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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

    

  :قال تعالى في محكم تنزيله
َا﴿ ونَ إِمنَّ ُ م َل ْ ع َ َ الَ يـ ين الَّذِ َ ونَ و ُ م َل ْ ع َ َ يـ ين ِ تَِوي الَّذ ْ َس ْ ي ل َ ْ ه ُ  قُل تَذَكَّر َ يـ

ابِ  َ ب َْل ْ و األ   ]9:الزمر[ ﴾أُوُل

  

َا ﴿ ِ ُ مب اللَّه َ ٍ و ات َ َج ر َ دَ م ْل َ أُوتُوا اْلعِ ين الَّذِ َ ْ و م نُْك نُوا مِ َ َ آم ين ُ الَّذِ فَِع اللَّه ْ ر َ يـ
 ٌ ري ِب َ ونَ خ ُل َ م ْ ادلة[﴾ تـَع   ]11:ا

  

ْكَ ﴿ ي َل هِ عَ ُ الّل ل انَ فَضْ َكَ ُ و م َل ْ ْ تـَع ن ْ تَُك ا َمل َ كَ م َ لَّم عَ َ و
﴾ يمًا ظِ   ]113:النساء[عَ
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  داءـــــــــــــــــــــــــــــــاإله
  صلى اهللا عليه وسلم(محمد"     وسيد اخللق أمجعنيإىل اهلادي البشري والسراج املنري(".  
  روح تلك الإىل ً ّ .. الطاهرة اليت دعت يل وساندتين كثريا   "اب اهللا ثراها وجعل الفردوس دار سكناهطي

  ".والدي ووالدتي رحمهما اهللا وغفر لهما
  شهدائنا األبرار وأخص بالذكر الشهيد "    من أجل عزة اإلسالم والوطن الذين ضحوا بأرواحهمإىل

  ".وصفي ابن أخي
 م.. ق والوفاء والبذل والعطاءدرمز الص إىل إخوتي " حب واحرتام وتقديربكل  ..إىل من غمروين مبود

  ."أهلي وأقاربي وكل أحبتي وأخص بالذكر أخي أبو وصفي ..ي وأخوات
 وأقول وراء كل امرأة مثابرة رجل عظيم يذلل هلا الصعاب ويتحمل معها قولون وراء كل رجل عظيم امرأة ي

  .وإجالل بكل حب واحرتام وتقدير داملعاناة ويفتح هلا آفاق الغ
 ملساعديت ى اخلطواتإىل من ساندين، وخط.. إىل رفيق دريب وينبوع العطاء املتدفق..إلى زوجي الغالي ،

  . .وفقه اهللا وأثابه كل اخلري بالدنيا واآلخرة.. الصعاب إلكمال دراسيتوسهل يل 
 وبارك اهللا فيهم ووهبين  ل وفقهم اهللابالذين يتطلعون بعيون األمل للمستق_ يين إىل فلذات كبدي وقرة ع

  ."اهللا إيناس وسارة أبنائي وبناتي أنس وعبد"             برهم
  زميالتي وصديقاتي الكريمات"      إلنارة عقول الطالباتن يف احلياة دوره نإىل من اخرت".                                
 ر ومنابع العطاء وورثة األنبياءرواد الفك      .. أساتذتي الكرام      إىل كل من أنار يل طريق علم.  

 .وسائلة املوىل عز وجل القبول والرشادأهديهم مجيعًا هذا اجلهد املتواضع تقديرًا وعرفانًا 

  

  

  :الباحثة                                                                                               

  منوة وصفي شهوان                                                                        
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   شكر وتقدیر

الىاللھم لك  د  والشكر  سبحانھ وتع ل  -الحمد؛ كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم سلطانك، الحم ن قب م
ومن بعد الذي یسر لنا األمر، ومن علینا بنعمھ التي ال تحصى، إنھ نعم المولى ونعم النصیر، یا رب أسجد 

ل المتوا ذا العم ً على ما كللت بھ جھدي من توفیق في انجاز ھ ً وشكرا ذلك لجاللك حمدا إذا أصبت ف ضع، ف
ھ  ى آل د وعل یدنا محم ى س م عل أ، وصل اللھ د فأخط ن اجتھ ألك أجر م ك سبحانك، وإن أخطأت فأس بتوفیق

  :أما بعد.......وصحبھ؛ ومن اتبعھ بإحسان إلى یوم الدین

الیقول ربنا في كتابھ الكریم  َ ْ  و ُم َك ن ْ َی َ ب ل ْ َض ف ْ ا ال ْ و ً  تَنسَ ً مني كمتفضل علیھ وإكراما لجمیل وعرفانا
، وفي ھذا المقام ال یسعني إال أن أتوجھ بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى المتفضل علي من أساتذتي

ً لھ بالجمیل على ما بذلھ لخدمة العلم وأھلھ، إبراھیم حامد األسطل؛ : أستاذي الفاضل؛ الدكتور عرفانا
ً برعایة ھذه الدراسة وتقویمھا، ومراجعتھا بصبر وأنا ة، لالرتقاء بمستوى ھذه الدراسة ولتفضلھ مشكورا

ً لسابغ فضلھ وسابق رعایتھ ً، لذا جاءت ھذه الدراسة تتویجا فحفظھ هللا ورعاه . إلى ما ھو أسمى دائما
  .وجعل ذلك في میزان حسناتھ إلى یوم الدین وجزاه هللا عني وعن طالب العلم خیر الجزاء

عزو : من األستاذین الفاضلین، األستاذ الدكتور كما أخص بالشكر الجزیل لعضوي لجنة المناقشة المكونة 
منیر أحمد على تفضلھما بقبول مناقشة الرسالة، والحكم علیھا ، وعلى آرائھما : عفانة، والدكتور

  .ومالحظاتھما أثناء المناقشة فلھما مني خالص التقدیر وعظیم االمتنان

مي الشامخ الجامعة اإلسالمیة، والشكر كما یشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لھذا الصرح العل
  .موصول لعمادة الدراسات العلیا وكلیة التربیة ممثلة بعمیدھا الدكتور زیاد مقداد

، وجمیع الكادر اإلداري  )أ، ب(كما أقدم جزیل الشكر والتقدیر لمدیرتي مدرسة ابن خلدون األساسیة 
  .طبیقوالتعلیمي الستضافتھم تجربة البحث ومساندتھم خالل الت

من الجامعات والكلیات والمدارس ٍّ كما أتقدم بالشكر الجزیل لألساتذة المحكمین ألدوات الدراسة في كل
  . المختلفة لما بذلوه من جھد ووقت، ولما قدموه من توجیھات ونصائح

ً لكل من دعمني وساندني ومد لي ید العون والمساعدة بعد هللا سبحانھ وتعالى أثناء ً خاصا  وأوجھ شكرا
دراستي لتذلیل الصعاب وتخطي العقبات، وأخص بالشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل إلى زوجي ورفیق 

ً أثناء دراستي وھیئ لي سبل ال: دربي األستاذ الدكتور راحة واالستقرار یوسف عاشور الذي ساندني كثیرا
  .لمواصلة رسالتي

اتي وأفراد أسرتي  وأقاربي الذین وال أنسى أن أشكر زھرات عمري وحیاتي وقرة عیني أبنائي وبن
ً أتقدم بالشكر إلى كل من ذكرت ومن لم أذكر، كل  ً، وأخیرا ً لھم جمیعا شاركوني بالدعاء والمساندة فشكرا

ً (من كانت لھم لمسات خاصة وبصمات خفیة بین طي ھذه الدراسة، أقول لھم  ، فقد قال )جزالكم هللا خیرا
ً فقد أبلغ في الثناء: صنع إلیھ معروف وقال لفاعلھ من: " رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم   " جزاك هللا خیرا

  ً فالكمال  تعالى ، فال أدعي أنني قد بلغت ما أروم من الغایات وحسبي أني قد حاولت جھدي... وأخیرا
ً أسأل هللا رب العرش الكریم أن یجعل  ھذه الدراسة من الحسنات الجاریة في الحیاة وبع د وحده، وأخیرا

  .الممات

  الباحثة                                                                             

  منوة وصفي شھوان
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  قائمة المحتویات
  رقم الصفحة  المحتویات

  ب  قرآن كریم    
  ت  اإلهداء   
  ث  شكر وتقدیر   
  ج  قائمة المحتویات   
  ذ  قائمة الجداول   
  ر  قائمة األشكال  
  ر  قائمة المالحق  

  ز  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  خلفیة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول

  2  المقدمة  
  6  مشكلة الدراسة  
  7  فرضیات الدراسة  
  7  أهداف الدراسة  
  8  أهمیة الدراسة  
  9  حدود الدراسة  
  11- 9  مصطلحات الدراسة  

  اإلطار النظري: الفصل الثاني
  التفوق الدراسي: المحور األول

  13  مفهوم التفوق الدراسي  
  15  المتفوقون دراسیاً   
  16  المتفوقون في الریاضیات  
  17  طرائق انتقاء الطلبة المتفوقین  
  18  خصائص الطلبة المتفوقین  
  19  حاجات المتفوقین دراسیاً   
  20  المتفوقین في الریاضیاتحاجات   
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  21  المناهج وحاجات الطلبة المتفوقین  
  22  دواعي االهتمام بالمتفوقین  
  24  برامج التعلیم المناسبة للمتفوقین  
  26  دور المعلم في رعایة الطلبة المتفوقین  
  28  دور المدرسة في رعایة الطلبة المتفوقین  
  32-28  التجارب العالمیة والعربیة في رعایة المتفوقین  

  أسلوب حل المشكالت في الریاضیات: الثاني المحور
  33  مفهوم المشكلة 
  34  حل المشكلة الریاضیة 

  35  أهمیة حل المشكلة الریاضیة
  36  أهداف حل المشكلة الریاضیة 
  36  أهمیة أسلوب حل المشكالت في الریاضیات 

  37  دور المعلم في تعلیم حل المشكالت الریاضیة
  40  الریاضیةخطوات حل المشكلة 

  مهارات التفكیر العلیا: المحور الثالث    
  41  التفكیر 
  42  مهارات التفكیر 
  43  أهمیة تعلیم مهارات التفكیر  
  44  مبررات تعلیم مهارات التفكیر 

  45  مناحي تعلیم مهارات التفكیر
  46   تصنیف مهارات التفكیر 

  49  معوقات تعلیم مهارات التفكیر
  50  مهارات التفكیربرامج تعلیم 

  53-50  مهارات التفكیر العلیا
  53  أهمیة تعلیم الطلبة مهارات التفكیر العلیا

  54  دور المعلم في تعلیم مهارات التفكیر العلیا
  57  دور الریاضیات في تنمیة التفكیر

  59  العالقة بین التفكیر وحل المشكالت
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  60  حل المشكالتو تفكیر تنمیة الدور الریاضیات في  
  63  تنمیة التفكیر لدى الطلبة المتفوقین 

  64  األلعاب التعلیمیة
  سابقةالدراسات ال: الفصل الثالث

  78-66  تناولت التفوق الدراسيالدراسات التي   - أ 
   86-78  الدراسات التي تناولت تنمیة مهارات التفكیر العلیا –ب 
  95-86  أسلوب حل المشكالت الدراسات التي تناولت –ج 

  95  ما تمیزت به الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
  98-97  التعقیب على الدراسات السابقة

  الطریقة واإلجراءات: الفصل الرابع
  100  منهج الدراسة: أوالً 
  101  مجتمع الدراسة: ثانیاً 
  102  عینة الدراسة: ثالثاً 
  103  متغیرات الدراسة: رابعاً 

  104  إعداد دلیل المعلم: خامساً 
  106  الدراسة اةأد: سادساً 

  118  المتغیرات المضبوطة قبل التجربة
  121  إجراءات الدراسة

  124  حول التطبیق المیداني للتجربةمالحظات عامة للباحثة 
  125  األسالیب اإلحصائیة

  عرض نتائج الدراسة وتفسیرها: الفصل الخامس
  126  اإلجابة عن أسئلة الدراسة: أوالً 

  127  اى وتفسیرهاألول یةالمتعلقة بالفرضالنتائج 
  129  ة وتفسیرهاالثانی یةالنتائج المتعلقة بالفرض
  131  ة وتفسیرهالثالثا یةالنتائج المتعلقة بالفرض
  133  ة وتفسیرهاالرابع یةالنتائج المتعلقة بالفرض

  137  توصیات الدراسة: ثانیاً 
  138  مقترحات الدراسة: ثالثاً 
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  المراجع
  151-139  العربیة المراجع

  155-152  المراجع األجنبیة
  156  المالحق

  243  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة
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   قائمة الجداول

رقم 
  الجدول

  الصفحة  اسم الجدول

  101    الدراسةتوزیع أفراد مجتمع  1
  103  توزیع أفراد عینة الدراسة 2
)  التحلیل والتركیب والتقویم( التفكیر العلیا مهارةاالرتباط بین كل فقرة من فقرات معامالت  3

  الهكل على حده والدرجة الكلیة 
114  

بین كل مهارة من مهارات التفكیر العلیا في االختبار مع الدرجة الكلیة  معامل االرتباط 4
  لالختبار

115  

  116  طریقة التجزئة النصفیة لثبات االختبار  5
  117  لثبات االختبار 21ریتشارد سون  6
وداللتها اإلحصائیة بین  المحسوبة) ت(قیمالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و  7

  أعمار طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطةمتوسطي 
118  

وداللتها اإلحصائیة في متغیر التحصیل ) ت(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیم   8
  السابق في الریاضیات

119  

  2 125مستویات حجم التأثیر الخاصة بمعامل مربع إیتا  9
وداللتها اإلحصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ت(قیم  10

  مهارة التحلیل
128  

  128  المجموعتین التجریبیة والضابطةللفروق بین طالبات ) ت(حجم التأثیر الختبار 11
وداللتها اإلحصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ت(قیم   12

  مهارة التركیب
130  

  130  للفروق بین طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة) ت(حجم التأثیر الختبار  13
متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في وداللتها اإلحصائیة بین ) ت(قیم  14

