1.4جدود )

المتوسط  المجاد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 درجة التجاه المئوية

 مرتفع %73 29. 73. االستداللي

 منءفض %41 31. 41. اإلبدايي
 مرتفع %89 19. 89. الناقد

 منءفض %27 37. 27. الم،رد
 متوسو %58 29. 58. الم،موع الك ي

ألدا  الط نرررة فررري م،رررال التفكيرررر الناقرررد ال أن المتوسرررو الحسرررابي 1.4يتضرررح مرررن ال،ررردول  
ال  رررم التفكيرررر اإلبررردايي 73.ال أي رررى مرررن نررراقي الم،ررراالع األءررررى وي  ررر  التفكيرررر االسرررتداللي  89. 
 ال.28.ال  م التفكير الم،رد  41. 

،ررة المالئمرررة نشرركل دال احصرررائ ا لفحرر  ان كرران مسرررتوى م،ررال التفكيرررر مو،ررودا فررري الدر 
نحيرث قارنرا مرع متوسرو الفئرة. مر ال، لفحر  ال one sample t test اءتنرار نرا،را  قامرع الناح رة

وهررري فئرررة  (0.90-0.70)الداللرررة االحصرررائ ة نالنسرررنة ل م،رررال االسرررتداللي قارنرررا مرررع منتصرررف الفئرررة 
 ال.2.4. نتائج ه ا الفح  مو،ودة في ،دول  0.80المستوى المرتفع. ه ا المنتصف هو 

 ،الفددروق  ددي مسددتوى مهددارات التفكيددر الرياضددي ( نتددائج اختبددار )ت( لفحددص دللددة2.4جدددود )
 .0.70))المعيار= 

المتوسط  المجاد
 الحسابي

النحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري 

 الدللة
 000. 6.38 29. 73. االستداللي

 000. 5.09 31. 41. االبدايي
 000. 6.91 19. 89. الناقد

 004. 2.89 37. 27. الم،رد

 004. 5.32 29. 58. الم،موع الك ي

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )
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ال α ≤0.05يتضرررح مرررن ال،ررردول و،رررود فررررو   اع داللرررة  حصرررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة  
 ل،م ع م،االع م اراع التفكير الرياضي لدى الط نة.

 اني للدراسةالنتائج المتعلقة بالسؤاد الث 2.1.4

 مهدداراتمددا أثددر المتغيددرات التاليددة )الجددنس، المسددتوى  ددي الرياضدديات، التخصددص(  ددي مسددتوى 
 تخصصي الرياضيات وأساليب تدريس الرياضيات؟جامعة النجاح التفكير الرياضي لدى طلبة 

 لإل،انة ين السؤال تم اءتنار فرض اع الدراسة األولى وال ان ة وال ال ة:

 الدراسة النتائج المتعلقة بفرضيات 2.4

 النتائج المتعلقة بالفرضية ارولل 1.2.4

التفكير )المجرد،  مهارات ي  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
 تعزى لمتغير الجنس. طلبة جامعة النجاحالناقد، الستدللي، اإلبداعي( لدى 

ل كشرف ف مرا   ا  الt-testالمسرتق ة  الءتنار ه ه الفرض ة ترم اسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع 
ال فرري مسررتوى م رراراع التفكيررر α ≤0.05ينررد مسررتوى الداللررة   دالررة  حصررائ ةقرراو رو هنالررك فكانررع 

تعررزى لمتغيررر ال،ررنس. ،امعررة الن،رراح ة ط نررالرياضرري  الم،رررد، الناقررد، االسررتداللي، اإلبررداييال لرردى 
 ال نتائج اءتنار  عال.2:4ويبين ال،دول 
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( المتوسطات الحسابية والنحرا ات المعيارية لنتدائج أختبدار )ت( لدللدة الفدروق  دي 3.4جدود )
تعدزى لمتغيدر  جامعدة النجداحطلبدة اقدد، السدتدللي، اإلبدداعي( لددى مستوى التفكير )المجدرد، الن

 الجنس.

المتوسط  العدد الجنس المجاد
 الحسابي

النحراف 
مستوى  قيمة)ت( المعياري 

 الدللة

 االستداللي
 كر 
 أن ى

88132 
0،73 

0،73 

0.32 

0،28 
0،02- 0،987 

 االبدايي
 كر 
 أن ى

88 

132 

0،46 

0،37 

0،32 

0،30 
1،94 0،046 

 الناقد
 كر 
 أن ى

88 

132 

0،91 

0،88 

0،17 

 0،21 
1،48 0،136 

 الم،رد
 كر 
 أن ى

88 

132 

0،29 

0،26 

0،37 

0،38 
،63 0،527 

 الم،موع الك ي
  كر
 ان ى

88 

132 

0.59 

0.56 

0.29 

0.29 
1.02 0،421 

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )

الأن الفرررررررو  فرررررري م رررررراراع التفكيررررررر الرياضرررررري تعررررررزى لمتغيررررررر 3.4يتضررررررح مررررررن ال،رررررردول  
حيث قر م مسرتوى الداللرة ل م،راالع األرلعرة أكبرر مرن ،أن ىال ل سع  اع داللة احصائ ة،ال،نس  كر

 (α ≤0.05 الفرضرر ة الصررفرية أت أنرر  ال تو،ررد فرررو   اع داللررة احصررائ ة فرري . هرر ا  عنرري قبررول
 م اراع التفكير الرياضي في م،االع التفكير األرلعة  عزى لمتغير ال،نس.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.2.4

التفكيدر  مهدارات  ي مسدتوى  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
 تعزى لمتغير التخصص.طلبة جامعة النجاح )المجرد، الناقد، الستدللي، اإلبداعي( لدى 
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ل كشرف ف مرا   ا  الt-testالءتنار ه ه الفرض ة ترم اسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع المسرتق ة  
ال فرررري مسرررتوى م ررراراع التفكيررررر α≤0.05هنالرررك فورقررراو  اع داللرررة  حصررررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة  

ال نتررائج اءتنررار 4.4تعررزى لمتغيررر التءصرر . ويبررين ال،رردول   ط نررة ،امعررة الن،رراحلرياضرري لرردى ا
  عال.

المتوسطات الحسابية والنحرا ات المعيارية لنتدائج اختبدار )ت(  دي مسدتوى التفكيدر  (4.4جدود)
 تعزى لمتغير التخصص. طلبة جامعة النجاح)المجرد، الناقد، الستدللي، اإلبداعي( لدى 

المتوسط  العدد التخصص المجاد
 الحسابي

النحراف 
مستوى  قيمة)ت( المعياري 

 الدللة

 رياض اع االستداللي
 أساليب تدريس رياض اع

150 

70 

.78 

.61 

.30 

.23 
4.49 .000 

 رياض اع االبدايي

 أساليب تدريس رياض اع

150 

70 

.46 

.30 

.33 

.23 
3.57 .000 

 رياض اع الناقد

 رياض اعأساليب تدريس 
150 

70 

.91 

.86 

.19 

.19 
1.76 0.080 

 رياض اع الم،رد

 أساليب تدريس رياض اع

150 

70 

.30 

.21 

.38 

.34 
1.74 0.082 

 الم،موع
 رياض اع

 أساليب تدريس رياض اع
150 

70 

.61 

.49 

.30 

.25 
2.89 0.041 

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )

ال أن الفررررو  فررري م رراراع التفكيرررر الرياضررري والترري تعرررزى لمتغيرررر 4.4يتضررح مرررن ال،رردول  
لصرررررالح تءصررررر   كانرررررع دالرررررة  حصرررررائ ةالتءصررررر   رياضررررر اع وأسررررراليب تررررردريس الرياضررررر اعال 

الرياض اع فري الم،راالع: االسرتداللي، اإلبردايي. فري نفرس الوقرع هري ل سرع  اع داللرة احصرائ ة 
 ل التفكير الم،رد والناقد.في م،ا

 المتعلقة بالفرضية الثالثةالنتائج  3.2.4
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التفكيدر مهدارات  ي مسدتوى  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
تعددزى لمتغيددر التحصدديل  ددي  طلبددة جامعددة النجدداح)المجددرد، الناقددد، السددتدللي، اإلبددداعي( لدددى 

 الرياضيات.

ل كشرف ف مرا  الOne Way ANOVAالءتنرار هر ه الفرضر ة ترم تح يرل التنراين األحرادت  
ال فري مسرتوى م راراع التفكيرر α ≤0.05قراو  اع داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى الداللرة    ا هنالرك فرو 

ال 5.4تعررزى لمتغيررر التحصرريل فرري الرياضرر اع. ويبررين ال،رردول  ط نررة ،امعررة الن،رراحالرياضرري لرردى 
 نتائج اءتنار تح يل التناين.

التفكير )المجرد،  مهارات نتائج تحليل التباين الحادي لدللة الفروق  ي  ي مستوى  (5.4جدود)
 تعزى لمتغير التحصيل  ي الرياضيات. طلبة جامعة النجاحالناقد، الستدللي، اإلبداعي( لدى 

درجات  مصدر التباين المجاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

)ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 االستداللي
 3.09 9.26 3 بين الم،موياع

 9.36 216 داءل الم،موياع 000. 71.19
.06 

 18.62 219 الم،موع

 االبدايي
 2.84 8.52 3 بين الم،موياع

 12.12 216 داءل الم،موياع 000. 50.63
.06 

 20.63 219 الم،موع

 الناقد
 1.23 3.70 3 بين الم،موياع

 
 02. 4.64 216 داءل الم،موياع 000. 57.46

 8.34 219 الم،موع

 الم،رد
 00. 3.14 3 بين الم،موياع

 26.56 216 داءل الم،موياع 000. 8.52
.00 

 29.71 219 الم،موع

 الم،موع الك ي
 1.79 6.16 3 بين الم،موياع 

 
46.95 .000 

 داءل الم،موياع 
216 13.17 .04 
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 19.33 219 الم،موع

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )

      ال أن مسرررتوى الداللرررة ل م،ررراالع ،م ع رررا أقرررل مرررن مسرررتوى الداللرررة5.4يتضرررح مرررن ال،ررردول 
 α ≤0.05أت أنرر  تو،رد فررو   اع داللررة احصرائ ة برين الم،راالع تعررزى لمتغيرر التحصريل فرري  ،ال

 الرياض اع. 