  مهارة التقویم
132  

  132  للفروق بین طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة) ت(الختبار حجم التأثیر 15
وداللتها اإلحصائیة بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ت(قیم   16

  اختبار مهارات التفكیر العلیا 
134  

  134  للفروق بین طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة) ت(حجم التأثیر الختبار 17
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  قائمة األشكال
  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  101  التجریبي للدراسةالتصمیم  1

  

  

  

  قائمة المالحق

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  157  أسماء السادة المحكمین للبرنامج واختبار مهارات التفكیر العلیا  1
  160  إبداء الرأي حول البرنامج المقترح  استبانة  2
الریاضیة دلیل المعلم للسیر وفق أسلوب حل المشكالت لتدریس المشكالت   3

  )تطبیقات على حل المعادالت التربیعیة(في الوحدة السابعة 
162-200   

  224-201  )أوراق العمل الصفیة والبیتیة(دلیل الطالب   4
  237 -225  ختبار مهارات التفكیر العلیا الصورة النهائیة ال  5
  238  مفتاح اإلجابة الختبار مهارات التفكیر العلیا  6
من وزارة التربیة والتعلیم العالي إلى مدیریة التربیة  تسهیل مهمة باحثة 7

  والتعلیم بخان یونس
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  ملخص الرسالة
تنمیـة مهـارات التفكیـر فـي  فـي الریاضـیاتمقتـرح برنـامج  التعـرف علـى أثـربهـدف  الدراسـة أجریت هذه   

فـــي محافظـــة خـــان یـــونس مقارنـــة بالطریقـــة  العلیـــا لـــدى الطالبـــات المتفوقـــات فـــي الصـــف التاســـع األساســـي
  .التجریبي في تصمیم الدراسة استخدام المنهج ولتحقیق أهداف الدراسة تم .العادیة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع الطالبات المتفوقات بالصف التاسع األساسي التابع للمدارس الحكومیة و 
من الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي الدراسة عینة وتكونت  .یونسفي محافظة خان 

وقد  طالبة متفوقة) 60(بلغ حجم العینةفي مدینة خان یونس و  )ب(و) أ(األساسیة  ابن خلدون بمدرستي
طالبة ) 30(، وتم تقسیمها إلى مجموعتین أحدهما تجریبیة وبلغ حجمهاتم اختیار العینة بطریقة قصدیة

من قبل الباحثة، واألخرى  والمعد) لى حل المشكالت الریاضیةالقائم ع(المقترحدرست باستخدام البرنامج 
قامت الباحثة  .م الكتاب المدرسي المقرردرست بالطریقة المعتادة وباستخداطالبة ) 30(ضابطة وحجمها

تطبیق برنامج مقترح في الریاضیات قائم على حل المشكالت في موضوع تطبیقات على حل المعادالت ب
حیث ، للصف التاسع األساسي -الجزء الثاني - بیعیة من الوحدة السابعة في كتاب الریاضیاتالتر 

خطوات حل المشكلة الریاضیة وهي فهم المشكلة، ووضع خطة للحل، وتنفیذ  استخدمت الباحثة خالله
  .خطة الحل، والتحقق من صحة الحل

تحلیل، تركیب، (یهدف إلى قیاس مهارات التفكیر العلیا في الریاضیات الباحثة تطبیق اختبار معد منتم و
لدى الطالبات المتفوقات بالصف التاسع األساسي من خالل حل مشكالت ریاضیة ذات عالقة ) تقویم

بالمفاهیم والمهارات الریاضیة التي مرت بخبرة الطالبة ومرتبطة بحل المعادالت التربیعیة، وهو اختبار 
، وقد تم س مهارة من المهارات السابقةفقرة موزعة على عشرة مشكالت ریاضیة، كل فقرة لقیا) 30(یحتوي

على عینة استطالعیة من  تطبیقهعرضه على مجموعة من المحكمین للتأكد من صدقه، ومن ثم تم 
  ).0.8321( بلغ معامل الثباتباستخدام التجزئة النصفیة حیث ثباته من لتأكد ل متفوقة طالبة) 30(

استخدمت الباحثة لمعالجة البیانات والحصول على النتائج عددًا من وللتحقق من فرضیات الدراسة 
لمجموعتین  T-test )ت(األسالیب اإلحصائیة منها المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، واختبار

    .رقیمة مربع إیتا لمعرفة حجم األث وحساب مستقلتین

   :ئج التالیةتوصلت الدراسة إلى النتاو

 الطالبـات درجـات متوسـطي بـین(α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد  .1
 البعـدي التطبیـقفـي  مهـارة التحلیـل فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیة المجموعة( المتفوقات
 .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار
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 الطالبـات درجـات متوسـطي بـینα≤ 0.05) (مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد  .2
 البعـدي التطبیـقفـي  التركیـب مهـارة في )الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة( المتفوقات
 .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار

 الطالبـات درجـات متوسـطي بـین (α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .3
 البعـدي التطبیـقفـي  التقـویم مهـارة فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات

  .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار
 الطالبـات درجـات متوسـطي بـینα≤ 0.05) (مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .4

 مهـاراتفـي التطبیـق البعـدي الختبـار ) الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات
   .الریاضیات في العلیا التفكیر

فاعلیة البرنامج المقترح في الریاضیات في تنمیة مهارات التفكیر : وقد أظهرت النتیجة العامة للدراسة
  .العلیا لدى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي

   :أهمهامن توصیات مجموعة  الدراسةقدمت وقد 

عقـد دورات تدریبیــة لمعلمـي الریاضــیات أثنـاء الخدمــة توجـه نحــو كیفیـة تنمیــة مهـارات التفكیــر العلیـا لــدى _ 
   .على بعض المواقف التعلیمیة المطعمة بالمشكالت الریاضیةوالتدریب  الطلبة

إعـداد دلیـل للمعلـم یتضـمن الحــدیث عـن سـیكولوجیة المتفـوقین مــن حیـث طبیعـتهم وخصائصـهم ومیــولهم _ 
  .لهم أفضل أسالیب التقویمو المتفوقین،  في تدریسوأنسب الطرق التدریسیة التي تتبع . دراتهموق

الطــالب المعلمــین فــي كلیــات التربیــة مقــررات خاصــة بــالمتفوقین بحیــث تكــون  أن تتضــمن عملیــة إعــداد_  
  .توفیر أسالیب الرعایة المناسبة لهمو لدیهم خلفیة علمیة مناسبة تساعد على اكتشافهم 

مهـارات التفكیـر العلیـا  واالسـتفادة مـن اختبـارإثراء محتوى الریاضـیات في استخدام البرنامج واإلفادة منه _  
  .تطبیقه لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطلبةو 

تتناول طرق وفي نهایة الدراسة تم التقدم بمجموعة من المقترحات منها إجراء المزید من الدراسات التي 
یسیة أخرى من الممكن أن تسهم في تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالب في مرحلة وأسالیب تدر 

دراسة أثر البرنامج المقترح على و  التعلیم األساسي ومراحل تعلیمیة أخرى من خالل تدریس الریاضیات
 .المتفوقین نحو الریاضیات طلبةاتجاهات ال

  

  



 
 

 

  ل األولـــــــــــــالفص
  خلفیة الدراسة

  
 مقدمة. 

 مشكلة الدراسة. 

 فرضیات الدراسة. 

 أھداف الدراسة. 

 أھمیة الدراسة. 

 حدود الدراسة. 

 مصطلحات الدراسة. 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة

    دمةــــــــــــــــــمق

ّ  --خلــق اهللا       مــه وفضــله علــى ســائر المخلوقــات، إذ وهبــه العقــل والنطــق والقــدرة علــى اإلنســان وكر
ْ رزقهـــ --التفكیــر واإلبــداع، وتتجلـــى عطــاءات الخــالق  م قــدرات خاصــة، وفـــي ذلــك یقـــول لعبـــاده فــي أن

َ  :  -تبــارك وتعـــالى -الحــق ــي ــدْ ُأوتِ َق ـــَة فـَ َ م ْك ــؤْتَ اْلحِ ُ ـــن يـ َ م َ ــاء و َشَ ــن ي َ ـــَة م َ م ْك ــؤتِي اْلحِ ُ ُـــوْا ي ل ْ ُ إِالَّ ُأو ــذَّكَّر َ ـــا ي َ م َ ا و ً يــر ثِ ا َك ً ـــر ْ يـ خَ
ابِ  َ   ).269/ البقرة ( األَْلب

باني في هبة العباد استعدادات معینة للتعلم     ّ فقد أنعم اهللا علینا بنعم كثیرة، ومن ضمنها ، وللتفضیل الر
ا -: -التفوق، یقول تعالى  ً ظُور حْ َ بِّكَ م َ اَن عَطَاء ر ا َك َ م َ بِّكَ و َ َطاء ر ْ عَ ن ِ ـؤُالء م هَ َ ـؤُالء و دُّ هَ ال نُّمِ   ).20/اإلسراء( ُك

من األمور الطبیعیة التي ال تحتاج إلى تأكید هـو أن الثـروة البشـریة أفضـل فائـدة وأعـم نفعـًا وأكثـر عائـدًا    
إعــدادها وتوجیههــا، فالـدول تعلــو أســهمها بــالمتفوقین مــن مـن جمیــع الثــروات المادیــة األخـرى، إذا مــا أحســن 

ـا لحاضـره ومسـتقبله، فـالثروة البشـریة  ا مهم ً ّ بلـد أو مجتمـع أمـر أبنائها والمبدعین، وتعدُّ وفرة المتفـوقین فـي أي
لــدى كــلّ أمــة مــن األمــم مصــدر قوتهــا وتقــدمها، حیــث یمثــل المتفوقــون خالصــة تلــك الثــروة وزینتهــا، وهــم 

ي السمو بمجاالت الحیاة كافة فـي حاضـرها ومسـتقبلها علـى السـواء، وذلـك لتمتـد آثـار عملهـم إلـى عمادها ف
 ّ ّ ومن ثَمَّ إلى المجتمع العالمي   ).15: 2000السرور،(المجتمع المحلي

اإلنسان العقل، وجعله مركـز التفكیـر والتأمـل والتـدبر والتحلیـل واتّخـاذ القـرارات، وبـه  --لقد وهب اهللا    
ــزه اهللا  ّ َ - :-عــن ســائر المخلوقــات، ویقــول  --می ــل َ ع جَ َ ا و ئً ْ ــي ــوَن شَ ُ م ال تَعَلم ــاتُِك ــونِ أُمَّهَ ُُط ــن ب م مّ ُك جَ َ ــر واهللاُ َأخْ

ونَ  ُ ر م تَشُك لَُّك َة َلعَ اَألفئِدَ َ َ و ار األَبصَ َ ُ السَّمعَ و م   ).     78النحل، ( َلُك

الباحثـة أن التفكیـر ضـرورة إنسـانیة، ودعـوة قرآنیـة، وبدایـة عملیـة، وروح إیجابیـة، ومصـدر ترى من هنا و    
فالمتأمـل فـي القـرآن والسـنة النبویـة الشـریفة یجـد أنهمـا أولیـا العقـل والتفكیـر سعادة المجتمـع ونمائـه وعطائـه، 

عمــال العقــل فــي الكــون، قــال تعــالىو  ٕ ْ ا َمل َ ْ أَو م ــِه سِ ــي أَنُف وا فِ ُ ــر كَّ َف َ تـ َ ْ ، )8/الــروم(  يـ ــم لَّهُ لنَّــاسِ َلعَ ِ ا ل هَ ُ بـ ــِر ضْ ــاُل َن ثَ ْ َم ْ ْلــكَ األ تِ َ و
ونَ  ُ ــر كَّ َف َ تـ َ ذا بحثنــا فــي الســنة النبویــة نجــد أن الرســول .)21/احلشــر( يـ ٕ جهنــا إلــى التفكیــر والتأمــل فــي و _ _ وا

حبــــان أن الكــــون ومــــا فیــــه مــــن آیــــات دالــــة علــــى وحدانیــــة الخــــالق ســــبحانه وكمــــال قدرتــــه، فیمــــا رواه ابــــن 
مـا یبكیـك : یؤذنـه بصـالة الصـبح، فوجـده یبكـي فقـال یـا رسـول اهللا_ _قـدم علـى رسـول اهللا   __بـالالً 

ویحــك یــا بــالل؛ ومــا یمنعنــي أن أبكــي وقــد أنــزل اهللا فقــال  :وقــد غفــر اهللا لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر؟
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اتِ تعــــالى علــــي هــــذه اللیلــــة  َ او َ ــــم ْلــــقِ السَّ ــــي خَ ــــيإِنَّ فِ ِ ُول ِ ــــاتٍ أل َ َي ــــاِر آلَ النـَّهَ َ ــــلِ و ْ ِ اللَّي ف ــــتِالَ اخْ َ ْضِ و َر ْ األ َ ــــابِ  و َ َْلب ْ آل (األ
   ".ویل لمن قرأها ولم یتفكر"م قال ث ،)109/عمران

ا، ویـــنجم عــن قـــدرة الكــائن البشـــري علـــى یعـــد مــن التفكیر بصـــفة عامــة فــ    ً أكثـــر النشــاطات المعرفیـــة تقــدم
واسـتخدامها بطرائـق متنوعـة تمكنـه مـن حـلّ المشـكالت التـي یواجههـا فـي المواقـف معالجة الرموز والمفاهیم 

  ).40: 2003،سعادة(الحیاتیة المختلفة التعلیمیة و 

نَّ من أهداف النظام التربوي في معظم الدول إعطاء الفرصة للفرد كي ینمي مواهبه االبتكاریة      ٕ وا
في عالمنا المعاصر برعایة الطالب المتفوقین عن طریق إعداد وقدراته الفكریة؛ ولهذا تهتمُّ الدول المتقدمة 