ل مقارنراع النعد رة  (’Scheffe) استءدمع الناح ة اءتنارولتحديد لصالح من كانع الفرو  
 :بين المتوسطاع الحساب ة، حيث النتائج كانع كما ي ي

 ( الفروق بين مستويات مجاد التفكير الناقد حسب مستويات التحصيل1.5.4جدود )

مستوى مجاد التفكير 
الفرق بين  الفئة الناقد

 مستوى الدللة المعدلين

و اقل من %60بين
70% 

 000. -26275. %80و اقل من 70بين%

 000. -40884. %90و  % 80بين 
 000. -46078. %90أك ر من 

و اقل من %70بين
80% 

 000. 26275. %70و اقل من %60بين
 .000. -14609. %90و  % 80بين 

 000. -19804. %90أك ر من 

  % 80بين 
 %90و 

 000. 40884. %70و اقل من %60بين
 000. 14609. %80و اقل من %70بين

 199. -05195. %90أك ر من 

 %90أك ر من 
 000. 46078. %70و اقل من %60بين
 000. 19804. %80و اقل من %70بين

 199. 05195. %90و  % 80بين 
وأقرل  %60أن مسرتوى التحصريل برين ،ال في م،ال التفكير الناقد1.5.4يتضح من ال،دول  

أقررل مررن نرراقي  %70وأقررل مررن  %60بررينو عتبررر مسررتوى التحصرريل   اع دالررة  حصررائ ة %70مررن 
مرررع نررراقي التحصررر الع  %80واقرررل مرررن  70مسرررتوى التحصررريل برررين %وينرررد مقارنرررة  ،التحصررر الع
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تحصريل وهو أقرل مرن نراقي التحصر الع لكنر  أكبرر مرن   اع دالة احصائ ة نشكل ،زئي يتضح ان 
 اع دالررررررة  حصررررررائ ة  %90و  % 80ومسررررررتوى التحصرررررريل بررررررين  ،%70و اقررررررل مررررررن  %60بررررررين

ومسرررتوى  ،%90أك رررر مرررن حي انررر  اكبرررر مرررن نررراقي التحصررر الع لكنررر  أصرررغر مرررن التحصررريل ،زئ ة
 أكبر من ناقي التحصيل و اع دالة  حصائ ة ،زئ ة. %90التحصيل أك ر من 

 التفكير اإلبداعي حسب مستويات التحصيل( الفروق بين مستويات مجاد 2.5.4جدود )

الفرق بين  الفئة المجاد)اإلبداعي(
 مستوى الدللة المعدلين

و اقل من %60بين
70% 

 230. -13529. %80و اقل من %70بين

 000. -42932. %90و  % 80بين 
 000. -57843. %90أك ر من 

و اقل من %70بين
80% 

 230. 13529. %70و اقل من %60بين
 000. -29402. %90و  % 80بين 

 000. -44314. %90أك ر من 

و  % 80بين 
90% 

 000. 40884. %70و اقل من %60بين
 000. 14609. %80و اقل من %70بين

 199. -05195. %90أك ر من 

 %90أك ر من 
 000. 46078. %70و اقل من %60بين
 000. 19804. %80و اقل من %70بين

 199. 05195. %90و  % 80بين 

 واقررل مررن %60 ال فرري الم،ررال االبرردايي أن المسررتوى التحصرري ي بررين2.5.4يبررين ال،رردول  
وا ضرررررا المسرررررتوى التحصررررري ي  ،وهرررررو أصرررررغر مرررررن نررررراقي التحصررررر الع  اع داللرررررة  حصرررررائ ة70%
وأصرررغر مرررن نررراقي التحصررر الع لكنررر  أكبرررر مرررن   اع داللرررة  حصرررائ ة %80و اقرررل مرررن %70برررين

  اع دالة  حصرائ ة%90و  % 80والمستوى التحصي ي بين  ،%70 و اقل من%60بينالتحصيل 
والمسرتوى التحصري ي أك رر  ،%90أك ر مرن وهو اكبر من ناقي التحص الع واصغر من التحصيل 

  اع دالة  حصائ ة ولكن كل المستو اع   اع داللة  حصائ ة نشكل ،زئي. %90من 
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 الستدللي حسب مستويات التحصيل( الفروق بين مستويات مجاد التفكير 3.5.4جدود )

الفرق بين  الفئة المجاد)الستدللي(
 مستوى الدللة المعدلين

و اقل من %60بين
70% 

 000. -48170. %80و اقل من %70بين

 000. -70428. %90و  % 80بين 
 000. -73072. %90أك ر من 

و اقل من %70بين
80% 

 000. 48170. %70و اقل من %60بين
 000. -22258. %90و  % 80بين 

 000. -24902. %90أك ر من 

و  % 80بين 
90% 

 000. 70428. %70و اقل من %60بين
 000. 22258. %80و اقل من %70بين

 896. -02644. %90أك ر من 

 %90أك ر من 
 000. 73072. %70و اقل من %60بين
 000. 24902. %80و اقل من %70بين

 896. 02644. %90و  % 80بين 

 اع دالررة  %70و اقررل مررن %60 ال أن مسررتوى التحصرريل بررين3.5.4يتضررح مررن ال،رردول  
 %80و اقرل مرن %70والمسرتوى برين ،وهو أصغر من ناقي التحص الع يند مقارنت  ب را  حصائ ة

و اقررل مررن %60بررينوأصررغر مررن نرراقي التحصرر الع لكنرر  أكبررر مررن التحصرريل   اع دالررة  حصررائ ة
ةاكبر من ناقي التحص الع لكنر  أصرغر  اع دالة  حصائ ة %90و  % 80والمستوى بين  ،70%

وهرو أكبرر مرن ،م رع   اع دالرة  حصرائ ة %90والمستوى أك ر مرن  ،%90أك ر من من التحصيل 
 و،م ع المستو اع  اع دالة  حصائ ة لكن نشكل ،زئي. ،التحص الع يند مقارنت  مع ا
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 مستويات مجاد التفكير المجرد حسب مستويات التحصيل( الفروق بين 4.5.4جدود )

الفرق بين  الفئة المجاد)المجرد(
 مستوى الدللة المعدلين

و اقل من %60بين
70% 

 491. -14967. %80و اقل من %70بين
 032. -27323. %90و  % 80بين 

 001. -39771. %90أك ر من 

و اقل من %70بين
80% 

 491. 14967. %70و اقل من %60بين
 273. -12355. %90و  % 80بين 

 003. -24804. %90أك ر من 

و  % 80بين 
90% 

 032. 27323. %70و اقل من %60بين
 273. 12355. %80و اقل من %70بين

 198. -12449. %90أك ر من 

 %90أك ر من 
 001. 39771. %70و اقل من %60بين
 003. 24804. %80و اقل من %70بين

 198. 12449. %90و  % 80بين 

و اقرل مرن %60ال في المستوى الم،رد أن مستوى التحصيل برين4.5.4يتضح من ال،دول  
ومسررررتوى  ،ينرررد مقارنت رررا مررررا نررراقي المسرررتو اع هرررري  اع دالرررة  حصرررائ ة لكررررن نشررركل ،زئررري 70%

ومسررتوى  ،لرر س  اع داللررة  حصررائ ة لكررن أ ضررا نشرركل ،زئرري %80و اقررل مررن %70التحصرريل بررين
 %90والتحصيل أك رر مرن  ،ل س  اع داللة  حصائ ة نشكل ،زئي %90و  % 80التحصيل بين 

  اع داللة  حصائ ة لكن نشكل ،زئي أ ضاو.

 المتعلقة بالسؤاد الثالث للدراسةالنتائج  3.1.4

مددا مسددتوى معتقدددات الطلبددة نحددو الرياضدديات لدددى طلبددة تخصصددي الرياضدديات وأسدداليب تدددريس 
 ؟الرياضيات
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ترم حسراب المتوسرطاع الحسراب ة واالنحرافراع المع اريرة لمسرتوى  ،ولإل،انة يرن هر ا السرؤال
ال يوضح  لك وايتمدع الناح ة المق اس اآلتي ال ت استءدم  العدوت 6.4معتقداع الط نة وال،دول  

 ال لتقدير در،ة االت،اه:2002 

 ال مرتفع ،دا4 أكبر من 

 ال مرتفع3.5-3.99 

 ال متوسو3-3.45 

 ال منءفض2.50-2.99 

 فما دونال منءفض ،دا2.49 

( المتوسددددطات الحسددددابية والنحرا ددددات المعياريدددة لمسددددتوى معتقدددددات الطلبددددة نحددددو 6.4جددددود )
 الرياضيات.

 درجة اإلتجاه النحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاد
االت،اهاع نحو الرياض اع 

 كمنحث مدرسي
 متوسو 42. 3.2

 مرتفع 49. 3.5 الم،تمعمكانة الرياض اع في 
االت،اهاع نحو طب عة 

 الرياض اع
 منءفض 49. 2.9

االت،اهاع نحو ي ما  
 ومتءصصي الرياض اع

 منءفض 38. 2.9

 متوسو 45. 3.1 الم،موع الك ي
ال أن الم،ررال  مكانررة الرياضرر اع فرري الم،تمررعال ،ررا  فرري المرتنررة 6.4يتضررح مررن ال،رردول  

 رررم ي  ررر  الم،رررال  االت،اهررراع نحرررو الرياضررر اع كمنحرررث مدرسررريال  ،ال3.5االولرررى نمتوسرررو حسرررابي  
 االت،اهررررراع نحرررررو ي مرررررا  ومتءصصررررري الرياضررررر اعال   رررررم ي ررررري الم،رررررال ،ال3.2نمتوسرررررو حسرررررابي 

 ال.2.9والم،ال االت،اهاع نحو طب عة الرياض اعال بنفس الدر،ة ونمتوسو حسابي 
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لفح  ان كان مستوى م،ال االيتقاد نحو الرياض اع مو،رودا فري الدر،رة المالئمرة نشركل 
نحيرث قارنرا مرع متوسرو الفئرة. ال one sample t test اءتنرار نرا،را  قامرع الناح رةدال احصرائ ا 

مررر ال، لفحررر  الداللرررة االحصرررائ ة نالنسرررنة ل م،رررال االت،اهررراع نحرررو الرياضررر اع كمنحرررث قارنرررا مرررع 
. نترررائج هررر ا 3.750وهررري فئرررة المسرررتوى المرتفرررع. هررر ا المنتصرررف هرررو  (3.99-3.5) منتصرررف الفئرررة

 ال.8.4الفح  مو،ودة في ،دول  

          لفحصدددددللةالفروقفيدرجةاتجاهات الطلبددددة نحددددو الرياضدددديات"ت"اختبددددار ( نتددددائج7.4جدددددود )
 ( = 3.50المعيار) 

المتوسط  المجاد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

االت،اهاع نحو الرياض اع كمنحث 
 مدرسي

3.2 .42 6.98 .000 

 000. 13.24 49. 3.5 مكانة الرياض اع في الم،تمع

 000. 13.76 49. 2.9 االت،اهاع نحو طب عة الرياض اع

االت،اهاع نحو ي ما  ومتءصصي 
 الرياض اع

2.9 .38 17.47 .000 

 000. 12.86 45. 3.1 الم،موع الك ي

ال و،رررود فررررو   اع داللرررة  حصرررائ ة برررين ات،اهررراع الط نرررة نحرررو 7.4ونسرررتنتج مرررن ال،ررردول 
 الرياض اع.

 المتعلقة بالسؤاد الرابع للدراسةالنتائج  4.1.4

المستوى  ي الرياضيات، التخصص(  ي مستوى معتقددات الطلبدة نحدو  ،ما أثر متغيرات )الجنس
 الرياضيات لدى طلبة جامعة النجاح؟

 السؤال تم اءتنار فرض اع الدراسة الرانعة والءامسة والسادسة:لإل،انة ين 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.2.4
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 ددي مسددتويات معتقدددات  (α ≤0.05)ل توجددد  ددروق  ات دللدده إحصددائية عنددد مسددتوى الدللددة 
 الطلبة تعزى لمتغير الجنس.

ل كشرف ف مرا   ا  الt-testسرتق ة  الءتنار ه ه الفرض ة ترم اسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع الم
ال فرري مسررتو اع معتقررداع الط نررة α ≤0.05قرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  هنالررك فرو 

 ال نتائج اءتنار  عال.8.4تعزى لمتغير ال،نس. ويبين ال،دول 

( المتوسدددطات الحسدددابية والنحرا دددات المعياريدددة لنتدددائج اختبدددار )ت(  دددي مسدددتوى 8.4جددددود )
 الطلبة نحو الرياضيات تعزى لمتغير الجنس معتقدات

المتوسط  العدد الجنس المجاد
 الحسابي

النحراف 
مستوى  قيمة)ت( المعياري 

 الدللة
االت،اهاع نحو الرياض اع 

 كمنحث مدرسي
  كر
 أن ى

86 

134 

3.2 

3.2 

.41 

.42 

.211- 

 
.833 

مكانة الرياض اع في 
 الم،تمع

  كر
 أن ى

86 

134 

3.5 

3.4 

.59 

.40 

1.673 

 
. 097 

االت،اهاع نحو طب عة 
 الرياض اع

  كر
 أن ى

86 

134 

2.8 

3.04 

.45 

.51 

3.181- 

 
.002 

االت،اهاع نحو ي ما  
 ومتءصصي الرياض اع

  كر
 أن ى

86 

134 

2.9 

2.95 

.40 

.37 

.086- 

 
.932 

 الم،موع الك ي
  كر
 ان ى

86 

134 

3.1 

3.1 

.46 

.43 
1.182 .466 

 α ≤0.05)الدللة )دالة إحصائية عند مستوى 

 االت،اهررراع نحرررو ي مرررا   أن مسرررتوى الداللرررة ل م،ررراالعال 8.4ال،ررردول  يتضرررح مرررن ءرررالل 
و االت،اهرررراع نحررررو الرياضررررر اع  الومتءصصرررري الرياضرررر اعال و  مكانررررة الرياضرررر اع فرررري الم،تمررررع

، ول لك يتضح نان  ال تو،د فرو   اع داللة (α ≤0.05) أكبر من مستوى الدالل الكمنحث مدرسي
ي رى هر ه  معتقرداع الط نرة تعرزى لمتغيرر ال،رنسلدر،رة   (α ≤0.05) حصائ ة يند مسرتوى الداللرة 

 α)بينما في الم،ال  االت،اهاع نحرو طب عرة الرياضر اعال كران مسرتوى الداللرة أقرل مرن  الم،االع،

 ال.3.04لصالح اإلناث نمتوسو حسابي  أت يو،د فرو  في مستوى معتقداع الط نة  ،(0.05≥
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة5.2.4

طلبة  ي مستويات معتقدات  (α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة 
 تعزى لمتغير التخصص. جامعة النجاح

ل كشرف ف مرا   ا  الt-testالءتنار ه ه الفرض ة ترم اسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع المسرتق ة  
ط نرررة ال فررري مسرررتو اع معتقرررداع α≤0.05هنالرررك فروقررراو  اع داللرررة  حصرررائ ة ينرررد مسرررتوى الداللرررة  

 ال نتائج اءتنار  عال.9.4تعزى لمتغير التءص  ويبين ال،دول  ،امعة الن،اح

المتوسدددطات الحسدددابية والنحرا دددات المعياريدددة لنتدددائج اختبدددار )ت(  دددي مسدددتوى  (9.4جددددود )
 نحو الرياضيات تعزى لمتغير التخصص. طلبة جامعة النجاحمعتقدات 

المتوسط  العدد التخصص المجاد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة

االت،اهاع نحو 
الرياض اع 

 كمنحث مدرسي

 42. 3.2 150 رياض اع

أساليب تدريس  208. 1.26
 رياض اع

 

70 3.1 .41 

االت،اهاع نحو 
 طب عة الرياض اع

 52. 2.9 150 رياض اع

أساليب تدريس  139. -1.49
 رياض اع

70 3.0 .54 

مكانة الرياض اع 
 في الم،تمع

 52. 3.5 150 رياض اع

أساليب تدريس  021. 2.33
 رياض اع

70 3.3 .43 

االت،اهاع نحو 
ي ما  ومتءصصو 

 الرياض اع

 44. 2.9 150 رياض اع

أساليب تدريس  705. -38.
 رياض اع

70 2.9 .42 

 268. 1.59 48. 3.1 150 رياض اع الم،موع الك ي
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أساليب تدريس 
 رياض اع

70 3.1 .45 

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )

 االت،اهررراع نحرررو ي مرررا   مسرررتوى الداللرررة ل م،ررراالع أنال 9.4ال،ررردول  يتضرررح مرررن ءرررالل 
ومتءصصرري الرياضرر اعال و  االت،اهرراع نحررو طب عررة الرياضرر اعال و االت،اهرراع نحررو الرياضرر اع 

، ولرر لك يتضررح نانرر  ال تو،ررد فرررو   اع (α ≤0.05) أكبررر مررن مسررتوى الداللررة الكمنحررث مدرسرري
 اع الط نرة تعرزى لمتغيرر التءصر معتقردلدر،رة  (α ≤0.05)داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى الداللرة 

بينمررا فرري الم،ررال  مكانررة الرياضرر اع فرري الم،تمررعال كرران مسررتوى الداللررة أقررل  ي ررى هرر ه الم،رراالع،
لصررالح الرياضرر اع  ط نررة ،امعررة الن،رراحأت يو،ررد فرررو  فرري مسررتوى معتقررداع  ،(α ≤0.05)مررن

 .ال3.5نمتوسو حسابي  

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 6.2.4

طلبة  ي مستويات معتقدات  (α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة 
 تعزى لمتغير التحصيل  ي الرياضيات. جامعة النجاح

ل كشررف ف مررا   ا  الone way anovaالءتنررار هرر ه الفرضرر ة تررم تح يررل التنرراين األحررادت  
ط نررة ال فرري مسررتو اع معتقررداع α ≤0.05هنالررك فورقرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  

ال نترائج اءتنرار تح يرل 10.4تعرزى لمتغيرر التحصريل فري الرياضر اع. ويبرين ال،ردول  ،امعة الن،راح
 التناين.

طلبة جامعدة ( نتائج تحليل التباين الحادي لدللة الفروق  ي  ي مستوى معتقدات 10.4جدود )
 الرياضيات تعزى لمتغير التحصيل  ي الرياضيات. نحوى النجاح

 مصدر التباين المجاد
مجموع مربع 
 النحرا ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 النحراف

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

االت،اهاع نحو 
الرياض اع 

 كمنحث مدرسي

 36. 4 1.4 بين الم،موياع

 215 36.8 داءل الم،موياع 08. 2.09
.17 

 219 38.2 الم،موع
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مكانة 
الرياض اع في 

 الم،تمع

 27. 4 1.1 بين الم،موياع
 215 51.7 داءل الم،موياع 34. 1.13

.24 
 219 52.7 الم،موع

االت،اهاع نحو 
طب عة 

 الرياض اع

 47. 4 1.9 بين الم،موياع
 215 52.4 داءل الم،موياع 11. 1.97

.24 
 219 54.2 الم،موع

االت،اهاع نحو 
ي ما  

ومتءصصو 
 الرياض اع

 18. 4 7. بين الم،موياع

1.19 .31 
 215 31.8 داءل الم،موياع

.15 
 219 32.5 الم،موع

 الم،موع الك ي
بين الم،موياع 

داءل الم،موياع 
 الم،موع

1.3 

43.2 

44.5 

4 

215 

219 

.32 

.20 

 

1.59 .84 

 α ≤0.05)دالة إحصائية عند مستوى الدللة )

 راكبررررأن مسررررتوى الداللررررة ل م،رررراالع ،م ع ررررا كانررررع  ال10.4 يتضررررح مررررن ءررررالل ال،رررردول 
تو،د فررو   اع داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى  ال ، ول لك يتضح نان (α ≤0.05)من مستوى الداللة

 .في مستو اع معتقداع الط نة تعزى لمتغير التحصيل في الرياض اع الα ≤0.05 الداللة

 بالسؤاد الخامس للدراسةالمتعلقة النتائج  5.1.4

ما العالقة بين مستوى مهارات التفكير الرياضي ومسدتوى المعتقددات نحدو الرياضديات لددى طلبدة 
 جامعة النجاح؟

 لإل،انة ين السؤال تم اءتنار فرض ة الدراسة السانعة

 النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة  7.2.4

بين مستوى مهارات التفكيدر  (α ≤0.05)ل توجد عالقة  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة 
 .طلبة جامعة النجاحالرياضي ومستوى المعتقدات نحو الرياضيات لدى 
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طلبة جامعة ( نتائج اختبار معامل الرتباط بيرسون بين مجالت اتجاهات 11.4ويوضح الجدود )
 نحو الرياضيات. النجاح

 

 ( العالقة بين مجالت اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات.11.4جدود )

مكانة الرياضيات  المجالت
  ي المجتمع

التجاهات 
نحو طبيعة 
 الرياضيات

التجاهات نحو 
علماء ومتخصصو 

 الرياضيات
االت،اهاع نحو 

الرياض اع 
 كمنحث مدرسي

 معامل االرتناط
.172* 

.011 

.-111 

.100 

.324** 
 مستوى الداللة 000.

مكانة الرياض اع 
 في الم،تمع

 معامل االرتناط

 

-.182** 
.007 

.196** 

 مستوى الداللة 003.