دُّهم علماء قادرین على التفكیر والتنمیة العلمیة  برامج دراسیة متنوعة تفي بحاجاتهم التربویة الخاصة، وتُعِ
ّ عن الدور الذي تلعبه المدرسة فعلیا في تنمیة تفكیر الطلبة، حی ث والتكنولوجیة؛ وهنا یبرز  سؤال  هام

ترى الباحثة أن اإلجابة على هذا التساؤل المطروح، یتطلب دراسة علمیة وجهد، فهم بحاجة إلى تنوع 
ْ توفر لهم  ا لمعدل تعلمه، وأن المناهج، ومستویات التعلیم، بحیث توفر لكلِّ طالب الفرصة لیتعلم طبقً

ّ في ت َ یدفعهم إلى المضي   .اقاتهم وقدراتهمفوقهم واستثمار طالحوافز المادیة والمعنویة بم

إلــى أنَّ أنجــح األدوار التعلیمیــة التــي تلعبهــا المدرســة هــي إعطــاء الطالــب ) 2003:25،فخــرو(ویشــیر     
الكیفیــة الصــحیحة للــتعلم، والمعتمــدة علــى التفكیــر، ومعرفــة الطــرق، والوســائل الموصــلة للمعلومــات، والتــي 

اتجعلهــم قــادرین علـــى التعامــل مــع بیئـــتهم النفســیة  ً ) 2008:65،الكبیســـي(ویوضــح  .والمادیــة تعـــامًال ســلیم
ضـــرورة تعـــدد المنـــاهج التربویـــة المقدمـــة للطلبـــة المتفـــوقین فـــي المجـــاالت الدراســـیة المختلفـــة، حیـــث أثبتـــت 
الدراسات العلمیة أنّ هؤالء الطلبة بحاجة إلى مناهج  تتناسب ومستوى التفكیـر المتطـور لـدیهم، إضـافة إلـى 

الكبیــرة التــي یتمتعــون بهــا، إلــى جانــب تلــك المنــاهج التــي تقــدم لهــم، وذلــك إلشــباع حاجــاتهم  القــدرات العقلیــة
  . الفكریة واإلبداعیة

فالطلبــة المتفوقــون یتمــایزون عــن أقــرانهم داخــل الصــف الواحــد بقــدرات ومهــارات عقلیــة إدراكیــة تجعلهــم    
ُ علیهم في حصة الـ ض َ عر ُ جهـد، ممـا یبقـي درس بوقـت قصـیر، وبأقـل قادرین على االستیعاب واإلفادة، مما ی

رشـاد مـن المعلـم فـي عملیـات عقلیـة أخـرى  طاقات ووقت إضافيلدیهم  ٕ سـتفادَ منـه بتوجیـه وا ُ أبـو (یمكـن أن ی
  ).33: 2005عودة،

إعداد الطالب للعیش في مجتمـع سـریع التغیـر، یتطلـب مـن المهتمـین بالتربیـة أن یسـاعدوه علـى  ولكي یتم  
مــن خــالل إتاحــة الفرصــة أمامــه وتدریبــه علــى حــل المشــاكل التــي تواجهــه بنفســه،  المجتمــعكیــف مــع هــذا الت

وكشــفنا عـن طاقاتــه الكامنــة؛ مـن خــالل توجیههـا إلــى الطریــق   ویمكـن تحقیــق ذلـك إذا احترمنــا طــرق تفكیـره
تكیفــا میواجههــا أو یفكــر فــي طــرق لحلهــا، و قــادرًا علــى حــل المشــاكل التــي  التــي تجعــل هــذا الطالــب یصــبح 
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لــى مفكــرین غیــر تقلیــدیین، بــل مفكــرین إن طبیعــة هــذا العصــر تحتــاج بشــدة إفــ .مــع بیئتــه التــي یعــیش فیهــا
والوصــول إلــى المســتویات العلیــا مــن التفكیــر عنــد الطــالب ؛ یــا تــتالءم مــع هــذا العصــریتمیــزون بمهــارات عل

مهـارة یمكــن تعلمهـا ونقلهــا  لـیس بــاألمر الصـعب، فــیمكن للجمیـع بلوغــه طالمـا أن مهــارات التفكیـر أصــبحت
تحسـین وتطـویر مهـارات  لذلك ازداد االهتمـام مـؤخرًا بضـرورة  ).4: 2007مركز التطویر التربوي،(لآلخرین

األمـر الـذي حثـت لدى طلبة المدارس فـي جمیـع المراحـل مـع االهتمـام الخـاص بالمرحلـة األساسـیة،  تفكیرال
  .یر من األبحاث والدراسات الحدیثةعلیه الكث

فلقــد أثبتــت نتــائج العدیــد مــن الدراســات فاعلیــة اســتخدام بــرامج واســتراتیجیات تعلیمیــة متنوعــة فــي تنمیــة    
، )2008(، ودراســة رمضــان)2009(، ودراســة نــوار)2009(دراســة الخضــري: مهــارات التفكیــر العلیــا منهــا

آل ودراســـــــــة ) 2005(ودراســــــــة ماضــــــــي، )2006(، ودراســــــــة األحمــــــــد والشــــــــبل)2008(ودراســــــــة قطــــــــیط
  ).1994(، ودراسة أبو عمیرة )2000(ني، ودراسة عبد الغ)2002(، ودراسة حمیدة)2004(عامر

ا ألهمیة مهارات التفكیر في حیاة الفرد، فقد ركزت االتجاهات التربویة الحدیثة على إعادة النظر     ً ونظر
عدادها  ٕ ا عدیدة في البرامج التعلیمیة والمناهج الدراسیة في كافة مراحل التعلیم وا ً بحیث تهیئ للفرد فرص

لممارسة مهارات التفكیر المختلفة والتي تساعد على مالحقة التطورات العلمیة الحدیثة، وأنه ینبغي أن 
تنمي برامج التعلیم المختلفة مهارات التفكیر العلیا، ألنها تزود المتعلم بالخبرات المعرفیة من خالل مواقف 

ا وق ً ا على التكیّف وحلّ المشكالت المختلفة الحیاة الحقیقیة وتجعله مرن ً   ).108: 2008  دعمس،(ادر

ویبرز من بین المناهج الدراسیة منهاج الریاضیات كوسیط لتنمیة التفكیر والقدرة على حلّ المشكالت؛    
 ّ ا للتدریب على أسالیب تفكیر متنوعة، فالریاضیات بناء استداللي ً صب ا خِ ً ذلك ألن الریاضیات تعتبر میدان

لَّمٍ بصدقها وتشتق منها النتائج ی َ س ُ باستخدام قواعد المنطق، كما أن الریاضیات من حیث بدأ من مقدمات م
ا لتنمیة التفكیر بأنواعه،  ا جیدً مادتها وقضایاها تتمیز بالمنطقة والموضوعیة مما یجعل الریاضیات وسًط

ناصر هذه المواقف العالقات بین عوهي غنیة بالمواقف المشكلة مما یجعل الدارسین یتدربون على إدراك 
 عبید( الذي یقودهم إلى حل هذه المشكالتواكتساب البصیرة الریاضیة والفهم العمیق والتخطیط لحلها 

أن الریاضیات بطبیعتها التركیبیة تسمح "  )2001،23( كما أشارت أبو عمیرة ).68: 2004،والمفتي
باستنتاج أكثر من نتیجة منطقیة من المقدمات المعطاة، وبنیتها االستداللیة تعطي المرونة في أسلوب 
تنظیم محتواها، والریاضیات كمادة دراسیة غنیة بالمواقف المشكلة، التي یمكن أن یوجه إلیها التالمیذ 

  ". ة ومتنوعة وجدیدةلیجدوا لكل موقف حلوًال متعدد

یصبحوا قوة بناءة ومساهمة في المجتمع یجب أن نهتم و  ة أنه لكي نعد طالبنا المتفوقینوتؤكد الباحث  
الریاضیات  ف فإن حل المشكالت یأخذ مكانة القلب بالنسبة للریاضیات، بتنمیة قدرتهم على حل المشكالت
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على إدراك العالقات بین عناصرها والتخطیط لحلها بها من المواقف المشكلة مما یجعل دارسیها یتدربون 
واكتساب البصیرة والفهم العمیق الذي یقودهم إلى حل مثل هذه المواقف الریاضیة التي تنمي قدرات 
التفكیر المتنوعة وتكسب المتعلمین الموضوعیة في التفكیر وفي الحكم على األشیاء والموضوعات 

  .الخارجیة

ومن المناشط الهامة التي تساعد على تحسین . ملیة أساسیة في الریاضیاتویعتبر حل المشكالت ع   
قدرات الطالب المختلفة، كما أنها نشاط ممتع لمعظم الطالب یساعد على تحسین دافعیة الطالب للتعلم 

أن من األهداف  وتؤكد سرور ).57: 2007عباس والعبسي، ( تعلم الریاضیات أكثر إثارة ومتعة وجعل
وقد  .)86: 2005السرور،(المختلفة للمتفوقین تزوید المجتمع بأفراد قادرین على حل المشكالتالتربویة 

أن الطالب أثناء حل المشكالت یحتاج إلى المساعدة حتى یحدث تقدمًا ویصل )  Polya (أوضح بولیا
على  الطالب المتفوقون في الریاضیاتأن  )112: 2002(كفافي توضحو  .)Polya,1973:6(إلى الحل

مستوى عالٍ في العملیات المعرفیة العلیا، مثل التحلیل والتركیب والتقویم، فهم یدخلون مرحلة اإلجرائیة 
وهم ، لمجرد واالستدالل االستنباطيالشكلیة، كما یصبحون على درجة عالیة من الكفاءة في التفكیر ا

ً جید في حلِّ المشكالت؛ ألنهم ال یستطیعون  ا یتمتعون بمستوى التعامل مع عدد من المتغیرات في أیضً
  .وقت واحد، ویستطیعون إدراك العالقات المركبة بین المفاهیم الریاضیة

ا قد تكون تلك الصفات كامنة داخلهم، وهناك عوامل ت ونالطالب المتفوق وترى الباحثة أن    حول ریاضی
قة، فالطالب المتفوق في حاجة إلى مادة تعلیمیة تثري تفوقه، وتتحدى دون إبراز هذه الصفات الخال

لِّم متقنٍ المادةَ العلمیة، ولدیه حدٌّ أعلى من الثقافة الریاضیة؛  َ ع ُ لى م ٕ ومتمكن من المداخل والطرق قدراته، وا
لى طرق تدریس متنوعة یقوم بها المعلم تسهم في ت ٕ نمیة التي تساعده في توصیل المعلومة لطلبته، وا

   .من قدرات وطاقات ممن توظیف ما لدیه موتمكنه ممهارات التفكیر لدیهم وتشبع حب االستطالع عنده

ن كان هناك    ٕ  من تخلفین عقلیًا ومنخفضي التحصیلاتجاه إنساني وتربوي إلى االهتمام بفئة الم وا
بالسابقة قررت وزارة التربیة  تعد وفي خطوة .وري أیضًا االهتمام بفئة المتفوقینفإنه بات من الضر الطلبة، 

المدیریات الست في قطاع غزة تنظیم مسابقات منهجیة للطلبة  والتعلیم الفلسطینیة هذا العام بالتنسیق مع
مباحث الر األساسي بفرعیه في الخامس األساسي وحتى الصف الحادي عش دراسیًا من الصفالمتفوقین 

ى ، وتوزیعها علالمباحث تلك كما طالبت المشرفین في كافة المدیریات بإعداد مواد إثرائیة في مختلفة،ال
هم من قبل متمیزین في المدارس یتم اختیار قبل معلمین علیها من  المدارس لتدریب الطلبة المتفوقین

 الطلبة المتفوقین أداءوانطالقًا من حرص وزارة التربیة والتعلیم العالي على االرتقاء بمستوى المدیرین 
 TIMSS( Trends In(وأیضًا مشاركة طالبنا في الدراسة الدولیة ،واهتمامها بتلك الفئة هذا العام ،دراسیاً 

International Mathematics And Science Study ، إعداد المواد اإلثرائیة ومشاركة الباحثة في 
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تتضح الحاجة  خاصة، والریاضیات عامة، الفلسطینیة المناهج تحسین فریق أعضاء كأحد واختیارها
الملحة الستخدام استراتیجیات ومداخل جدیدة في تدریس الریاضیات من أجل التغلب على القصور 

یمانًا  ،الواضح في األسالیب المتبعة من أجل تنمیة التفكیر في الریاضیات ٕ  تنمیة بأهمیة الباحثة منوا
المتفوقین، وأهمیة حل المشكالت الریاضیة التي تؤكد على مهارات التفكیر طلبتنا  لدى ومهاراته التفكیر

ْ  فقد العلیا، وحیث أن المنهج العادي وطرائق التدریس العادیة غیر قادرة على تلبیة احتیاجاتهم، ت َ ْ  اختار  أن
، التاسع بالصف المتفوقات الطالبات لدى الریاضیات في برنامج بإعداد تقوم ّ  في ثیرهتأ وتبحث األساسي
أسلوب حل المشكالت الریاضیة  على البرنامج هذا في اعتمدت وقد لدیهن العلیا التفكیر مهارات تنمیة

  .الطالبات من الفئة هذهمطعم ببعض األلعاب التعلیمیة والتي تعد مثالیة لدروس اإلثراء والتحدي العقلي ل

   :ةــــــــــالدراس ةكلــمش

ضـــوء مـــا ســـبق وتمشـــیًا مـــع منطلقـــات التطـــور التربـــوي التـــي تركـــز علـــى یمكـــن تحدیـــد مشـــكلة الدراســـة فـــي 
 معلمــة فــي مــدارسكوبحكــم عمــل الباحثــة ضــرورة تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــدى الطالبــات المتفوقــات، 

وزارة التربیــة والتعلــیم الفلســطینیة، فقــد تلمســت وجــود مشــكلة كبیــرة وهامــة تتمثــل فــي التعامــل مــع المتفــوقین 
كون أن المعلم یحاول جاهدًا تطبیق إجراءات الدرس علـى مختلـف الطلبـة مـن  ،في الصفوف العادیة دراسیاً 