االت،اهاع نحو 
 طب عة الرياض اع

 معامل االرتناط
 .041 

 مستوى الداللة 548.
*p<0.05 **p<0.01 

الرياض اع كمنحث مدرسيال ال أن يالقة م،ال  االت،اهاع نحو 11.4يتضح من ال،دول  
مع الم،الين  مكانة الرياض اع في الم،تمعال و  االت،اهراع نحرو ي مرا  ومتءصصري الرياضر اعال 
هررررري  اع داللرررررة احصرررررائ ة، بينمرررررا يالقرررررة نفرررررس الم،رررررال مرررررع الم،رررررال  االت،اهررررراع نحرررررو طب عرررررة 

 ع م،ررراليالرياضررر اعال ل سرررع دالرررة احصرررائ ا. ويالقرررة الم،رررال  مكانرررة الرياضررر اع فررري الم،تمرررعال مررر
 االت،اهاع نحو ي ما  ومتءصصي الرياض اع و االت،اهاع نحو طب عة الرياضر اعال هري يالقرة 

ويالقررة م،ررال  االت،اهرراع نحررو طب عررة الرياضرر اعال مررع م،ررال  االت،اهرراع  ، اع داللررة  حصررائ ة
 نحو ي ما  ومتءصصي الرياض اعال هي ل سع  اع داللة  حصائ ة.
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 مجالت مهارات التفكير الرياضي.( العالقات بين 12.4جدود )

 الم،رد االبدايي االستداللي الم،االع

 الناقد
 **467. معامل االرتناط

.000 

.636** 

.000 

.287** 

 مستوى الداللة 000.

 االبدايي
 معامل االرتناط

 

.596** 

.000 

.602** 

 مستوى الداللة 000.

 االستداللي
 معامل االرتناط

 .319** 

 مستوى الداللة 000.

*p<0.05 **p<0.01  

الم،رراالع هرري دالررة  يم،ررال التفكيررر الناقررد مررع نرراقال أن يالقررة 12.4يتضررح مررن ال،رردول  
ويالقرة التفكيرر  ،ويالقة التفكير اإلبدايي مع ناقي الم،االع أ ضا يالقة دالة  حصرائ ة ، حصائ ة

تو،د فرو  بين  ،الفرض ة الصفرية ال نقبلأت  ،يالقة دالة  حصائ ة التفكير الم،رداإلستداللي مع 
 الم،االع.

ال يوضح نتائج اءتنار معامل االرتناط بيرسرون برين م،راالع ات،اهراع 13.4بينما ال،دول  
 الط نة نحو الرياض اع مع م،االع م اراع التفكير الرياضي.

 ( العالقة بين مهارات التفكير الرياضي والعتقادات نحو الرياضيات.13.4جدود )
 الم،رد االستداللي االبدايي الناقد الم،ال

االت،اهاع نحو الرياض اع 
 كمنحث مدرسي

 05. معامل االرتناط

.45 
.13 

.06 
.14* 

.07 

.01- 

 مستوى الداللة 90.

 مكانة الرياض اع في الم،تمع
 01. معامل االرتناط

.90 
.07 
.31 

.07 

.16 
.09 

 مستوى الداللة 19.
 -03. -01. -03. 04. معامل االرتناطنحو طب عة االت،اهاع 
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 66. 90. 64. 59. مستوى الداللة الرياض اع
االت،اهاع نحو ي ما  
 ومتءصصو الرياض اع

 04. معامل االرتناط
.53 

.04 

.61 
.10 
.13 

.04 

 مستوى الداللة 57.
*p<0.05 **p<0.01 

االت،اهرراع نحررو الرياضرر اع كمنحررث  م،ررال ال أن العالقررة بررين 13.4يتضررح مررن ال،رردول  
ال فرري المعتقررداع نحررو الرياضرر اع مررع نرراقي م،رراالع م رراراع التفكيررر الرياضرري هرري يالقررة مدرسرري 

ال مررع م،رراالع م رراراع مكانررة الرياضرر اع فرري الم،تمررعويالقررة م،ررال   ،ل سررع  اع داللررة  حصررائ ة
االت،اهرراع نحررو طب عررة ويالقررة م،ررال   ،التفكيررر الرياضرري هرري أ ضررا ل سررع  اع داللررة  حصررائ ة

      ويالقرررة م،رررال  ،ال مرررع م،ررراالع م ررراراع التفكيرررر الرياضررري ل سرررع  اع داللرررة  حصرررائ ةالرياضررر اع
 التفكيررر الرياضرري يالقررة م رراراع م،رراالع  االت،اهرراع نحررو ي مررا  ومتءصصررو الرياضرر اعال مررع 

 الصفرية. ال نرفض الفرض ةأت  ،(α ≤0.05) اع داللة  حصائ ة يند مستوى الداللة  ل سع
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مقدمة 1.5

 مناقشة نتائج الدراسة 2.5

 التوصيات 3.5
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 1.5

هدفع الدراسة الحال ة  لى التعرف ي ى م اراع التفكر الرياضري ويالقت را نالمعتقرداع نحرو 
تءصصري الرياضر اع وأسراليب تردريس ،امعة الن،اح مرن الرياض اع في ،امعة الن،اح لدى ط نة 

الرياضررر اع. يتضرررمن هررر ا الفصرررل مناقشرررة نترررائج الدراسرررة التررري ترررم التوصرررل  لي رررا نعرررد المعال،ررراع 
حسررب تس سررل أسررئ ت ا وفرضرر ات ا ومررا يتضررمن  لررك مررن التوصرر اع المنب قررة يررن نتررائج اإلحصررائ ة 

 الدراسة.

 مناقشة نتائج الدراسة 2.5

 مناقشة نتائج سؤاد الدراسة ارود 1.2.5

 ما مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة تخصصي الرياضيات وأساليب تدريس الرياضيات؟

ريررررق حسرررراب المتوسررررطاع الحسرررراب ة واالنحرافرررراع تمررررع اإل،انررررة يررررن هرررر ا السررررؤال يررررن ط
المع ارية الست،اناع يينة أفراد الدراسة ي ى فقراع األداة المسرتءدمة وفقراو لم،راالع الدراسرة وكانرع 

ال أن المتوسرو الحسرابي ألدا  الط نرة فري م،رال التفكيرر الناقرد 1:4النتائج التي يرضع في ،ردول  
ال  رررم التفكيررررر 72.األءررررى وي  ررر  التفكيررررر االسرررتداللي  ال أي رررى مرررن نرررراقي الم،ررراالع 1ال مرررن  89. 

 ال.27.ال  م التفكير الم،رد  40.اإلبدايي  

لنسرنة لنسرب المتوسرو تفسر الناح رة حصرول التفكيرر الناقرد واالسرتداللي ي رى أي رى در،رة نا
ألنررر  الطرررالب الررر ين أ،ريرررع ي ررري م هررر ه الدراسرررة هرررم طرررالب يدرسرررون الرياضررر اع فررري  ،الحسرررابي

ل،امعي  سوا  كان تءص  الرياض اع أو أساليب تدريس الرياض اعال و،م ع موادهم تءصص م ا
فرري م،ررال هرر ه التءصصرراع تتعامررل مررع التفكيررر الناقررد والرر ت يتم ررل فرري تمتررع الفرررد فرري المسررتو اع 
العال ررة مررن التفكيررر كمررا حررددها ب رروم وهرري التح يررل والتركيررب والتقررو م والرر ت يتم ررل أ ضررا فرري حررل 
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اكتشرراف القوايررد العامررة يررن طريررق   نررةلتفكيررر االسررتداللي الرر ت يررتع م مررن ءاللرر  الطوا ،المشرركالع
الرياضر اع نشركل كبيرر مرن ءرالل   نرةوه ين النمطين من التفكيرر يتمترع ب رم ط ،أو العكس األ،زا 

دراست  ل ا نالمساقاع ال،امع ة التي  اء ها سوا  كانع ين طريق برهان النظرياع أو حل المسائل 
 المتنوية في مواد التح يل وال،بر ي ى سبيل الم ال.

وتفسر الناح ة أ ضاو تدني المستوى اإلبدايي في ه ه الدراسة ي ى غرار التفكير الناقد ال ت 
مرررع أن التفكيرررر الناقرررد يولرررد التفكيرررر اإلبررردايي  ال أنررر  مرررع  لرررك كررران التفكيرررر  ،فررري أي رررى مرتنرررة ،رررا 

 محيث أن  ،الدراس ة مفي التعامل مع مواده  نةرلما  عود  لك نسبب ،مود الط ،اإلبدايي أقل نك ير
 مدام تفكيرررهدون الحا،ررة السررتء وامع ررا كمررا تع مرر واويتعررام  مالمسررائل والمشرراكل الترري ترروا،   وا اءرر 

نررردرة  لع رر ومررن أحررد أهررم األسررناب أ ضررا فررري التسرربب بترردني مسررتوى التحصرريل اإلبرردايي  ،الءررا 
مرر الو  كرران  حررل  ،المواقررف الترري يتعرررض ل ررا الطالررب والترري تتط ررب منرر  اسررتءدام اإلبررداع الرر ت لد رر 

اد الدراس ة تتط ب حيث أن المو  ،فاغ ب المواد الدراس ة تعتمد ي ى الت قين ،السؤال ناك ر من طريقة
من الطالب أن  حل المشك ة التي توا،   ويتعامل مع ا يرن طريرق تح ي  را وتركيب را ورلمرا تقو م را 

فاغ رب المسرائل التري  ،دون الحا،ة إلطال  أكبر يدد ممكن من أفكار الطالب ات،اه هر ه المعضر ة
 يتم التعامل مع ا هي تتط ب الف م ورلما ق يل من الحفظ.

 فتغرزو الناح رة السربب فري أنر  رلمرا تفكير الم،ررد والر ت كران فري المرتنرة األءيررة ونالنسنة ل
سوا  نالمناهج المدرس ة  ،ال2002 ،نسبب تدرني مراياة المع مين لغرس المفاه م الرياض ة  الدي س

فك افة المحتوى الدراسي لمادة الرياضر اع يردفع الطالرب ل حفرظ  ،وحتى وصوال  لى مناهج ال،امعاع
األح ان دون الحا،ة ل ف م ويند حل المسائل ومناقشت ا ت،د أغ رب الطرالب  حفظرون اإل،انرة  أغ ب

فقررد ترررى الطالررب  ،وال  ف مون ررا نسرربب ترردني مسررتوى حفررظ المفرراه م لرردي م ويرردم تركيزهررا نشرركل ،يررد
دم  حفظ الكم ال ائل من المفاه م فقو من أ،ل االمتحان ويند الحا،ة  لي ا ال ت،دها و لك نسبب ي

 است عاب ا وغرس ا وف م ا نالشكل ال ت يدفع الطالب  لى استءدام ا في الوقع المناسب.