شــتى فئــات التحصـــیل الدراســي األمــر الـــذي یفقــد المتفــوقین دراســـیًا الحصــول علــى االهتمـــام الكــافي وتلبیـــة 
 تعلیمیـة بـرامج خـالل مـن التفكیـر العلیـا لـدیهم مهـارات یسـاهم فـي تنمیـة الریاضیات في منهاج حاجتهم إلى

تعلیمیـة تعـزز المحتـوى  مـادة بنـاء علـى تعتمـد مـا بقـدر المحتـوى، فـي تعـدیل أو تغیـر مجـرد علـى تعتمـد ال
 م مــادة الریاضــیات وأن أغلــب الطالبــاتخبــرة الباحثــة فــي تعلــی ومــن خــاللالتفكیــر العلیــا  مهــاراتن تتضــمو 

التفكیـر فـي حـل المشـكالت   الالزمـة والضـروریة عنـد محـاولتهن الیبسـالقـدرة علـى اسـتخدام األ لـیس لـدیهن
وفــي الــتمكن مــن  الریاضــیة ضــعف لــدیهن فــي القــدرة التحلیلیــة والتركیبیــة للمشــكلةیظهــر  ، وهــذا الریاضــیة

بــرامج التعلـیم العــام ال تراعــي حاجــات الطلبــة المتفــوقین، وتتســم  فــإنالمشــكلة،  اتخـاذ القــرار الصــحیح لتقــویم
دید الوقـت المخصـص لكـل مـادة دراسـیة، باإلضـافة إلـى األعـداد الكبیـرة فـي الصـفوف الدراسـیة إذ كذلك بتح

ن فـال یتـوافر لهـم االهتمـام الكـافي المالئـم لتنمیـة و بة العادیین، أما الطلبـة المتفوقـیوجه المعلم اهتماماته للطل
ممــا یــؤدي إلــى الملــل والضــجر وهــدر  مواجهــة المشــكالت وحلهــا،فــي القــدرة علــى التفكیــر وخاصــة  قــدراتهم
كسـاب طلبتنـا المتفـوقین مهـارات التفكیـر العلیـا مـن إل كان من الضروري بذل مزید مـن الجهـدلهذا  .طاقاتهم

لعــــل نقــــص األبحــــاث المتعلقــــة بتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر العلیــــا للطلبــــة و  خـــالل مواجهــــة المشــــكالت وحلهــــا،
فهــي أفضــل ســالح یتــزود بــه الطالــب  لیمیــة خاصــة بــالمتفوقینبــرامج تع ضــرورة إنشــاءالمتفــوقین أدى إلــى 

الفلســـطیني فــــي ظــــل ضــــبابیة مســــتقبل الوضــــع المرحلـــي الحــــالي، ولمواجهــــة التحــــدیات المتنوعــــة التــــي قــــد 
  :تتضح مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي بناء على ما سبق ،تواجهه
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 بالصف المتفوقات الطالبات لدى العلیا التفكیر مهارات تنمیةفي   ي الریاضیاتف مقترح برنامج أثر ما
ّ  التاسع   ؟ األساسي

  :الباحثة اإلجابة عن األسئلة الفرعیة التالیةینبغي على  السؤال هذا عن واإلجابة

 فـي المتفوقـات للطالبـاتمهـارات التفكیـر العلیـا  لتنمیـة الریاضـیات فـي مقتـرحال برنـامجال صـورة مـا .1
ّ  التاسع الصف  ؟األساسي

 الصـففـي  المتفوقـات الطالبـات لـدى العلیـا التفكیـر مهـارات تنمیـة فـي المقتـرح البرنـامج أثـرمـا  .2
  األساسي؟ التاسع

   :ةــــــــالدراس فرضیات

   :التالیة وضعت الباحثة الفرضیاتالسؤال الثاني لإلجابة عن 
 الطالبـات درجـات متوسـطي بـین(α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .1

 البعـدي التطبیـقفـي  مهـارة التحلیـل فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیة المجموعة( المتفوقات
 .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار

 الطالبـات درجـات متوسـطي بـینα≤ 0.05) (مسـتوى عنـد إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .2
 البعـدي التطبیـق فـي التركیـب مهـارة في )الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة( المتفوقات
 .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار

 الطالبات درجات متوسطي بین (α≤ 0.05) مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .3
 البعـدي التطبیـقفـي  التقـویم مهـارة فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات

  .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار
 الطالبـات درجـات متوسـطي بـینα≤ 0.05) (مسـتوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .4

 مهـاراتفـي التطبیـق البعـدي الختبـار ) الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات
   .الریاضیات في العلیا التفكیر

  :ةــــــــــالدراس أهداف

إیجاد أسلوب تعلیمي مناسب لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقات،  هذه الدراسة حاولت
  :وتتحدد أهداف الدراسة فیما یلي مطلبًا ملحًا في هذا العصر تعدتي وال

 الصـف فـي المتفوقـات للطالبـات قـائم علـى حـل المشـكالت الریاضـیات فـي  مقتـرح برنـامج تصـمیم .1
 .العلیا التفكیر مهارات لتنمیة األساسي التاسع
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ــــة مهــــارات التفكیــــر العلیــــا .2 ــــدى الطالبــــات  تحدیــــد أثــــر البرنــــامج المقتــــرح فــــي تنمی فــــي الریاضــــیات ل
 .المتفوقات في الصف التاسع األساسي

   :ةــــــــــأهمیة الدراس

  : یلي فیما الدراسة هذه أهمیة تكمن

 یعـد وهـو العلیـا التفكیـر مهـارات تنمیـة تتناولـه، الـذي الموضـوع أهمیـة مـن أهمیتهـا الدراسـة تسـتمد .1
 .العصر هذا في ملحاً  مطلباً 

 بمـا األساسـي، بـالتعلیم التاسـع الصـف مـن المتفـوقین للطـالب ببرنـامج والتعلـیم التربیـة وزارة تزویـد .2
 تعلیمیـة ووسـائل وأنشـطة تقـویم وأسـالیب تـدریس وأسـالیب وطـرق محتوى من البرنامج هذا یتضمنه

  .تفوق كمادة الریاضیات مادة في
 التعلـیم، جوانـب مـن مهـم جانـب علـى الضـوء تلقـي نتـائج إلـى الوصـول فـي الدراسـة هـذه تسـهم قـد .3

العلیـا وتسـلیط الضـوء علـى مـا یوجـد مـن عیـب أو نقـص فـي الظـروف  التفكیـر مهـارات تنمیـة وهـو
 .التعلیمیة التي تواكب تعلیم المتفوقین والعمل على تجاوزها

 واالرتقـاء التفكیـر أسـالیب لتطـویر التعلیمیـة العملیـة فـي حدیثـة تدریسـیة طریقـة اسـتخدام تجریـب  .4
 .المعاصرة التربویة لالتجاهات ومسایرة استجابة العقلیة القدرة بمستوى

المتفـوقین  مـن الفئـة هـذه إلـى التعلیمیـة العملیـة فـي العـاملین انتبـاه توجیـه فـي الدراسـة هـذه تسـهم قـد .5
، وتــوفیر بیئــة تعلیمیــة میــة قــدراتهم ومهــاراتهم المتمیــزةنبــرامج وأنشــطة خاصــة بهــم لتوحــاجتهم إلــى 

 .مواتیة لتعلیم المتفوقین
تطــویر المــادة التعلیمیــة الخاصــة بموضــوع المعــادالت التربیعیــة والتطبیقــات علیهــا وتطــویر تدریســها  .6

موضـوعات ریاضـیة أخـرى باستخدام أسلوب حل المشـكالت والـذي یمكـن أن یكـون نموذجـًا إلعـداد 
 .بهذا األسلوب

 وفـي أخـرى تعلیمیـة مراحـل فـي الریاضـیات مجـال فـي أخـرى ألبحـاث نـواة الحالیـة الدراسـة تشـكل .7
 .األخرى العلوم من وغیرها الریاضیات في المتفوقین مجال

 العلیا األساسیة المرحلة مدارس في الریاضیات معلمي تدریب برامج إعداد في الدراسة هذه تفید قد .8
عطـاء مؤشـر عـن المتفـوقین الطلبـةكشـف عـن  ت التـي التقـویم أسـالیب علـى الخدمـة وأثنـاء قبل ٕ ، وا

 .أهمیة أسلوب حل المشكالت في تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدیهم في الریاضیات
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    :ةـــــــــالدراس حدود

  : التالیة الحدود على الدراسة تقتصر ا

   :الموضوعیة الحدود.أ
وهـو مـن إعـداد الباحثـة ویتعلـق ) قـائم علـى حـل المشـكالت ( الریاضـیات فـي مقتـرح برنـامج تصمیم

 األساسـي، التاسـع مـن المنهـاج الفلسـطیني للصـف) المعـادالت التربیعیـة( بمحتـوى الوحـدة السـابعة
 \ 2011(فـي العـامالحكومیـة التابعـة لـوزارة التربیـة والتعلـیم والمعمـول بـه فـي المـدارس الفلسـطینیة 

   .العلیا التفكیر مهاراتلتنمیة  )م 2010
   : البشریة الحدود .ب

بمدرسـة ابـن خلـدون األساسـیة  األساسـي التاسـع الصـف فـي المتفوقـات الطالبـات مـن مجموعـة
  .في مدینة خان یونس "أ، ب" للبنات

   : المكانیة الحدود .ج

مدرسـة ابـن خلـدون  فـي األساسـي التاسـع الصـف فـي المتفوقـات الطالبـات علـى الدراسـة تطبقـ
  .یونس خان مدینة للبنات في "، بأ" األساسیة

   :الزمانیة الحدود .د
  م2011 -م 2010 لعام الثاني الدراسي الفصل في الدراسة تطبیقتم 
   : ةــــــــــالدراس مصطلحات

  :تم تعریف مصطلحات الدراسة كما یلي
   :المقترح البرنامج1. 

 واألنشطة الخبرات من مجموعة ومتضمنة مترابطة بطریقة مصممة تعلیمیة وحدة" بأنه : البرنامج یعرف
 ریاضیة مهارات تنمیة بهدف المتنوعة التقویم وأسالیب التدریس وأسالیب والوسائل
  .) 75:1996،ةعفان(متنوعة
 ویتكـون مترابطـة، بطریقـة والتـدریب التعلـیم لغـرض صـممت التـي الخبـرات مـن مجموعة" بأنه أیضاً  ویعرف

 والمحتـوى األهـداف : هـي أساسـیة عناصـر علـى وحـدة كـل وتحتـوي ،ةالدراسـی الوحـدات مـن مجموعـة مـن
 ). 19:  2003المشهراوي، (والتقویم األنشطة) التدریس وأسالیب طرائق( والطریقة
 مـن مجموعـة خـالل مـن الباحثـة تعـده الـذي البرنـامج بأنـه :إجرائیـاً  المقتـرح البرنـامج الباحثـة وتعـرف

 المشـكالت حـل بأسـلوب تـرتبط) الدراسـة عینـة(المتفوقـات للطالبـات تقـدم التـي واإلجـراءات الخطـوات
 أو التكمیلیـة الریاضـیة الخبـرات مـن مجموعـة شـكل على وهو األسلوب لهذا والتطبیقیة النظریة واالتجاهات
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 بتحدیـد بـدًأ المـنهج، مكونـات كـلفیهـا  تراعـيو  الریاضـیات فـي األصـلي الدراسـي لوحدة البرنامج المصاحبة
 بأسـالیب وانتهاء األهداف، تحقیق على تساعد التي واألنشطة الزمنیة والخطة والوسائل الطرق ثم األهداف
 مهـارات تنمیـة وهـي الموضـوعة األهـداف تحقیـق مـدى مـن التأكـد طریقهـا عـن یمكـن التـي المناسـبة التقـویم
  المتفوقات الطالبات لدى العلیا التفكیر

   :العلیا التفكیر مهارات. 2 
 إجـراء علـى التالمیـذ تـدریب تهـدف ال فهـي تقلیدیـة، غیـر مهـارات بأنهـا العلیـا التفكیـر مهـارات تعـرف

 بـإجراءات القیـام فـي یفكـرون كیـف التالمیـذ تعلـیم تهـدف إنمـا والریاضـیة، الحسـابیة المهـارات أو العملیـات
 اسـتدعاء مجـرد ولـیس متنوعـة تفكیـر أسـالیب إكسـابهم تهـدف أنهـا أي محـددة؛ وبخطـوات معینـة ریاضـیة
  ).303 :  2003،آخرونشحاتة و ( الحسابیة المهارات تطبیق أو الریاضیة والمعارف الحقائق

مهــارات التفكیــر أنهــا تلــك العملیــات العقلیــة التــي نقــوم بهــا مــن  )Newman,1995:31(نیومــانوقــد عــرف 
أجــل جمــع المعلومــات وحفظهــا أو تخزینهــا وذلــك مــن خــالل إجــراءات التحلیــل والتخطــیط والتقیــیم والوصــول 

  .إلى استنتاجات وصنع القرارات

 الثالثـة المسـتویاتعلـى المعتمـدة   التفكیـر مهـارات :بأنهـا إجرائیـاً  العلیـا التفكیـر مهـارات الباحثـة وتعـرف
   ).متقوی ،تركیب ،تحلیل( بلوم تصنیف من العلیا

ى علـ تعـرض بحیـث الریاضـیة المعلومـات وتحلیـل واالسـتنتاج النقـد علـى المهـارات تلـكخالل وتركز الباحثة 
 بـالمحتوى مرتبطـة وهـي المستوى عالي تفكیر تتطلب ریاضیة مشكالت صورة في ریاضیة تمریناتالطالبة 

 فـي الطالبـة درجـة خـالل مـن قیاسـها یمكـن والتـي األساسـي التاسـع الصـف مـنهج مـن المدرسـي الریاضـي
  .الدراسة هذه في المعد االختبار