 ،ال فري أن التفكيرر اإلبردايي ،را  نمرتنرة متدن رة2010اتفقع هر ه الدراسرة مرع دراسرة ءمرش 
 والتفكير الناقد واالستداللي ،ائوا بنفس المرتنة.



69 

 ناقشة نتائج سؤاد الدراسة الثانيم 2.2.5

 النتائج المتعلقة بالفرضية اروللمناقشة 

 ي مستوى التفكير )المجرد،  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
الناقددد، السددتدللي، اإلبددداعي( لدددى الطلبددة علددل اختبددار أنمدداط التفكيددر الرياضددي تعددزى لمتغيددر 

 الجنس.

فري م راراع د فررو  دالرة  حصرائ ة يدم و،و ال 3:4النتائج التي يرضع في ال،دول  كشفع
أن رررىال ل سرررع  اع داللرررة ،تعرررزى لمتغيرررر ال،رررنس   كر لررردى ط نرررة ،امعرررة الن،ررراح التفكيرررر الرياضررري

. هررر ا  عنررري قبرررول α ≤0.05)حيث قررر م مسرررتوى الداللرررة ل م،ررراالع األرلعرررة أكبرررر مرررن  ، حصرررائ ة
التفكيررر الرياضررري فررري الفرضرر ة الصرررفرية أت أنررر  ال تو،ررد فررررو   اع داللرررة  حصررائ ة فررري م ررراراع 

وتغزو الناح ة السبب في أهم ة توفر م اراع التفكير  ،م،االع التفكير األرلعة  عزى لمتغير ال،نس
و عرود سربب  ،الرياضي ألهميت ا في حل المسرائل نشركل يرام والمسرائل الغيرر روتين رة نشركل ءرا 

درسرون نفرس المرواد الدراسر ة ألن الر كور واإلنراث ي رلمرا يدم و،ود فرو  بين ال كور واإلنراث و لرك
ويتعرضون لنفس الضغوط ويوا، ون نفس المسائل و ستءدمون نفس م اراع التفكير من أ،رل حرل 
المسرررائل الروتين رررة والغيرررر روتين رررة و قررردمون نفرررس االمتحانررراع ف كرررون مسرررتواهم مرررن حيرررث اسرررتءدام 

 م اراع التفكير في حالة تقارب.

ال نعدم و،ود فرو  فري م راراع التفكيرر تعرزى 2008 اتفقع ه ه الدراسة مع دراسة العنسي 
 لمتغير ال،نس.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

التفكيدر مهدارات  ي مسدتوى  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
علددل اختبددار أنمدداط التفكيددر  طلبددة جامعددة النجدداح)المجددرد، الناقددد، السددتدللي، اإلبددداعي( لدددى 

 الرياضي تعزى لمتغير التخصص.

ال ل كشرف ف مرا   ا t-testتم فحر  هر ه الفرضر ة ناسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع المسرتق ة  
ال فرري مسررتوى م رراراع التفكيررر α ≤0.05قرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  هنالررك فرو 

ال أن 4:4وتشرير النترائج التري يرضرع فري ال،ردول  ،الرياضي لردى الط نرة تعرزى لمتغيرر التءصر 
الفرررو  فرري م رراراع التفكيررر الرياضرري والترري تعررزى لمتغيررر التءصرر   رياضرر اع وأسرراليب ترردريس 
الرياضررررر اعال  اع داللرررررة  حصرررررائ ة لصرررررالح تءصررررر  الرياضررررر اع فررررري الم،ررررراالع: االسرررررتداللي، 

لتفكيررر الم،رررد والناقررد. هرر ا اإلبرردايي. فرري نفررس الوقررع هرري ل سررع  اع داللررة  حصررائ ة فرري م،ررال ا
  عني رفض الفرض ة الصفرية ،زئ ا.

الين اإلبررردايي تفسررر الناح رررة تمتررع طرررالب تءصررر  الرياضرر اع ي رررى مسرررتوى أي ررى نالم،ررر
أغ ررب مسررراقات م فرري م،ررال تءصصررر م هرري رياضرر اع م،ررررده  واالسررتداللي و لررك ي رررى  حتمررال أن

نحع تقوم ي ى االستدالل و االستقرا  الرياضي وا ناع البراهين وحل المسائل األك ر تعقيدا وتحديد 
معقول ة اإل،انراع وتبريرر  ،انرات م نشركل منطقري بنرا ا ي رى الح،رج والبرراهين ونطرر  نظام رة ومرع 

ا والتررري تتط رررب مرررن م اسرررتءدام التفكيرررر اإلبررردايي لررردي م  ال أن رررم نررردرة المواقرررف التررري يتعرررام ون مع ررر
 سررتءدمون  نشرركل أكبررر مررن طررالب تءصرر  األسرراليب و لررك ألن مسرراقات م في ررا العديررد مررن المررواد 
األدب ررة والترلو ررة الترري ال تتط ررب مررن م وال ترردرل م ي ررى حررل المسررائل الترري تحترروت ي ررى العديررد مررن 

ن،د طرالب األسراليب يتمتعرون نقردر أقرل مرن م راراع التفكيرر اإلبردايي  ل لك ،م اراع التفكير الع  ا
 واالستداللي من طالب الرياض اع.

ال بو،ود فرو  في مستوى التفكير لكن دراست  2005اتفقع ه ه الدراسة مع دراسة الشرقي  
 كانع تءت  نااللتحا  نالتءص  الع مي أو األدبي وكانع لصالح الع مي.



71 

و،ود فرو  بين طالب التءصصرين فري م،رالي التفكيرر الناقرد والم،ررد  وتفسر الناح ة يدم
طالب الرياضر اع نشركل يرام سروا  كران يردرس تءصر  الرياضر اع أو أسراليب التردريس  رلما ألن

فننرر  نحا،ررة المررتالك ومعرفررة م رراراع التفكيررر الرياضرري المتم  ررة نالت،ريررد الترري تتعامررل مررع الرمرروز 
 م ،ديدة بنا او ي ى مفاه م سانقة والتفكير الناقد ال ت يتمتع نالمستو اع وتكوين المفاه م ولنا  مفاه

وكما  كرنا سانقاو أننا ن،د مشرك ة لردى الط نرة فري  ،الع  ا من التفكير وهي التح يل والتركيب والتقو م
 االحتفاظ نالمفاه م واستءدام ا و لك لك رة الكم ال ائل ل محتوى التع  مي.

 تعلقة بالفرضية الثالثةمناقشة النتائج الم

التفكيدر  مهدارات  ي مسدتوى  α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )
علددل اختبددار أنمدداط التفكيددر  جامعددة النجدداح ةطلبدد)المجددرد، الناقددد، السددتدللي، اإلبددداعي( لدددى 
 الرياضي تعزى لمتغير التحصيل  ي الرياضيات.

ال One Way Anovaتح يرل التنراين األحرادت   ناسرتءدام اءتنرار ترم فحر  هر ه الفرضر ة
ال فرري مسررتوى α ≤0.05ل كشررف ف مررا   ا هنالررك فورقرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  

ال 5:4م اراع التفكير الرياضي لدى الط نة تعزى لمتغير التحصيل في الرياض اع. ويبرين ال،ردول  
 αأن مسرتوى الداللرة ل م،راالع ،م ع را أقرل مرن مسرتوى الداللرة  نتائج اءتنار تح يل التناين حيرث 

أت أنررر  تو،رررد فررررو   اع داللرررة احصرررائ ة برررين الم،ررراالع تعرررزى لمتغيرررر التحصررريل فررري  ،ال0.05≥
ل مقارنرراع  (scheffe) ولتحديررد لصررالح مررن كانررع الفرررو  اسررتءدمع الناح ررة اءتنررارالرياضرر اع 

نع لصالح التحصريل المرتفرع فري الرياضر اع  أك رر مرن حيث كا بين المتوسطاع الحساب ة، ةالنعد 
 وتعرزو الناح رة السربب ،ال في الم،االع األرلعرة التفكيرر الناقرد واالسرتداللي واإلبردايي والم،ررد90%

أن الطالب  و التحصيل المرتفع والعالي  سرعون دائمرا ل حصرول ي رى أي رى العالمراع  في  يتقادها
و قومرون بتطروير م رارات م فري التفكيرر نشركل أو نر ءر وهرم أك رر ا،ت رادا ويتمتعرون ب،م رع م راراع 

 ال.2001،التفكير محمد

 ال بو،ود فرو  لصالح التءص  الع مي حيث2005اتفقع ه ه الدراسة مع دراسة الشرقي 
واتفقرررع  ،أن الطررالب  و العالمرراع األي رررى والتحصرريل المرتفررع تكرررون م رراراع التفكيررر لررردي م يال ررة
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ني التحصريل لر  أ رر سر بي ي رى التمترع نانمراط التفكيرر ال في أن تد2011مع دراسة منصور   أ ضا
 الرياضي.

 ال نعرردم و،ررود فرررو  بررين م رراراع التفكيررر2006واءت فررع هرر ه الدراسررة مررع دراسررة الءطيررب  
 تعزى ل تحصيل.

 المتعلقة بالسؤاد الثالث للدراسةمناقشة النتائج  3.2.5

تخصصددي الرياضدديات  جامعددة النجدداح مددا مسددتوى معتقدددات الطلبددة نحددو الرياضدديات لدددى طلبددة
 وأساليب تدريس الرياضيات؟

وتمررررع اإل،انررررة يررررن هرررر ا السررررؤال يررررن طريررررق حسرررراب المتوسررررطاع الحسرررراب ة واالنحرافرررراع 
ال أن الم،ررال  مكانررة الرياضرر اع 6:4معتقررداع الط نررة وكرران يتضررح مررن ال،رردول   المع اريررة لمسررتوى 

 ررم ي  رر  الم،ررال  االت،اهرراع نحررو  ،ال3.5فرري الم،تمررعال ،ررا  فرري المرتنررة االولررى نمتوسررو حسررابي  
 ررررم ي رررري الم،ال االت،اهرررراع نحررررو ي مررررا   ،ال3.2الرياضرررر اع كمنحررررث مدرسرررريال نمتوسررررو حسررررابي 

والم،ال االت،اهررراع نحرررو طب عرررة الرياضررر اعال برررنفس الدر،رررة ونمتوسرررو ومتءصصررري الرياضررر اعال 
 ال.2.9حسابي 

ع نتي،رررة تشررران  الظرررروف التررري يتعررررض ل رررا ن رررا ،رررا  حتماألوتفسرررر الناح رررة النترررائج ي رررى 
و حم ررون تصرروراع متشرراب   لكررون م فرري المرح ررة العمريررة نفسرر  الط نررة حيررث أن ررم يدرسررون المن رراا 

را مرررن الط نررة ي،معرررون ي ررى أهم رررة الرياضررر اع ودورهررا اإلي،رررابي فررري نفسرر ا ومرررن المالحررظ أن ك يررر
وقد  كون السبب أ ضاو في أن  مكان اع مديرياع الترل ة والتع  م نحو توفير م،مويرة مرن  ،الم،تمع

التعزيزاع التي تساهم وتسايد في االيتقاد االي،رابي نحرو الرياضر اع نظررا ألهم رة هر ه المرادة التري 
ط نرة هر ه الدراسرة هرم  مالع الت،اريرة والح ات رة ولرن ننسرى أن ط نرةنالح راة والتعرا تننع من ارتناط را

كان تو،  م نحو التءص  نانع من ات،اهرات م االي،اب رة نحرو الرياضر اع  الرياض اع وفي الغالب
 ومدى ويي م ناهميت ا ومكانت ا العال ة.
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الت،اهرررراع نحررررو ال بو،ررررود فرررررو  بررررين ا2006اتفقررررع هرررر ه الدراسررررة مررررع دراسررررة الءطيررررب  
 الرياض اع.

 ؤاد الرابع للدراسةمناقشة النتائج المتعلقة بالس4.2.5

طلبة جامعدة المستوى  ي الرياضيات، التخصص(  ي مستوى معتقدات  ،ما أثر متغيرات )الجنس
 نحو الرياضيات ؟ النجاح

 مناقشةالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

طلبة  ي مستويات معتقدات  (α ≤0.05) مستوى الدللةل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند 
 تعزى لمتغير الجنس. جامعة النجاح

ال ل كشرف ف مرا   ا t-testالءتنار ه ه الفرض ة ترم اسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع المسرتق ة  
ال فرري مسررتو اع معتقررداع الط نررة α ≤0.05هنالررك فورقرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  

 االت،اهاع نحرو ي مرا   أن مستوى الداللة ل م،االعال يبين 8:4وكان ال،دول ،تعزى لمتغير ال،نس
ومتءصصو الرياض اعال و  مكانة الرياض اع في الم،تمعال و االت،اهاع نحو الرياض اع كمنحث 

و،رررد فررررو   اع داللرررة ، ولررر لك يتضرررح نانررر  ال ت(α ≤0.05)أكبرررر مرررن مسرررتوى الداللرررةمدرسررريال 
ي رى هر ه  معتقرداع الط نرة تعرزى لمتغيرر ال،رنسلدر،رة   (α ≤0.05) حصائ ة يند مسرتوى الداللرة 

 α)بينما في الم،ال  االت،اهاع نحرو طب عرة الرياضر اعال كران مسرتوى الداللرة أقرل مرن  الم،االع،

 ،ال3.04ابي  فرررو  فرري مسررتوى معتقررداع الط نررة لصررالح اإلنرراث نمتوسررو حسرر و،ررودأت  ،(0.05≥
 نقبل الفرض ة نشكل ،زئي.

الرررررويي الفكررررررت واإلدراك لررررردى الط رررررب ناهم رررررة اإليتقررررراد أن وتعرررررزو الناح ررررر  السررررربب الرررررى 
 هرر ا  عنرري أن ،قاع دراسرر ة واحرردهالرياضرر اع مررن كررال ال،نسررين وأن الط نررة يوا، ررون من رراا ومسررا

كما أن العوامل التي  ،كي يتا روا نما  كتسبون من معرفة من ال،نسين أمام ال،م ع متساو ة الفر 
سايدع ي ى تكوين االت،اهاع يند الط نرة كانرع متقارلرة ينرد ال،نسرين ي رى  يتنرار أن رم يدرسرون 
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ناإلضافة الى يامرل النضرج الر ت  ،نفس ا   ظروف التدريس ةنفس  ويتعرضون ل التءص  الدراسي
 ال.1998،م ة المقدمة ل ط نة وتقب  ا  أسموني قوم بدور م م في ف م المادة التع  

فرنن  لرك  عرزى  ،أما نالنسنة لتفرو  اإلنراث فري م،رال  االت،اهراع نحرو طب عرة الرياضر اعال
حسب رأت الناحث الى أن طموح الطالناع واهتمام ن في التع  م والنحث وتركيزهن نشكل أكبرر فري 

 دراسة المواد  عطي ن األفض  ة في نعض االح ان.

ال نعررررردم و،رررررود فررررر  برررررين االت،اهررررراع نحرررررو 2006ع هررررر ه الدراسرررررة مرررررع دراسررررة السرررررر اتفقرررر
 الرياض اع.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

طلبة  ي مستويات معتقدات   (α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة
 تعزى لمتغير التخصص. جامعة النجاح

ال ل كشرف ف مرا   ا t-testاسرتءدام اءتنرار  عال ل عينراع المسرتق ة   الءتنار ه ه الفرض ة ترم
ال فرري مسررتو اع معتقررداع الط نررة α ≤0.05هنالررك فروقرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  

 االت،اهراع نحرو  أن مسرتوى الداللرة ل م،راالعال يوضح 9:4تعزى لمتغير التءص  وكان ال،دول 
االت،اهررررراع نحرررررو طب عرررررة الرياضررررر اعال و االت،اهررررراع نحرررررو ي مرررررا  ومتءصصررررري الرياضررررر اعال و  

، ولرر لك يتضررح نانرر  ال تو،ررد (α ≤0.05) أكبررر مررن مسررتوى الداللررةالرياضرر اع كمنحررث مدرسرريال 
معتقرداع الط نرة تعرزى لمتغيرر لدر،رة  (α ≤0.05)فررو   اع داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى الداللرة 

بينمررا فرري الم،ررال  مكانررة الرياضرر اع فرري الم،تمررعال كرران مسررتوى  ي ررى هرر ه الم،رراالع، التءصرر 
د فررررو  فررري مسرررتوى معتقرررداع الط نرررة لصرررالح الرياضررر اع و،رررو أت  ،(α ≤0.05)الداللررة أقرررل مرررن 

 أت نقبل نشكل ،زئي. ،ال3.5نمتوسو حسابي  

ترى الناح ة السبب في يدم و،ود فرو  بين ات،اهاع الط نة تعزى لمتغير التءص  وهو 
تركرز ي رى أهم رة الرياضر اع أن الطالب في كال التءصصرين يدرسرون المرواد الرياضر ة والتري رلما 

ويرون أهميت ا ين قررب ف ري  ،ف م يتعمقون في دراست ا في ،م ع م،االت ا ،وتعامالو  مكانةو ودراسةو 
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 ،ويتع مررون ك ف ررة موا، ررة المشرراكل يررن طريق ررا ،ويتعررام ون مع ررا نشرركل أوسررع وأكبررر ،تءصصرر م
ضررافة الررى  لررك يرردركون األهم ررة الكبرررى لمررادة الرياضرر اع نالنسررنة لنرراقي المررواد األءرررى حيررث وناإل

 أن ا تعتبر يصب المادة التع  مة نالنسنة ل م.

لمكانرررة  تنعررراو برررين تءصررر  الرياضررر اع واألسررراليب  فررررو  دالرررة  حصرررائ ةونالنسرررنة لو،رررود 
النظررررة ع  نحتمرررال أن الناح رررة تفسرررر  لكو  ،الرياضررر اعتءصررر  الرياضررر اع فررري الم،تمرررع لصرررالح 

فكمرا  كرنرا سرانقاو  ،السائده في الم،تمع ي ى أن الطالب ال ت يدرس الرياض اع هرو الطالرب المبردع
م،رردة  سر ة فري تءصصر  ال،رامعي هري مرواد نحترةتءص  الرياض اع أغ ب مواده الدرالب أن طا

ى غرررار م أهم ررة الرياضرر اع نرالم،تمع ي ررلر لك يرررى األهم ررة الكبررى ويزيررد تعمقرر  مرن المررواد الررى ف ر
 مواده المواد الترلو ة نك رة. دارس األساليب ال ت يتء ل

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة

طلبة  ي مستويات معتقدات   (α ≤0.05)ل توجد  روق  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة
 تعزى لمتغير التحصيل  ي الرياضيات. جامعة النجاح

ال ل كشرف ف مرا   ا One Way Anovaالءتنرار هر ه الفرضر ة ترم تح يرل التنراين األحرادت  
ط نررة ال فرري مسررتو اع معتقررداع α ≤0.05قرراو  اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة  هنالررك فرو 

أن ال يوضررح 10:4ال،رردول  وكشررفع نتررائجتعررزى لمتغيررر التحصرريل فرري الرياضرر اع  ،امعررة الن،رراح
يردم ، ولر لك يتضرح (α ≤0.05) ر مرن مسرتوى الداللرةاكبرمسرتوى الداللرة ل م،راالع ،م ع را كانرع 

ط نررة فرري مسررتو اع معتقررداع ( α ≤0.05) فرررو   اع داللررة  حصررائ ة ينررد مسررتوى الداللررة و،ررود
 .تعزى لمتغير التحصيل في الرياض اع،امعة الن،اح 

أن مسرررتو اع معتقرررداع الط نرررة نحرررو الرياضررر اع  نيتقادهررراتفسرررر الناح رررة هررر ه النتي،رررة ال و 
مسرررتوى معرررين حترررى  سرررتط ع  ينررردتحصررري  م والررر ت ناالصرررل ي،رررب أن  كرررون  مسرررتو اع نمءت رررف

ف رم دء رو هر ه  ،الطالب دءول تءص  الرياض اع أو أساليب الرياض اع ي،ب أن تكون متشاب  
دراك رررم الترررام ناهم رررة الرياضررر اع فررري ،م رررع الم،ررراالع األرلعرررةالتءصصررراع إل مررران م وقنرررايت  ، م وا 
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وأن الشء  قرادر ي رى تطروير نفسر  فري الرياضر اع  ،ونسبب ات،اهات م اإلي،اب ة نحو الرياض اع
أن معرفرة الرياضر اع تفيرد ،م رع الط نرة ي رى أءرتالف تحصري  م المدرسري أو  كمرا ،نالدراسة ال،ادة

 ال،امعي.

 ال نعدم و،ود يالقة بين النظرة حول الرياض اع واألدا .2006الدراسة مع دراسة السر اتفقع ه ه 

 المتعلقة بالسؤاد الخامس للدراسةمناقشة النتائج  5.2.5

ما العالقة بين مستوى مهارات التفكير الرياضي ومسدتوى المعتقددات نحدو الرياضديات لددى طلبدة 
 جامعة النجاح؟

 فرض ة الدراسة السانعة لإل،انة ين السؤال تم اءتنار

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة 

بين مستوى مهارات التفكيدر  (α ≤0.05)ل توجد عالقة  ات دلله إحصائية عند مستوى الدللة 
 الرياضي ومستوى المعتقدات نحو الرياضيات لدى الطلبة.