   :حل المشكالت. 3

عملیـــة تفكیریـــة یســـتخدم الفـــرد فیهـــا مـــا لدیـــه مـــن معـــارف مكتســـبة ســـابقة ومهـــارات مـــن أجـــل  "یقصـــد بهـــا 
مألوفـًا لــه، وتكـون االســتجابة بمباشـرة عمــل مـا یســتهدف حـل التنــاقض أو االسـتجابة لمتطلبــات موقـف لــیس 

وقـــد یكــون التنـــاقض علــى شـــكل افتقــار للتـــرابط المنطقــي بـــین . اللــبس أو الغمـــوض الــذي یتضـــمنه الموقــف
  ).Martinez,2003(أجزاءه

مســــتخدمًا المعلومــــات والمهــــارات التــــي الطریقــــة التــــي یســــتخدمها الفــــرد " )211: 2006(ویعرفهــــا هویــــدي 
  اكتسبها سابقًا لمواجهة متطلبات الموقف الجدید 
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هـو إحـدى األسـالیب التـي تتطلـب نشـاطًا عقلیـًا وتفكیـرًا عمیقـًا یعتمـد : إجرائیاوتعرف الباحثة حل المشكالت 
الموصــلة إلــى الحــل ولــیس بالضــرورة إلــى الحــل تنمیــة مقــدرة المــتعلم علــى تطبیــق الخطــوات المنطقیــة  علــى
 –فیــه تحــدي  -وأنهــا تحقــق الــتعلم التعــاوني بــین الطالبــات حیــث توضــع الطالبــات فــي موقــف مثیــر. ذاتــه

فـي إعـداد الـدروس للمجموعـة  ) polya,1973(جـورج بولیـاوقد تبنت الباحثة طریقـة تحت إشراف المعلمة، 
 الخطوات األربعة التي یمر فیهـا حـل المشـكلة الریاضـیةالتجریبیة المستخدمة في الدراسة الحالیة وذلك وفق 

، والتــي لهــا الــدور فــي تنمیــة مراجعــة الحــل -تنفیــذ خطــة الحــل -ابتكــار خطــة الحــل -فهــم المشــكلة :وهــي
  .تمهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقا

  :التفوق. 4

االمتیاز في التحصیل الدراسي بحیـث تؤهـل مجمـوع درجـات الفـرد ألن یكـون مـن أفضـل " یعرف التفوق بأنه
ألكثریـة أو المتوسـطین مـن أقرانـه، زمالئه؛ حیث یرتفـع التلمیـذ فـي إنجـازه أو تحصـیله بمقـدار ملحـوظ فـوق ا

" الخـــاصالتحصـــیلي العــام والتفـــوق التحصــیلي كمــا كـــان هنــاك نـــوعین مــن التفـــوق التحصــیلي همـــا التفــوق 
  ).(Ajat,2000أجات

ا أداء یظهـر الـذي الشـخص هـو" المتفـوق  )153: 1990( زحلـوق تعـرفو ً  الفئـة مـع مقارنـة – متمیـز
 الدراسـي التحصـیل ,العامـة العقلیـة القـدرة :التالیـة الجوانـب مـن أكثـر أو جانـب فـي إلیها ینتمي التي العمریة
 علـى القـدرة، العلـوم أو الریاضـیات أو اللغـة فـي المهـارات منهـا متمیـزة بمهـارات القیـام علـى القـدرة ,المرتفـع
   " عقلیة شخصیة سمات هذه إن حیث من التفكیر في واالستقاللیة والمرونة وااللتزام المثابرة

، )2009(، والهدیبي)1990(إلى عدة تعریفات مثل زحلوق استناداً  ةالباحثتتبنى  ةالدراس هذه فيو 
  :هم دراسیاً ن یبأن المتفوق): 2007b(وجروان

 الــذین یتمــایزون عــن أقــرانهم العــادیین بقــدرات ومهــارات علیــا، وكــذلك فــي المیــول واالتجاهــات، الطلبــة 
 مـن % 90تفـوق مئویـة نسـبة علـىون حصـلوی القریبـة، المجموعـة نفـس فـي أقـرانهم علـى تقـدماً  ونظهـر وی

 الصـف طالبـات أمـا الطالبـات المتفوقـات فـي هـذه الدراسـة هـن، التحصـیلیة االختبـارات في مدرجاته مجموع
 والالتـي األخـرى، الدراسـیة والمـواد الریاضـیات مجـال فـي المرتفـع الدراسـي التحصیل ذوات األساسي التاسع

 َ ن الفصـل الدراسـي األول فـي الصـف  نهایـة فـي الریاضـیات اختبـار فـي فـأكثر 90 % نسـبة علـى حصـْل
   .األساسیة بالمرحلةالتاسع 

 فـي فـرد لكـل الدولـة تـوفره الـذي اإللزامـي الحـد هـو یعتبـر األساسـي التعلـیم :سـياألسا التعلـیم مرحلـة 
 حتـى األول الصـف مـن وهـي الـدنیا األساسي التعلیم مرحلةن فلسطی في ياألساس التعلیم ویشمل المجتمع،
  .العاشر حتى السابع من وهي العلیا األساسي التعلیم ومرحلة السادس
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  
  

 الدراسي التفوق :اإلطار األول.  

 أسلوب حل المشكالت :اإلطار الثاني.  

 مھارات التفكیر العلیا :اإلطار الثالث. 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  :دمةـــــــــــــــــــمق
الریاضــیات القــائم علــى حــل المشــكالت فــي فــي  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر البرنــامج المقتــرح  

  .تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقات بالصف التاسع األساسي
محاور  ةقامت الباحثة في هذا الجزء بتحدید اإلطار النظري للدراسة والذي ناقشت من خالله ثالثف 

   :رئیسیة هي
  .الدراسي وقــفــالت :المحور األول

  .أسلوب حل المشكالت :الثانيالمحور 

  .مهارات التفكیر العلیا :المحور الثالث

  :وفیما یلي عرض لهذه المحاور

   :الدراسي تفوقال: أوالً 

تسعى كل المجتمعات المعاصرة لتحقیق التطور والتقدم والرفاهیة ألفرادها كافة، وال یمكن أن یتحقق ما 
مكانات أفرادها واستغالل طاقاتهم الكامنةتصبو إلیه المجتمعات إال من خالل تفعیل قدرات  ٕ والمتفوقون . وا

هم أحد أهم مكونات المجتمع المنوط بهم قیادة زمام المبادرة في شتى مجاالت الحیاة لتحقیق التطور 
ومن هنا تأتي المبادرة للتعرف على المتفوقین والكشف عنهم وتهیئة المناخ المناسب لالستفادة  .المنشود

وال تعمل جادة على إعداد  لهذه الفئة فتتالتي ال تلوترى الباحثة أن المجتمعات . خاصةمن مقدراتهم ال
لتعرف علیها، وتزویدها بالتدریب والتأهیل الكافي، غالبًا ما تجد نفسها في مصاف المجتمعات التي لبرامج 

 تعطي فكرة عنحاول الباحثة أن وست. تعاني من الجمود وبطء النمو والتخلف في شتى مجاالت الحیاة
ومن ثم . مفهوم التفوق والمتفوق، وحاجات المتفوقین، وخصائصهم، وبرامجهم، وأسالیب الكشف عنهم

  .التوصل إلى تعریف للتفوق والمتفوق خاص بهذه الدراسة

ذا كان في  من المصطلحات القدیمة) التفوق(ح مصطلإن  ٕ مكاناته، وا ٕ قدم البحث حول اإلنسان، قدراته وا
فقد توالت جهود الشعوب منذ القدم في رعایة  قد أثار اهتمام القائمین على التربیة والتعلیم، بدایات ظهوره
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َة   في محكم تنزیله: المتفوقین، حیث وضع اإلسالم أول لبنات االهتمام بالمتفوقین، قال تعالى َ م ْك ُؤتِي اْلحِ ي
ا   ً ر ْ يـ َ خَ دْ ُأوتِي َق َة فـَ َ م كْ ؤْتَ اْلحِ ُ ن يـ َ م َ اء و َشَ ن ي َ ابِ م َ ُلوْا األَْلب ْ ُ إِالَّ ُأو َذَّكَّر ا ي َ م َ ا و ً ير ثِ   ).269/ البقرة ( َك

وقالطفــــل ذات العالقــــة بــــالتفوق مثــــل لقــــد تعــــددت المصــــطلحات  والطفــــل   Superior Childالمتف
ريال زوالطفـل  Genius Childعبق وسـوف   Gifted Childالموھوبوالطفـل  ،Talented Childالمتمی

  . المتفوقین دراسیًا كونهم الفئة المستهدفة في الدراسةعلى هذه الدراسة یتم التركیز في 

  :مفهوم التفوق الدراسي

   :التفوق في اللغة

  ًعاله: فاق الشيء فوقًا وفواقا.  
 عاله وغلبه وفضله، وفقت فالنًا أي صرت خیرًا منه وأعلى وأشرف : وفاق الرجل صاحبه

  .الفائق وهو الجید الخالص في نوعهكأنك صرت فوقه في المرتبة، ومنه الشيء 
 1989316ابن منظور،( ترفع علیهم: تفوق على قومه:.(  

   :الدراسي في االصطالح التفوق

أن الوالیــات  )Davis,2004:23(دیفــزالتحصــیل الدراســي مــن مؤشــرات التفــوق الدراســي، حیــث أفــاد  یعتبــر
فــي الكشــف عــن المتفــوقین؛ وذلــك باســتخدام المتحــدة أكثــر بــالد العــالم اســتخدامًا لمحــك التحصــیل الدراســي 

الســجالت المدرســیة؛ ألن التحصــیل یعتبــر أحــد المظــاهر األساســیة للنشــاط العقلــي الــوظیفي عنــد الفــرد، وال 
شك أن درجات التلمیذ في السجل المدرسي تعتبر مؤشرًا سهًال للكشف عن التالمیـذ المتفـوقین الـذین سـجلوا 

، كتعبیـــ نجاحــًا دراســـیاً  وعلـــى هـــذا فقـــد اعتمــد العدیـــد مـــن العلمـــاء والبـــاحثین علـــى  ر عـــن هــذا التفـــوقممتـــازًا
  .المستوى التحصیلي المرتفع لتمییز المتفوقین عن غیرهم من العادیین

االمتیـاز فـي التحصـیل الدراســي بحیـث تؤهـل مجمـوع درجــات " التفــوق بأنـه )(Ajat,2000أجاتكمـا عـرف 
یرتفع التلمیـذ فـي إنجـازه أو تحصـیله بمقـدار ملحـوظ فـوق األكثریـة الفرد ألن یكون من أفضل زمالئه؛ حیث 

أو المتوسطین من أقرانه، كما كان هناك نوعین من التفوق التحصیلي هما التفوق التحصـیلي العـام والتفـوق 
   "التحصیلي الخاص

   ).1990:43زحلوق،" (القدرة على االمتیاز والتحصیل: "التفوق بأنه ت زحلوقوقد عرف

ومــن هــذا المنطلــق تــرى الباحثــة أن التفــوق الدراســي هــو التحصــیل الدراســي للطالبــة فــي مــادة دراســیة مـــن 
خـــالل وقــــوف الطالبــــة علــــى مرتكــــزات المــــادة الدراســــیة ومفرداتهــــا التعلیمیــــة فــــي ضــــوء محتویــــات المنــــاهج 
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% 90بحیـث ال تقـل عـن  أو غیرها مـن وسـائل التقـویم وأهدافها، ویقدر بالدرجات طبقًا لالختبارات المدرسیة
  .فما فوق

بـالتفوق والمتفـوقین إلـى أن التفـوق ظـاهرة یمكـن تنمیتهـا لـدى األفـراد إذا تـوافرت  ىتعنـوتؤكـد الدراسـات التـي 
یــق التفاعــل المثمــر مــع بیئــتهم لهــم الظــروف المناســبة التــي تمكــنهم مــن تنمیــة قــدراتهم واســتعداداتهم عــن طر 

  ).1998a :6حلوق،ز (یطة بهم والتي یعیشون ضمنهاالمح

   :المتفوقون دراسیاً 

 ، ن تعددت التعریفات التي تناولت تعریف المتفوقین دراسیًا ٕ في تحدید مستوى هذه التعریفات اختلفت وا
المتفوق دراسیًا إال أنها تجمع على أن یكون الطالب متمیزًا عن مجموعته العمریة، وفیما یلي أبرز هذه 

  :التعریفات

العناصر البارزة من الطلبة الذین یتمیزون عن زمالئهم بالتقدم في مجاالت مختلفة یعد المتفوقون بأنهم 
كالمجال الدراسي أو أحد مجاالت النشاط األخرى، بمعنى أن لدیهم قدرات خاصة على االبتكار 
 والتحصیل الدقیق والسریع والذكاء الواضح، ففي المجال الدراسي نجد أن الطالب المتفوق دراسیًا له سمات

  ).32: 2009الهدیبي،(تمیزه عن اآلخرین، وحرصه على التقدم المستمر في هذا المجال: محددة من أهمها

  : اسیًا بأنهالمتفوق در شقیر عرف بینما ت -

% 5ملحوظًا في التعلم بالمقارنة بزمالئه في الدراسة، بحیث یكون تحصیله ضمن  كل طالب یثبت تقدماً " 
  ).25: 2006شقیر،" (صف الدراسي نفسهمن توزیع الطالب في ال العلیا

هــم مــن یقعــون فــي الربــع األعلــى مــن تحصــیلهم، أو هــم مــن " دراســیاً فــالمتفوقون  وحســب تعریــف زحلــوق -
نحرافین معیـاریین علـى األقـل كمـا ار انحراف معیاري واحـد، أو بـاینحرفون انحرافًا إیجابیًا عن المتوسط بمقد

  .)51:  1990زحلوق،(تقول دراسات أخرى

أنھم )Julie 2007:182,(جــوليكمــا عــرفهم  - أولئــك األطفــال الــذین یــتم تحدیــدهم مــن قبــل أشــخاص :" ب
مـــؤهلین مهنیـــًا علـــى أنهـــم یتمتعـــون بقـــدرات بـــارزة تجعـــل بمقـــدورهم أن یحققـــوا مســـتوى مرتفعـــًا مـــن األداء، 

أقـرانهم العـادیون فـي إطـار ویحتاج مثل هؤالء األطفال إلى برامج وخدمات تربویة متمیزة تتجاوز ما یحتاجه 
  ".البرنامج المدرسي العادي وذلك في سبیل تحقیق إنجاز، أو إسهام أو إضافة ألنفسهم ولمجتمعهم

بأنـه الطفـل الـذي یتمیـز عـن زمالئـه فهـو یسـبقهم فـي الدراسـة "  :دراسـیاً  المتفوق Hebertهیبرت ویعرف  -
ً  اً علیهـا، ویكـون عـادة أكثـر فهمـویحصل على درجات أعلى من الدرجات التي یحصلون  فـي  وسـرعةً  وذكـاء

  ).Hebert,2000:91(" التحصیل
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 NSSE )The National Society for study of وتـرى الجمعیـة الوطنیـة لدراسـة التربیـة بأمریكـا -

Education( من استطاع أن یحصـل باسـتمرار تحصـیًال مرموقـًا أو فائقـًا فـي أي : " الشخص المتفوق بأنه
 ).36: 2000الدباس، " (مجال من المجاالت التي تقدرها الجماعة 

الفـــرد الـــذي یمتلـــك القـــدرة التـــي تبـــدو علـــى شـــكل درجـــة عالیـــة مـــن : " إلـــى المتفـــوق بأنـــهعـــامر ثـــم أشـــار  -
 ).108: 2007عامر، " (مجهودات إضافیة كالفرد العادي االنجاز دون حاجة ألن یبذل

تثبــت تقــدمًا ملحوظــًا فــي التعلــیم بالمقارنــة مــع زمیالتهــا فــي الدراســة  نأن المتفوقــة هــي مــ: " عبیــد وتــرى -
: 2000عبیـد،" (العلیـا مـن توزیـع الطالبـات فـي الصـف الدراسـي نفسـه% 5بحیث یكون تحصیلها ضـمن الــ 

15.( 
یمكــن أن تعــرف الباحثــة المتفــوقین دراســیًا بــأنهم أولئــك الطلبــة الــذین لــدیهم ومــن خــالل التعریفــات الســابقة 

القــدرة علــى أن یكــون مســتواهم التحصــیلي مرتفعــًا فــي مجــال دراســي أو أكثــر، مقارنــة بغیــرهم بنســبة تمیــزهم 
قـــدرة علـــى التحلیـــل المـــن لـــدیهم وهـــم  .وتـــؤهلهم ألن یكونـــوا مـــن أفضـــل أفـــراد المجموعـــة التـــي ینتمـــون إلیهـــا

  .النقدي، والقدرة على ربط ما هو نظري بما هو عملي والتفكیر والتقییم

   :وخصائصهم ون في الریاضیاتـــــــــالمتفوق

ة علــى غیــر یــالمتفــوق فــي الریاضــیات علــى أنــه هــو الــذي یمتلــك قــدرة عال )Miller,1999:2(میلــریعــرف 
كمــا  والتفكیـر الریاضــي ویمتلـك الصــفات والممیـزات والسـلوك الریاضــي العـاليالعـادة لفهـم األفكــار الریاضـیة 

  :یلي

 .عنده فضول شدید في التعامل مع المعلومات العددیة .1
 . له أنماط متعددة في التعلم واستعمال األفكار الریاضیة والتعامل معها .2
اضـیة، والقـدرة علـى رؤیـة یمتلك قدرات عالیة للتفكیر الریاضي والتعامـل مـع المجـردات والرمـوز الری .3

 .التصمیمات والعالقات في مادة الریاضیات
  .یمتلك قدرة عالیة لنقل أثر ما تعلمه من الریاضیات إلى مواضیع أخرى في الریاضیات وغیرها .4

یتضـح أن هنــاك فـي الریاضـیات  ینوالمتفـوقدراسـیًا  ینلسـابقة للتفـوق الدراسـي والمتفــوقمـن خـالل التعریفـات ا
ات أكادیمیــة علیــا، اســتعداد مفــي األداء، ولــدیه ونیتفوقــ م الطلبــة الــذینهــذه الدراســات علــى أنهــاتفــاق بــین 

خصــائص  موتبــدو لــدیه ،إلیهــا مــونة العلیــا مــن المجموعــة التــي ینتالدراســي ضــمن النســبم ویكــون تحصــیله
وكیفـًا عـن  فـي حاجـة إلـى بـرامج تربویـة تختلـف كمـاً  مفـي الریاضـیات، ممـا یجعلهـ مسلوكیة تـدل علـى تمیـزه

لــى رعایــة خاصــة وخــدمات إرشــادیة ممیــزة للحفــاظ علــى مســتواهممــنه ینالعــادی لبــةتلــك التــي تقــدم للط ٕ م ، وا
 مجـال فـي المرتفـع الدراسـي التحصـیل ذوات األساسـي التاسـع الصـف طالبـات وتخـص بالـذكردراسـي، ال
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َ  والالتـي األخـرى، الدراسیة والمواد الریاضیات ن الفصـل  نهایـة  اتاختبـار  فـي فـأكثر %90 نسـب علـى حصـْل
   .الصف التاسع األساسيالدراسي األول في 

   :طرائق انتقاء الطلبة المتفوقین

تهــتم كثیــر مــن الــدول فــي التعــرف علــى التالمیــذ المتفــوقین، ورعــایتهم، وتســتحدث المقــاییس المختلفــة التــي 
طرائــق االختیــار القدیمــة علــى وقــد ركــزت . تكشــف عــن اســتعداداتهم وقــدراتهم فــي وقــت مبكــر مــن حیــاتهم
ثــم جــاءت دراســات ناقــدة كثیــرة الســتخدام . نتــائج اختبــارات الــذكاء فحســب للتعــرف علــى التالمیــذ المتفــوقین

الذكاء كأداة وحیدة للكشف عن التالمیذ المتفـوقین فـي المـدارس، ومـع تقـدم وتحسـن حركـة التعلـیم للمتفـوقین 
تشــــمل عــــدة معــــاییر مختلفــــة مثــــل االمتحانــــات التحصــــیلیة العالمیــــة تحســــنت طرائــــق اختیــــارهم، وأصــــبحت 

واختبارات اإلبداع والمواهب الخاصة للتلمیـذ، باإلضـافة إلـى ترشـیح التلمیـذ لنفسـه وترشـیح المعلمـین واألهـل 
أن مســتوى التحصــیل المدرســي یعتبــر  )45: 2003،عبــد الغفــار(، كمــا أوضــحت)2007b :34جــروان،(لــه

من أفضل المحكات لتعـرف التالمیـذ المتفـوقین مـن تالمیـذ المـدارس، وأن تحدیـد التفـوق فـي ضـوء عـدد مـن 
أن أسـالیب اكتشـاف ) 69: 2003،أبـو هاشـم (االعتماد علـى محـك واحـد، كمـا أوضـحالمحكات أفضل من 

ت التحصیل الدراسـي، باإلضـافة إلـى تقـدیرات المعلمـین المتفوقین یمكن تلخیصها في اختبار الذكاء واختبارا
  .وأولیاء األمور

 اً وبالتالي فإن طرائق انتقاء التالمیذ المتفوقین فـي الریاضـیات یجـب أن تتضـمن أكثـر مـن محـك ولـیس محكـ
رســـنا ال یتـــوفر فیهـــا امتحانـــات خاصـــة للتعـــرف علـــى اطبقـــًا للعـــرض الســـابق، وبســـبب أن مدو  .فقـــط اً واحـــد

  : ن فسوف یتم انتقاء الطالبات المتفوقات في الریاضیات في هذه الدراسة طبقًا للمحكات التالیةالمتفوقی

  اختبار التحصیل الدراسي في الریاضیات، أي حصول الطالب على مستوى تحصیلي مرتفع
 .من مجموعة الطالب الذین یماثلونه في عمره الزمني% 20إلى% 15یضعه بین أفضل 

  واألهل، وسجالت أحوال الطالبات في المدرسةتقاریر المعلمین. 

ولكن المالحظ في العملیة التعلیمیة أنه في كل فصل دراسي یكون هناك نسبة ال بأس بها من الطلبة 
وقد یكون تفوق الطالب شامًال لكل المواد أو یكون خاصًا في مادة . البارزین في مستویاتهم التعلیمیة

ضافة إلى هؤال. واحدة أو أكثر ٕ ء الطلبة هناك مجموعة أخرى من الطلبة لم یستطع األسلوب الحالي وا
ظهاره ٕ ولذا یجدر بنا . لذا فإنه ینبغي التعرف على جمیع هؤالء الطلبة لرعایتهم والعنایة بهم. إبرازه وا

  .التعرف على بعض خصائص الطالب المتفوق دراسیاً 
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  :الطلبة المتفوقین دراسیاً خصائص 

قامـــت العدیــــد مـــن الدراســــات والبحـــوث بدراســــة خصــــائص وســـمات المتفــــوقین، وقـــد تــــم رصـــد معظــــم هــــذه 
الخصــائص والســمات مــن خــالل دراســات طبقــت علــى طــالب تــم اختیــارهم، ومــن الضــروري أن یلــم المعلــم 

ة وولــي األمــر بالخصــائص المختلفــة التــي یتحلــى بهــا المتفوقــون ألن ذلــك یعطــیهم الفرصــة الكافیــة لمالحظــ
  ).44: 2008الطنطاوي، (الطالب المتفوق بأسلوب أكثر موضوعیة بدًال من االعتماد على أسلوب التخمین

حیـــث أنـــه ال توجـــد فـــي مدارســـنا امتحانـــات خاصـــة مســـتعملة للتعـــرف علـــى الطلبـــة المتفـــوقین دراســـیًا فـــإن و 
لتعــرف أوًال علــى صــفات لــذا فإنــه یلــزم ا. معــرفتهم ال بــد وأن تــتم عــن طریــق المــدارس ممثلــة فــي المعلمــین

، حیث یمتاز الطالب المتفوق دراسـیًا بـبعض القـدرات الخاصـة فـي التعلـیم التـي تمیـزه  الطالب المتفوق دراسیًا
ســلیمان وأبـــو (والتـــي أشــار إلیهـــا هـــذه القــدرات عــن غیــره مـــن الطلبــة فـــي األداء المدرســي وفیمـــا یلــي أهــم

  :)169: 2005هاشم،

دراك العالقاتمستوى إدراكه العقلي فوق  .1 ٕ  .المعدل، قوي الذاكرة ولدیه القدرة على التحلیل والربط وا
 .صاحب مشاركة فعالة في الفصل .2
یجاد العالقات بین المعلومات المعطاة التفكیر .3 ٕ  .المتعمق في الفهم وا
 .ملتزم بالمدرسة، نادر الغیاب ولدیه الرغبة في التحصیل .4
 .جمیع المواد ولیس في مادة واحدة فقط مستوى تحصیله دائمًا مرتفع وعادة ما یكون في .5
 .التفكیر العلمي استخدام مهارات .6
 .لدیه القدرة على التفكیر المجرد واالستنتاج وحل المشكالت .7
 .عنده استقاللیة في التصرف مع العمل بجدیة منفردًا أو مع جماعة .8
 أو النجـاح فـي أداءالذاتي المستمر ألعماله وأفكاره وذلك لمحاولة توضـیح أسـباب القصـور  التقویم .9

 .عمله

خـالل التوجـه الـذاتي فالمبـادأة فـي العمـل وتوجیـه األسـئلة و العمـل باسـتقاللیة  التصـرف تلقائیـًا مـن.10
 .هذه القدرة من مظاهر

وتؤكد زحلوق على أن المتفوق سریع التعلم والحفظ والفهم وقوة الذاكرة ودائم التساؤل ومتفـوق فـي التحصـیل 
المثــابرة والتركیــز واالنتبــاه والتفكیــر الهــادف  لفتــرة طویلــة، وســریع االســتجابة وحاضــر الدراســي، وقــادر علــى 

 ).2001:74زحلوق،(البدیهة ولدیه سرعة في األفق والقدرة على التحلیل واالستدالل
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، )Jonson,2000(وجونســــون )2000التمــــار،(و ) 2003غــــانم،(و ) 2008عــــامر،آل (ویتفــــق كــــل مــــن 
ــــوق،(، ،)2000المفتــــي،(و )2001، عمیــــرةأبــــو (و) 2000الشــــریف،(و ــــى أن خصــــائص   )2001زحل عل

  :الطلبة المتفوقین في الریاضیات كالتالي

 قدرة عالیة في االستدالل المنطقي المجرد. 
 قدرة عالیة في حل المشكالت الریاضیة وخصوصًا المعقدة. 
 قدرة عالیة في التفكیر االبتكاري والتباعدي. 
  الذاتقدرة عالیة في توجیه. 
 القدرة العالیة على تنظیم البیانات. 
 المرونة في تداول البیانات واألصالة في التفسیر. 
 االهتمام باألسئلة التحلیلیة والنقدیة. 
 القدرة على تصمیم األفكار الریاضیة ونقل أثر التعلم.  
 التلقائیة في صیاغة المشكالت. 
  المواقف الریاضیة المختلفةالتمتع بذاكرة جیدة والرغبة في إثارة التفكیر حول. 
 القدرة على مواجهة التحدیات. 
 القدرة على تقییم المواقف. 
 یستمتع بحل األلغاز والحكایات الریاضیة وقراءة كتب الریاضیات والبحث عن المشكالت. 
 یحصلون على درجات تحصیلیة مرتفعة عن زمالئهم. 
 ت المركبةیتعامل مع عدد من المتغیرات في وقت واحد ویدرك العالقا. 