ال أن العالقررررة بررررين م،رررراالع التفكيررررر الرياضرررري مررررع م،رررراالع 13:4يتضررررح مررررن ال،رررردول  
 ،(α = 0.05) اع داللرة  حصرائ ة ينرد مسرتوى الداللرة ل سرع االت،اهراع نحرو الرياضر اع يالقرة 

 أت نقبل الفرض ة الصفرية والتي تقول يدم و،ود فرو  بين الم،االع.

حتمرررالتفسرررر الناح رررة سررربب يررردم و،رررود فررررو  برررين الم،ررراالع هو  طالرررب الررر ت يتمترررع أن ال ا 
 مت رك م راراع التفكيرر الرياضري الر ت تؤه ر  ل كرون الر ت نافكار  ي،اب ة نحرو الرياضر اع هرو نفسر  

فك مرا كانرع م راراع التفكيرر يال رة لردى  ،ال1998 ،،يرد فري دراسرت  ومتفرو  والعكرس صرح ح  يبيرد
ومن و، ة نظر أءرى تقول ي ى أن النظرة  ،الشء  يزداد لد   االيتقاد االي،ابي نحو الرياض اع

االي،اب رررة لررردى الط نرررة نحرررو الرياضررر اع ترررؤه  م ل كونررروا متفررروقين ولررر لك  مت كرررون م ررراراع رياضررر ة 
 يال ة.
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 التوصيات 3.5

 ءر،ع نالتوص اع اآلت ة: ،في ضو  النتائج التي توص ع ل ا الناح ة في ه ه الدراسة

وتعويد  ،ل مرح ة األساس ة نما يتماشى مع المفاه م الرياض ةضرورة  يادة بنا  المواد التع  م ة  .1
 الط نة ي ى استعمال ا نك رة حتى يتم غرس ا ويدم نس ان ا.

ممرررا  سرررايدهم ي رررى ت،نرررب طرررر  الحسررراب اآلل رررة  ،تعويرررد الط نرررة ت،رلرررة حرررل مسرررائل مءت فرررة .2
لررتع م م رراراع  و لرك مررن ءررالل تصرم م أنشررطة متنويرة وهادفررة تترر ح الم،رال ،والتفكيرر التق يرردت
 نشكل أكبر. المتنوية التفكير الرياضي

ترردريب مع مرري الرياضرر اع ي ررى تطرروير مظرراهر التفكيررر الرياضرري لرردى الط نررة مررن ءررالل يقررد  .3
ويقررد دوراع لتع رر م المع مررين أنمرراط التفكيررر الرياضرري ل قومرروا بنق  ررا نالشرركل  ،ورشرراع تدريب ررة

 واألس وب المناسب ل ط نة.

داع معتقرررالرياضررر اع ي رررى تنم رررة م ررراراع التفكيرررر الرياضررري وغررررس الضررررورة تركيرررز منررراهج  .4
ي،اب ررررة نحررررو الرياضرررر اع لرررردى الط نررررة يررررن طريررررق  تنرررراع طررررر  ووسررررائل مءت فررررة لترررردريس اال

ن ا أن ت يرررر الحمررراس والدافع رررة لررردى الطالرررب المحاضررررة مرررن شررراالرياضررر اع داءرررل الحصرررة او 
 لتعويده ي ى تقبل الرياض اع ورلو الرياض اع نالواقع ال ت  ع ش في نشكل اوسع واكبر.
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 ومهددارات التفكيددر  ددي ريددا  ارطفدداد والمدرسددة اإلبتدائيددةالطفددل ال. 2005ف رر م.   ،مصررطفى، 
 دار الفكر العرلي. ،القاهرة

 وموزيرررون . دار البدا رررة ناشررررون تنميدددة مهدددارات التفكيدددرال. 2011نمرررر مصرررطفى.   ،مصررطفى، 
 األردن. ،يمان

   .دار الفكر العرلي. ،. القاهرةمهارات التفكير  ي مراحل التعليم العامال. 2002مصطفى. ف  م 

 ال. التحصرريل فري الرياضرر اع ويالقت ررا نم راراع التفكيررر دراسررة ميدان رر  2011غسرران.   ،منصرور
مجلددة جامعددة  ، ي ررى يينرر  مررن تالمرر ة الصررف السررادس األساسرري فرري مرردارس مدينررة دمشررق الرسررم 

 .69-19ال:4+3 27،دمشق

 ال. أ ررر برنررامج ترردريبي لتنم ررة التفكيررر الرياضرري فرري تحصرريل ط نررة 2012ءمرر س موسررى.   ،ن،ررم
 .525-491ال: 2 28 ،مجلة جامعة دمشق ،الصف السانع االساسي في الرياض اع

 ددددي  أنمدددداط التفكيددددر الرياضددددي وعالقتهددددا بال كاءاتالمتعددهوالرغبدددده ال.2013ورده.   ، ررررامين 
،امعرة  ،. رسرالة ما،سرتيرالتخصص والتحصيل لددى طلبدة الصدف العاشدر ارساسدي  دي  لسدطين

 ف سطين. ،ناب س ،الن،اح الوطن  
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 (1ملحق )

 اختبار أنماط التفكير الرياضي

 الجنس:

 أن ى  -2    كر -1

 التخصص الجامعي: 

 أساليب تدريس الرياض اع -2    الرياض اع -1

 التحصيل )معدد الرياضيات  ي الثانوية العامة(: 

 % 70الى أقل من %60من  -2   ،%60أقل من  -1

  %90أك ر من  -5 ،%9الى  %80من  -4 ،%80 لى أقل من  %70من  -3

 السؤال األول: أضع دائرة حول رمز اإل،انة الصح حة ف ما ي ي:

 الشبكة التي تشكل متوازي مستطيالت هي:  -1
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 إ ا دار الخط أ ب دورة كاملة حود المحور ص  إن الشكل الناتج: -2

 بال قر  دائرت     مءروط مائلأال 

 دال مءروط ناق    اال أسطوانة 

 نظمت أعواد الثقاب لتاوين ارشكاد التالية: -3

 

 هو: 10  ا استمر تكوين األشكال بنفس الطريقة، فنن يدد أيواد ال قاب الالزمة لتكوين الشكل 

  36دال     42اال     33بال     30أال 

 3تمدأل البركدة  دي حنفيتا ماء  ي بركة،  دإ ا  تحدت الحنفيدة ارولدل لوحددها  إنهدا تصب  -4
سداعات  دإ ا  تحدت الحنفيتدان معدًا  دإن  6ساعات وا  ا  تحت الثانية لوحددها تملؤهدا  دي 

 البركة تمتلئ  ي:

 ساية  2دال   ساية  1،5اال    ساية  2،5بال   ساية  4،5أال 

مجمددوع طددولي أي ضددلعين  ددي المثلددث أابددر مددن طددود الضددلع الثالددث، أي مددن ارطددواد  -5
 ؟اً ل تشكل مثلثالتالية 

 10، 8، 6دال   12، 9، 21اال    15، 19، 5بال    11، 17، 9أال 

 ي المثلث القائم الزاوية، مربع الدوتر يسداوي مجمدوع مربعدي الضدلعين ا.خدرين. أي مدن  -6
 المثلثات التالية هو منفرا الزاوية؟
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 13، 5،12دال    10، 8، 6اال     9، 7، 5بال    8، 7، 5 أال

 محيط؟أي ارشكاد التالية لها أطود  -7

 اال  بال  أال 

 الشكل رقم...........

 ،...... هو:16، 12، 8، 4الحد العام للنمط التالي  -8

  1، ن <ن2دال   1ن، ن > 4اال   ن2بال    1ن، ن < 4 أال

6ناتج  -9 63 4 3 5    :علل شكل قوة واحدة هو 

12أال 6بال   3 8اال   3 36دال   3 3 

 ع(∪)س  ∩س( ∪ع( =)ص  ∩)ص  ∪ما ا تفهم من العبارة التالية: س  -10

 اال أ + ب    يم  ة االتحاد تبدي    ي ى الم،موياع  أال

 دال ال شي  مما  كر  يم  ة التقاطع في الم،موياع بال يم  ة االتحاد تتوزع ي ى

 السؤاد الثاني: أجب عن ارسئلة التالية بما يناسبها:

 كم مربعًا يلزم لتاوين الشكل الخامس إ ا استمر تاوين ارشكاد حسب النمط التالي: -1
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 هو:.....................................يدد المرلعاع الالزمة لتكوين الشكل الءامس 

 استنتج القاعدة: -2

21 1 

23 1 2  

25 3 1 3   

29 5 3 1 4    

 طبيعي(+............. + ).............( )ن عدد  5+ 3+  1= ن2القاعدة هي: 

 شهر من ا.ن؟ 100،  ي أي شهر نكون بعد 5إ ا كنا ا.ن  ي شهر  -3

...............................................................................................
................................................................................. 

( أعوام عن أربعدة أمثداد عمدر ابنده. إ ا رمزندا لعمدر والدد 3الد سعيد يزيد )إ ا كان عمر و  -4
سعيد بالرمز ص، ولعمر سعيد بالرمز س، عبدر عدن عمدر الوالدد بدللدة عمدر البدن، أي 

 عبر عن ص بدللة س.

 ......................................................................................= ص

 ب الحد التالي  ي متتالية ارعداد:اات -5

13
2

 ،15
3

 ،17
4

..............، 

2عبر عن العالقة التالية:  -6 2 -س  ص( )س + ص( بالالمات: –)س  =ص

 يددين فنن الفر  بين مرلعي ما  ساوت...............................  ا دلع س،   ي ى 
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  ي الشكل المجاور، استنتج الطالب أن -7

1أ ب ا =  ∆مساحة 
2

 أ ب م  ∆مساحة 

 ه ا استنتاا ءاطل ألن أ ا.....................

إلثبات أن قياس الزاوية الخارجية للمثلث يساوي مجموع قياس الدزاويتين الدداخليتين عددا  -8
 22المجاورة لها نقوم بالخطوات التالية: 

 ألن ا ي ى استقامة واحدة. 180=  4+ الزاو ة  3الزاو ة 

 م،موع ق اساع 180=  3+ الزاو ة  2+ الزاو ة  1الزاو ة 

 .180زوا ا الم  ث 

 4+ الزاو ة  3= الزاو ة  3+ الزاو ة  2+ الزاو ة  1الزاو ة 

 ألن........................................................................................ 

( هددي ثالثيددات 25، 24، 5(، )12، 13، 5(، )5، 4، 3إ ا علمددت أن الثالثيددات التاليددة ) -9
  يثاغورس. أاتب ثالثيتين مختلفتين:

1) ... ...............................2...................................) 

، إ ا علمدت أن 21 ي الشكل السداسي أ ب ا د و ي الزوايا متسداوية ومحيطده يسداوي  -10
 سم، احسب مساحة السداسي أ ب ا د و ي. 5سم، و ي =  4سم، ا د =  3أ ب = 
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 (2ملحق )

 الرياضيمفتاح تصحيح اختبار التفكير 

  إجابات أسئلة الختيار من متعدد:

 اإلجابة السؤاد
 ب 1س
 د 2س
 ب 3س
 ب 4س
 ا 5س
 ب 6س
 ب 7س
 أ 8س
 ا 9س
 ا 10س

 إجابات ارسئلة المقالية:

 اإل،انة السؤال
 25 1س
 1-ن2 2س
 أش ر 9 3س
 س4+3 4س
  العدد األول+ العدد ال انيال×العدد ال انيال – العدد األول  5س
 1/5 6س
 ألن العمود النازل أا ل س يمودت ي ى ب م 7س

 8س

 4= زاو ة2+زاو ة  1زاو ة 
 180= 3+زاو ة 2+ زاو ة 1نما أن زاو ة 

 4ب زاو ة  2وزاو ة  1ناستبدال زاو ة 
 180=  3+ زاو ة  4تصنح: زاو ة 
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 ال10،26،24ال و  8،6،10  9س

 10س

 720م،موع زوا ا الشكل السداسي=
720/6=120 

  ا د نال متساو اع األضالع ، ت م وال ،الم   اع  ل أ بال
 60الم  ث  ل م نال متساوت االضالع ألن زوا اه متساو ة=

 ل م = م ن = ل ن
 + 7+ع = 9+س = 8

 +ع2 = <<<+  7+ع=9
 +ع1س= <<<+س 8+ع= 9

 21ألن مح و السداسي  9س+ +ع=
 9+ع+ع=2+ع+1

 11طول ض ع الم  ث ل م ن = <<< 2ع=<<< 9=3ع+3
مساحة الم   اع  –مساحة السداسي =مساحة الم  ث ل م ن 

 ال الث
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 (3ملحق )

 معتقدات طلبة جامعة النجاح تخصص الرياضيات واساليب رياضيات نحو الرياضيات

موا ق 
 بشدة

 معار  محايد موا ق
معار  
 بشدة

 الرقم الفقرة

 العتقادات نحو الرياضيات كمبحث مدرسي

     
ان تفكيرر الفررد  حرردد  تعنري دراسرة الرياضر اع

 وفق قوايد وقوانين معينة
3 

     
حبررررر ا لرررررو تحررررر ف حصررررر  الرياضررررر اع مرررررن 

 برنامج التءص  الع مي
5 

     
احررررررب التءصرررررر  الع مرررررري لو،ررررررود حصرررررر  

 الرياض اع ف  
12 

     
مررن الضرررورت ف ررم الطريقرر  ينررد حررل مسررائل 

 الرياض اع
15 

     
النظريرررراع الرياضرررر ة ال تتعررررارض مررررع نظريررررة 

 الدين ل ح اه
18 

     
الرياضرر اع ينرراره يررن م،مويررة مررن المفرراه م 

 المترانط 
19 

     

لرررر س مررررن الضرررررورت ف ررررم المسررررال  الرياضرررر ة 
طالمرررررررررررا أنرررررررررررك تسرررررررررررتط ع الحصرررررررررررول ي رررررررررررى 

 اال،اب الصح ح 

20 

 مكانة الرياضيات  ي المجتمع

     
مررررا نريررررد مررررن  تسرررراهم الرياضرررر اع فرررري تحديررررد

 أش ا  يم   
1 

     
تسررايد الرياضرر اع ي ررى تنم ررة طررر  التفكيررر 

 الس  م
2 

 6 ا ا ا،ت دع في الرياض اع اصنحع ناريا     

     
الممارسررررررر الح ات    مكرررررررن أن تطرررررررور قررررررردراع 

 الشء  في الرياض اع
7 
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موا ق 
 بشدة

 معار  محايد موا ق
معار  
 بشدة

 الرقم الفقرة

     
 سررررتط ع كررررل شررررء  ان  صررررنح افضررررل فرررري 

 الرياض اع ا ا حاول
8 

 9 يو،د طريق  واحده لحل المسال  الرياض ة     

     
ضررررر الرياضررر اع ي رررى ح ررراة االنسررران اك رررر 

 من نفع ا
14 

     
ف رررم االفكرررار الررروارده فررري مسرررال  رياضررر ة م رررم 

 كاهم   ا،را  العم  اع الرياض ة لح  ا
24 

     
ال،رراده قررد تعرروض نقرر  الموهنرر  فرري الدراسررة 

 الرياض اع
26 

     
الرياضرر اع ترردءل فرري حررل مشرركالع توا، نررا 

 في ح اتنا اليوم  
29 

 االيتقاداع نحو طب عة الرياض اع

     
احرررب ان امرررارس أت نشررراط فررري المدرسررر  مرررا 

 يدا النشاطاع المرتنط  نالرياض اع
13 

     
اترررررانع حصررررر  الرياضررررر اع حترررررى لرررررو كنرررررع 

 مريضا
23 

     
فرري التفكيررر فرري الرياضرر اع اك ررر مررن طريقرر  

 لحل المسائل الرياض ة
25 

     
افضرررل ان اءررررا مرررن حصرررة الرياضررر اع الرررى 

 ساحة المدرس  لممارسة ال عب
27 

 28 منحث الرياض اع يرلك تفكيرت في الدراسة     

 العتقادات نحو علماء ومتخصصي الرياضيات

     
يتفررررررراي ون اي،اب رررررررا مرررررررع ي مرررررررا  الرياضررررررر اع 

 الم،تمع ال ت  ع شون ف  
4 

     
 سررررتحق متءصصرررروا الرياضرررر اع كررررل احترررررام 

 وتقدير
10 

التعامرررررررل مرررررررع المتءصصرررررررين فررررررري  أحررررررربال       11 
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 الرياض اع

     
حبرررررر ا لررررررو يءصرررررر  يرررررروم لالحتفررررررال نع مررررررا  

 الرياض اع في العالم
16 

 17  س م ي ما  الرياض اع في تدمير النشري      

     
 سررررتحق متءصصرررروا الرياضرررر اع كررررل اهتمررررام 

 وريا   من الدول 
21 

     
الفائده التي  قدم ا ي ما  الرياض اع ل م،تمع 

 ق ي  
22 

     
أن اقررررررأ المقررررراالع الع م ررررر  فررررري م،رررررال  أحرررررب

 الرياض اع اينما و،دت ا
30 
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 (4ملحق)

 لختبار مستوى مهارات التفكير الرياضي والتمييز معامل الصعوبة

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
1 .23 .56 

2 .98 .23 

3 .85 .38 

4 .86 .23 

5 .34 .44 

6 .32 .56 

7 .94 .24 

8 .24 .82 

9 .69 .69 

10 .85 .38 

11 .27 .58 

12 .75 .50 

13 .45 .69 

14 .53 .56 

15 .94 .27 

16 .53 .81 

17 .72 .52 

18 .34 .69 

19 .36 .45 

20 .24 .82 
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 (5ملحق )

اختبار أنماط التفكير الرياضي واستبانة  ،قائمة أعضاء لجنة تحكيم أداتي الدراسة
 المعتقدات نحو الرياضيات

الدرجة  اإلسم الرقم
العمل  التخصص العلمية

 جهة العمل الحالي

 دكتوراه صالح  اسين 1
أساليب تدريس 

 رياض اع
 دكتور

 ،امعة الن،اح الوطن ة/
 ناب س

 دكتوراه و،   ظاهر 2
أساليب تدريس 

 رياض اع
 دكتور

 ،امعة الن،اح الوطن ة/
 ناب س

 دكتوراه ي ي حنايب 3
أساليب تدريس 

 يرلي
 دكتور

 ،امعة الن،اح الوطن ة/
 ناب س

 دكتور رياض اع دكتوراه محمد العم ة 4
 ،امعة الن،اح الوطن ة/

 ناب س

 ما،ستير  اسر الساح ي 5
أساليب تدريس 

 رياض اع

مشرف 
 ترلوت 

 مديرية الترل ة والتع  م/
 ناب س

 ما،ستير   اد دو كاع 6
أساليب تدريس 

 رياض اع
 مع م

 مدرسة ر،يب ل بنين/
 ناب س

 ما،ستير ندا  حمدان 7
أساليب تدريس 

 رياض اع
 مع مة

 مدرسة العمرية ل بناع /
 طولكرم
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Abstract 

This study aimed to determine the level of mathematical thinking 

skills and their relationship with mathematical beliefs of students in An-

Najah national university from two specialties mathematics and teaching 

methods of mathematics. 

The study sample consisted of 220 students from the two specialties, 

mathematics and methods of teaching mathematics, at An-Najah National 

University, The participants in the sample were selected randomly, and the 

questionnaires were distributed in the second semester of the academic year 

2015/2016. Two data collecting instruments were used in the study: 

mathematical thinking questions and a scale for measuring beliefs about 

mathematics, and validity and reliability tests were performed for each of 

the instruments. Independent T-tests،Anova and post-hoc Scheffé tests 

were used to answer the research questions. Pearson correlations were 

usedto find the relationships between mathematical thinking skills and 

mathematical beliefs. 

The study showed the following results: 



c 

1- There were statistically significant differences at (α ≤0.05) for all sub-

scales of mathematical thinking skills and sub-scales of students' beliefs 

about mathematics between the students from the two specialties.  

2- There were no statistically significant differences at (α ≤0.05) in the 

mathematical thinking skills and in the degree of students' beliefs 

attributed to gender 

3- There were no statistically significant differences at (α ≤0.05) in 

students' beliefs attributed to the specialty، while there were statistically 

significant differences at (α ≤0.05) in mathematical thinking in favor of 

mathematics specialty students.  

4- There were statistically significant differences at (α ≤0.05) between the 

sub-scales of mathematical thinking skills attributed to mathematics 

achievement in favor of students whose achievement (over 90%). At 

the same time, there were no statistically significant differences at        

(α ≤0.05) in the sub-scales of students' beliefs. 

5- The relationships between the sub-scales of mathematical thinking and 

the sub-scales of attitudes towards mathematics wee statistically 

significant at (α ≤0.05). 

The study recommended focusing on the development of 

mathematical thinking skills in the mathematics curriculum. It also 

recommends instilling the mathematical concepts more accurately. In 

addition, teachers should develop the appropriate beliefs of mathematics 

students in order to have appropriate attitudes towards learning 

mathematics. 