من خالل العـرض السـابق نجـد أن هنـاك مجموعـة مـن الخصـائص یتصـف بهـا الطلبـة المتفـوقین، یجـب أن 
تراعى عند تخطیط البرامج التعلیمیة واألنشطة المختلفة حتى تتناسب مـع میـول الطـالب واسـتعداداتهم، وقـد 

مواجهـة التحـدیات وحـل  أوضحت هذه الخصائص أن لـدیهم حـب اسـتطالع ورغبـة فـي التجریـب وقـدرة علـى
  .المشكالت المألوفة وغیر المألوفة لدیهم بما یعود على الوطن بالفائدة والنفع

   :حاجات المتفوقین دراسیاً 

قائمة بالحاجات العامة للتالمیذ المتفوقین  )2007عامر، (و )154: 2002(جروانلقد حدد كل من 
، ومن أهمها ما یلي   :دراسیًا

  اإلنجازالحاجة إلى مزید من.  
 الحاجة إلى مزید من العنایة.  
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 الحاجة إلى برامج دراسیة متمیزة.  
 الرغبة في التعلم من خالل البحث واالستكشاف .  
 المیل إلى البحث في حل المشكالت.  
 الحاجة إلى حب االستطالع.  
 الرغبة في زیادة المعلومات.  
 الرغبة في التعلم باالستكشاف والتحلیل.  

   :الریاضیاتاجات المتفوقین في ح

 ، )Jonson,2000(وجونســـون )2003عبـــد الغفـــار،(و) 2007عـــامر،(و) 2008الطنطـــاوي،(یـــرى كـــل مـــن
  :الحاجة إلى أن المتفوقین في الریاضیات لدیهم احتیاجات عامة مثل

 .ن یستمتعون بالعمل مع العقول الذكیة ویرحبون باآلراء اإلبداعیة واألفكار المبتكرة غیر النمطیةیمعلم -1

معلمـــین مهتمـــین بتعلـــیم أنفســـهم المزیـــد مـــن الریاضـــیات حتـــى یســـتطیعوا مســـاعدة هـــؤالء التالمیـــذ علـــى  -2
 . تجاوز مستوى منهج الریاضیات المدرسي

 .مواقف تتحدى قدراتهم العقلیة لیؤكدوا إمكاناتهم وتمیزهم -3

  .واهتماماتهممناهج وطرق تدریس خاصة لهم توسع آفاق تفكیرهم وتضیف وتثري معلوماتهم  -4

ــه جهـــودهم نحــــو تعلــــم ریاضـــیات ذات مســــتوى أعلــــى، لـــذا فهــــم یحتــــاجون إلــــى  -5 تركیـــز انتبــــاههم وتوجیــ
مساعدة من المعلم في إیجاد وتنفیذ أنشطة بنـاءة فـي تعلـم الریاضـیات، ألنهـم إذا تركـوا ألنفسـهم قـد یضـیعوا 

   .ساعات طویلة في أنشطة ریاضیة تافهة غیر مهمة

تــرى الباحثــة أن المتفــوقین مــن الطــالب عامــة والمتفــوقین ریاضــیًا خاصــة قــد تكــون تلــك وهكــذا وممــا ســبق 
الصــفات كامنــة داخلهــم، وهنــاك عوامــل تحــول دون إبــراز هــذه الصــفات الخالقــة، وبرنــامج الریاضــیات أحــد 

ـــــب المتفـــــوق فـــــي حاجـــــة إلـــــى ـــــة تثـــــري تفوقـــــه وتتحـــــدى قدراتـــــه، : هـــــذه العوامـــــل فالطال  ؤكـــــدویمـــــادة تعلیمی
احتیاجـــات المتفـــوقین فـــي الریاضـــیات مـــن خـــالل تـــوفیر األفكـــار تلبیـــة أنـــه یمكـــن ) 462:  2002،مســـعد(

والموضوعات الریاضیة المصـاحبة للمـنهج التقلیـدي والتـي تقـدم لهـم فـي صـورة ألغـاز غیـر تقلیدیـة أو ألعـاب 
  .تحدي ریاضیًا أو مشكالت ریاضیة غیر روتینیة

أن تعلــیم الریاضــیات یكــون أكثــر فعالیــة عنــدما یســتمتع  )Renzulli,2000: 5-7(رینزولــي یــرى وكــذلك 
التالمیـــذ بمـــا یقومـــون بـــه، ویكـــون هـــذا الـــتعلم معـــدًا ألفـــراد متفـــوقین فـــي أفضـــل مســـتویاته عنـــدما یعملـــون 

كبـــر أدراســي خــاص، ولعــل هــذه الحاجــة هــي  ویســتمتعون بــه، ویحتــاج كــذلك تعلــیم المتفــوقین إلــى برنـــامج
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فإنجازها المتمیز والسریع في مجال تفوقهم یشـعرهم بفـراغ یجـب أن یـتم إشـغاله، ولعـل حاجاتهم ومن أهمها، 
هــذه الحاجــة تجعلهــم ال یســتفیدون مــن البــرامج الدراســیة العادیــة وهــي مــن أهــم األســباب وراء وضــع هــؤالء 

  .المتفوقین بین ذوي االحتیاجات الخاصة أو التربیة الخاصة

   :المناهج وحاجات الطلبة المتفوقین

عدیـد مـن المشـكالت التـي تحـول الت في هذا المجال النقاب عـن وجـود یلقد كشفت نتائج الدراسات التي أجر 
دون إشـــباع حاجـــات الطالـــب المتفـــوق، فـــي ضـــوء اســـتخدام منـــاهج الطلبـــة العـــادیین، ففـــي دراســـة قـــام بهـــا 

William,2000:71)(  تهـــــدف إلـــــى تقـــــیم أســـــالیب التـــــدریس، واألنشـــــطة التعلیمیـــــة، والتفـــــاعالت اللفظیـــــة
المتفــــوقین بالصــــفین الثالــــث والرابــــع مــــن المرحلــــة  تالمیــــذالمســــتخدمة أثنــــاء تــــدریس خمــــس مــــواد دراســــیة لل

ها، االبتدائیة باستخدام المالحظة المنظمة، أشارت نتائجها إلـى أن المعلـم یسـتخدم اإلجـراءات المنهجیـة نفسـ
كمـا أشـارت النتـائج . المتفـوقین تالمیذالعادیین وال تالمیذوأسالیب التدریس، والتفاعالت اللفظیة مع كل من ال

مـــن جملـــة األنشـــطة التـــي یســـتخدمها المتفـــوق هـــي نفـــس األنشـــطة التـــي یســـتخدمها التلمیـــذ  %84إلـــى أن 
  .وق الفكریةفقط من جملة األنشطة یمكن أن تثیر طاقات المتف% 16العادي فیما عدا 

بــرامج تعلــیم التالمیــذ المتفــوقین علــى تعــرف الإلــى تهــدف  )David,2003:111(دافیــددراســة قــام بهــا  فــيو 
لــى تحدیــد دور معلــم التلمیــذ المتفــوق فــي هــذا الشــأن. فــي الصــفین الثالــث والرابــع مــن المرحلــة االبتدائیــة ٕ . وا

التعـدیالت الطفیفـة فـي المنـاهج التقلیدیـة لكـي ولقد أظهرت نتائج هـذه الدراسـة أن المعلـم یقـوم بـإجراء بعـض 
تلبــي حاجــات التالمیـــذ المتفــوقین، وتشــمل هـــذه التعــدیالت إضـــافة بعــض األنشــطة الالزمـــة إلثــارة التفكیـــر، 

  .واستخدام المناقشة كوسیلة إلثارة عملیات التفكیر العلیا

الكیفیـة المثلـى لتعلـیم الطــالب فـي هـذا المجــال دراسـة اسـتهدفت تحدیـد  یـتومـن الدراسـات األخـرى التـي أجر 
ولقــد أوصــت نتــائج هــذه الدراســة بضــرورة إضــفاء أبعــاد . المتفــوقین بالمــدارس االبتدائیــة والمتوســطة، والعلیــا

كمـا أوصـت بـالتركیز علـى تـدریبهم علـى . الدینامیة، واالبتكار، والعمـق والحداثـة فـي منـاهج تعلـیم المتفـوقین
ي مواقـــف الحیـــاة الحقیقیـــة، وأوصـــت بضـــرورة اســـتخدام المنافســـات مهـــارات حـــل المشـــكالت، واســـتخدامها فـــ

  . الریاضیة واأللغاز العلمیة لتحقیق هذا الغرض

أنه على الرغم من وضـوح االهتمـام بالطلبـة المتفـوقین مـن قبـل المؤسسـات النظامیـة : یتضح مما سبقلذلك 
ة للطلبــة المتفـوقین بجمیـع المراحـل لــم وغیـر النظامیـة إال أن االهتمـام بإعـداد مقــررات خاصـة وأنشـطة إثرائیـ

مــن األدلــة  اً باالهتمــام الكــافي نظــرًا الخــتالف وجهــات النظــر حــول ماهیــة المتفــوقین، وأن هنــاك كثیــر  ىیحظــ
ن الحاجــة إلـى دراسـة حاجــات واهتمامـات الطلبـة المتفــوقین، وأن احتیاجـات المتفـوقین لــم تلـب، وقــد یالتـي تبـ

یصــاب بعضــهم بالملــل ویتحلــى بعضــهم بالصــبر ینتظــرون بــاقي زمالئهــم لیكتســبوا المفــاهیم والمهــارات التــي 
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ال تتحـدى قـدراتهم قد استوعبت من قبلهم، وقد یكون بعضهم قد نفـذ صـبرهم مـن اسـتمرارهم فـي نظـم تربویـة 
وال تلبـــي احتیاجـــاتهم فیبـــدون األعـــذار للتهـــرب مـــن البیئـــة التربویـــة، وقـــد یصـــل الحـــال ببعضـــهم إلـــى حجـــب 

 . قدراتهم عن باقي أقرانهم، وأصدقائهم فتنشأ لدیهم ضعف في اإلنجاز والمشاركة

   :المتفوقینالطلبة دواعي االهتمام ب

واستعدادات خاصة تمیزهم عن غیرهم من الطالب؛ ولـذلك تحتـاج هـذه یتوفر لدى الطالب المتفوقین قدرات 
الفئة إلى رعایة خاصـة مـن خـالل تقـدیم بـرامج متمیـزة لهـم تختلـف عـن البـرامج والخـدمات التعلیمیـة المقدمـة 
للطــالب العــادیین، وهــذا یعــود لمجموعــة مــن االعتبــارات واألســباب التــي قــدمتها الجمعیــة القومیــة األمریكیــة 

  :وهي، )National Association for Gifted Children,1999(ة المتفوقینلرعای

  .إشباع حاجات الطالب المتفوقین یعمل على تفاعلهم وانسجامهم مع مجتمعهم. 1

  .ضرورة توفیر خبرات تربویة محفزة ومناسبة إلشباع مستویات قدراتهم 2. 

  .وتنمیتهاإعطاء الفرصة للطالب المتفوقین للتعبیر عن مواهبهم . 3

تلقى نسبة ضئیلة من األطفال المتفوقین في كثیر من بلدان العالم فـي الوقـت الحاضـر الرعایـة الخاصـة . 4
  .بهم إلشباع حاجاتهم

  .حق كل فرد تبعًا لقدراته واستعداداته في التعامل مع التحدیات المحیطة به. 5

مكاناتهمالتعلیم التقلیدي ال یقدر بدرجة كافیة قدرات المتفوقین و . 6 ٕ    .ا

وهناك الكثیر من األدلة تبین الحاجة إلى دراسة حاجات واهتمامات الطلبة المتفوقین وبناء برامج تعلیمیة 
عبد (التي أشارت إلیها خاصة بهم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي ومن هذه األدلة

  :)45، 2003،الغفار

الصـــعوبات التـــي تواجـــه الطلبــــة المتفـــوقین، أنهـــم یعــــانون مـــن كثیـــر مــــن المضـــایقات منهـــا أن المهــــام  1_
، كمـا أن اآلبـاء والمدرسـین حاجـاتهمالمقررات الدراسیة غیر مرتبطـة بالمدرسیة سهلة جدًا ومملة، وكثیر من 
 .واألصدقاء یتوقعون منهم الكمال دائماً 

حجم االهتمام بالطلبـة المتفـوقین فـي بالدنـا ضـئیل إذا  :أنیعتبر  حیثعلى ذلك  )2010(الرابغيیؤكد كما 
مــا قــورن باهتمــام الــدول المتقدمــة بهــم، كمــا یتضــح أیضــًا عــدم االهتمــام بــالمتفوقین فــي المــرحلتین االبتدائیــة 

 .واإلعدادیة
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تتناســب مــع  عــدم مناســبة المنــاهج الحالیــة للطلبــة المتفــوقین، فالمنــاهج الدراســیة یــتم تصــمیمها بطریقــة_ 2
مكانــات الطالــب المتوســط ٕ وتفتقــر هــذه المنــاهج إلــى التنــوع واالتســاع  -الــذي یمثــل أغلبیــة الطلبــة -قــدرات وا

والعمق، مما یجعلها ال تتناسب مـع المسـتویات والقـدرات العالیـة للمتفـوقین، وال تلبـي احتیاجـاتهم، ممـا یـؤدي 
 .منهاإلى إهدار جزء كبیر من طاقاتهم ویحول دون االستفادة 

تثبــیط حماســة المتفــوقین وشــعورهم باإلحبــاط وتــدني مفهــومهم عــن ذواتهــم، واإلفــراط فــي نقــد الــذات مــن _ 3
، والـذین ال یتفهمـون معنـى التفـوق واحتیاجـات المتفـوقین،  جراء معاملة بعض المعلمین غیر المقتدرین مهنیًا

 .االستقالليویركزون على تلقین المعلومات واستظهارها وال یشجعون السلوك 

ومـــن الضـــروري عـــدم تبدیـــدها باإلهمـــال وعـــدم . ن ثـــروة وطنیـــة فـــي غایـــة األهمیـــةو یعــد الطلبـــة المتفوقـــ_ 4
توفیر الفرص التربویة المناسبة لهـؤالء الطلبـة لمسـاعدتهم علـى الوصـول إلـى أقصـى مـا یجب الرعایة، لذلك 

  . تمكنهم منه قدراتهم

بـــین الطــالب یعنــي إتاحـــة الفــرص المالئمــة لكـــل طالــب لكـــي  إن تحقیــق مبــدأ تكـــافؤ الفــرص التعلیمیــة_ 5
یـتعلم فــي حــدود مـا تســمح بــه قدراتـه واســتعداداته، لــذلك فــإن مـن حــق الطالــب المتفـوق أن توجــه إلیــه رعایــة 

مكاناته ٕ   .خاصة تتفق مع قدراته واستعداداته وا

اجــاتهم وقــدراتهم، وتســهم فــي تســمح الرعایــة الخاصــة للمتفــوقین بتقــدیم خبــرات تعلیمیــة تتناســب مــع احتی_ 6
تهیئـــة المنـــاخ المناســـب إلثـــارة ذكـــائهم ممـــا یســـاعد علـــى اكتشـــاف مـــواهبهم وقـــدراتهم ویمكـــنهم مـــن صـــقلها 

 .وتنمیتها إلى المستوى الذي یجب أن تكون علیه

وهنــاك مــن أكــد علــى حاجــة المتفــوقین إلــى رعایــة تربویــة وخــدمات متمــایزة عــن البــرامج والخــدمات التقلیدیــة 
  ).2007a :172جروان،(، )345: 1997الخطیب وحدیدي،(متوافرة في المدارس العادیة أمثال ال

أن واقــــع التربیــــة فــــي الــــبالد العربیــــة كــــان وال یــــزال یعــــاني مــــن مجموعــــة مــــن األزمــــات  أشــــاروا إلــــىحیــــث 
  :والمعضالت یمكن تلخیصها فیما یلي

 الطلبــة الــذین ینــدرجون تحــت  الممارســات الصــفیة جماعیــة التوجــه ال تأخــذ باالعتبــار حاجــات
 .مظلة التربیة الخاصة

  المــدارس عمومــًا أشــبه مــا تكــون بــالبنوك، فهــي تــودع المعلومــات فــي عقــول الطلبــة وتســترجعها
 . بأوراق االمتحانات

أن الطلبـة المتفــوقین أكادیمیـًا یمكــن أن یسـتمروا مهتمــین بالمجـال الــذي ) 424: 2000الطنــاوي، (وقـد أكـد 
  .ستمتعون بدراسته إذا كانت الخبرات المقدمة لهم تتحدى قدراتهم وتلبي حاجاتهمتفوقوا فیه وی
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   :برامج التعلیم المناسبة للطالب للمتفوقین

مــن الطبیعــي أن یحتــاج الطالـــب المتفــوق إلــى بـــرامج وخبــرات تعلیمیــة خاصــة تثـــري تفوقــه وتتحــدى قدراتـــه 
القدرات، وقـد اختلفـت وجهـات نظـر القـائمین علـى تربیـة وتساعده على التعلم إلى أقصى حد تمكنه منه تلك 

الــبعض أن الطــالب المتفــوقین والموهــوبین  ، فیعتقــدالمتفــوقین بالنســبة لنوعیــة البــرامج التــي یجــب تقــدیمها لهــم
یمكـنهم تطــویر إمكانیــاتهم وقــدراتهم دون الحاجــة إلــى مســاعدة أو تصــمیم بــرامج خاصــة بهــم، وقــد أوضــحت 

یــث أشــارت إلـــى أن هــؤالء الطــالب فـــي حاجــة إلــى بـــرامج خاصــة بهــم، وبقـــدراتهم الدراســات عكــس ذلـــك ح
 وقــدالعقلیـة، وـقد یؤكـد هــذا شـعور الملـل والســأم مـن محتـوى البــرامج العادیـة، والتـي ال تتناســب مـع قـدراتهم، 

هم أجمــع المربــون المهتمــون برعایــة المتفــوقین علــى ضــرورة إعــداد بــرامج تعلیمیــة متمیــزة تتناســب مــع قــدرات
نمـاء مـواهبهم مـع  ٕ وتختلف عـن تلـك المقدمـة للطـالب العـادیین، بهـدف إشـباع حاجـاتهم واسـتثمار طاقـاتهم وا

  : وهذا ما أشار إلیه كل من مراعاة أن تتوافر فیها الخصائص والسمات اآلتیة

 2000الســــــــــــرور،(و) 424-425: 2000(والطنــــــــــــاوي )55 :2005(ریطــــــــــــيوالق) 42: 2000(العــــــــــــزة 
  :على حیث أكدوا):122:

تاحــــة الفرصــــة للمتفــــوقین لالســــتفادة مــــن مصــــادر الــــتعلم المختلفــــة داخــــل _ 1 ٕ أو خــــارج التنــــوع والمرونــــة وا
  المدرسة 

 .التأكید على مفهوم التعلم المستمر والقدرة على اكتشاف المعارف الجدیدة_ 2

  .هم ومیولهمإتاحة الفرصة للمتفوقین لالختیار من الخبرات التعلیمیة بما یتناسب مع اهتمامات_ 3

مســـتویات أعلـــى مـــن المفـــاهیم والعملیـــات العقلیـــة تفـــوق مـــا یقـــدم ضـــمن منــــاهج الخبـــرات أن تتضـــمن _ 4
 .الطالب العادیین

 .استخدام أسالیب تعلیمیة متعددة إلثارة دافعیة الطالب نحو التعلم_ 5

  .یجب أن تتضمن موضوعات تناسب قدرات التالمیذ واهتماماتهم_ 6

 .المنهج العلمي السلیم عند التعامل مع المشكالت المختلفةتعزیز استخدام  -7

 .التأكید على تنمیة مهارات التفكیر العلیا في المواقف التعلیمیة المختلفة_ 8
أن تعلــیم الریاضـیات یكـون أكثــر فعالیـة عنـدما یســتمتع الطلبـة بمــا  )Renzulli,2000:5-7(ویؤكـد رینزولـي

یقومــون بــه، ویكــون هــذا الــتعلم معــدًا ألفــراد متفــوقین فــي أفضــل مســتویاته عنــدما یعملــون ویســتمتعون بــه، 
ویحتـــاج كـــذلك تعلـــیم المتفـــوقین إلـــى برنـــامج دراســـي خـــاص، ولعـــل هـــذه الحاجـــة هـــي أكبـــر حاجـــاتهم ومـــن 
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المتمیـز والسـریع فـي مجـال تفـوقهم یشـعرهم بفـراغ یجـب أن یـتم إشـغاله، ولعـل هـذه الحاجـة أهمها، فإنجازهم 
  .تجعلهم ال یستفیدون من البرامج الدراسیة العادیة

یمتلكون قـدرات متمیـزة تجعلهـم مختلفـین اختالفـًا جوهریـًا عـن أقـرانهم العـادیین، ولـذلك  إن الطالب المتفوقین
فــإن أســالیب ومنـــاهج التــدریس العادیـــة لیســت مناســـبة لهــم، فهـــم یحتــاجون إلـــى بــرامج تربویـــة خاصــة تلبـــي 

یــة الخاصــة حاجــاتهم الفریــدة واســتنادًا إلــى ذلــك أصــبحت تربیــة المتفــوقین منــذ عــدة عقــود أحــد مجــاالت الترب
ــــة للتالمیــــذ ذوي الحاجــــات الخاصــــة متفــــوقین أو معــــوقین ــــذلك  التــــي تعنــــى بتقــــدیم الخــــدمات التربوی وجــــد ل

للمتفـوقین بــرامج خاصـة تختلــف فـي أهــدافها عـن أهــداف بـرامج التالمیــذ العـادیین، وقــد اتفقـت مجموعــة مــن 
ـــــــــــــــــات والدراســـــــــــــــــات  ـــــــــــــــــل األدبی ـــــــــــــــــل،(و )2009القاضـــــــــــــــــي،(مث  و )2001،ســـــــــــــــــلیمان(و ) 2005الجلی

) 2000الطنــــــــــــــــــــاوي،(و ،)2000المفتــــــــــــــــــــي،(و، )2001أبــــــــــــــــــــوعمیرة،(و )Katherine,2001(كــــــــــــــــــــاثرن
ــــرو  ــــوق،(و ) 1999حمــــادة،(و  )Miller,1999(میل ــــد مــــن نمــــاذج البــــرامج ، )1998bزحل أن هنــــاك العدی

ورعایتهــا، ة لتعلــیم هـذه الفئـة علــى وضـعها فـي ثالثــة أسـالیب رئیسـ وقـد اتفقـوا. التعلیمیـة الخاصـة بــالمتفوقین
أي یــتم تجمیــع التالمیــذ المتفــوقین طبقــًا للقــدرات فــي فصــول أو مــدارس   Grouping)التجمیــع(وذلــك إمــا 

وذلــك بــأن یــتم بإحــدى الطرائــق  Acceleration)اإلســراع (خاصــة وذلــك لــبعض الوقــت أو كــل الوقــت، أو 
وذلــك باإلســراع فـــي تعلــم مـــادة التحــاقهم المبكـــر بالمدرســة أو تخطــي الصـــفوف الدراســیة أو التفریـــد : اآلتیــة

دراسیة أو في منهج ككل، أو بتجمیع المقررات الدراسـیة فـي فصـل دراسـي واحـد بـدًال مـن فصـلین دراسـیین، 
فـي فصـول أو مـدارس خاصـة للمتفـوقین أو فــي ویـتم  Enrichment  )اإلثـراء(أمـا األسـلوب الثالـث وهـو 

ج مزایـا وعیـوب، ولكـن مـن البـرامج التـي القـت اهتمامـًا ولكـل مـن هـذه البـرام. الفصول العادیة الملتحقین بهـا
تزایـد االهتمـام فـي  حیـث Enrichment"بـرامج اإلثـراء "مـن جانـب المهتمـین بالعملیـة التعلیمیـة  اً وتأییدًا كبیر 

مـــع إضـــافة إلـــى . الوقـــت الحاضـــر باســـتخدام بـــرامج اإلثـــراء فـــي المســـار التربـــوي، وداخـــل الفصـــول العادیـــة
  ). 2000المجلس القومي للتعلیم والبحث العلمي والتكنولوجیا،(مستوى المعارف والمهارات واالتجاهات

بمقتضـــاها تجویـــد المـــنهج المعتـــاد للطــــالب  ویشـــیر مفهـــوم اإلثـــراء التعلیمـــي إلـــى تلـــك الترتیبــــات التـــي یـــتم
ـا  العـادیین بطریقـة مخططـة وهادفـة، وذلـك بإدخـال خبـرات تعلیمیـة إضـافیة لجعلـه أكثـر اتسـاعًا وتنوعـًا وعمقً
شـــــباعًا لحاجـــــاتهم العقلیـــــة  ٕ ـــــر مالءمـــــة الســـــتعدادات المتفـــــوقین والموهـــــوبین وا ـــــث یصـــــبح أكث ، بحی ـــــدًا وتعقی

بــأن بــرامج اإلثــراء یجــب أن تنمــي المهــارات  )31:2000(لمفتــي ا ىأوصــو ). 59: 2007وهبــة،(والتعلیمیــة
تضـــمین المنـــاهج مواقـــف مشـــكلة یتطلـــب حلهـــا اإلحســـاس و  ،فـــة، ومـــن بینهـــا مهـــارة حـــل المشـــكالتالمختل

  . بالمشكلة وتحدید أبعادها وتكوین العالقات بین المعلومات المتاحة للتوصل إلى أكثر من حل صحیح

بـرامج المتفـوقین التعلیمیـة  إثـراءلـذا یجـب  اإلثراء من االتجاهات المتفق علیها في بناء مناهج المتفوقین، إن
   .باألنشطة التي تنمي قدرتهم على حل المشكالت
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وهـذا ویمكن إثراء البرنامج التعلیمي لیصبح أكثر مالءمة لمستوى قدرات الطـالب المتفـوقین بأشـكال مختلفـة 
   :)2005القریطي،(و) 2008طنطاوي،(و )  2000عبید،(و ) 2003عبد الغفار،(من ما أشار إلیه كل

  تعمیق محتوى المنهج من خالل إضافة خبرات تعلیمیة تتصل اتصاًال وثیقًا بالمنهج األصلي الذي
 .وتعمیقًا لخبرات المنهج األصلي یدرسه جمیع الطالب، وبالتالي تمثل تلك الخبرات امتداداً 

  تعلیمیة جدیدة ال تتصل بالمنهج األصلي ولیست لها أیة عالقة بهإضافة خبرات. 
  اإلثراء عن طریق تنمیة مهارات التفكیر العلیا من خالل توجیه المتفوقین الستخدام مهارات

 .التحلیل والتقییم
 التدریب على تقدیم أفكار جدیدة، وعلى استخدام أسلوب حل المشكالت وفهم المواقف المعقدة. 
 ثراء البرنامج الدراسي ستشارات الالزمة للمعلمین حول تحدید الموضوعات الالزمة إلتقدیم اال

شراكهم في تخطیط وتنفیذ الموضوعات وتنفیذها،  ٕ عمل لقاءات مع التالمیذ المتفوقین والموهوبین وا
 .اإلضافیة التي سیدرسونها

تقلیــدیًا وغیــر مناســب  -یاتمــن حیــث تــدریس الریاضــ -وقــد الحظــت الباحثــة أن الــنمط الســائد فــي المــدارس
لتفجیر الطاقات والمواهـب اإلبداعیـة ونحوهـا لـدى المتفـوقین وخاصـة فـي ظـل وجـود مقـرر موحـد خـالي مـن 

خــذ بعــین االعتبــار فالبــد مــن األ .األنشــطة الریاضــیة اإلثرائیــة والمواقــف المشــكلة المحیــرة لعقــول المتفــوقین
وصــفات واهتمامــات هـؤالء المتفــوقین وخاصــة فــي تــدریس  عنـد تصــمیم المنــاهج أو البــرامج التعلیمیـة ســمات

  . ألنه إن لم یتحقق ذلك ستتولد لدیهم مشكالت. الریاضیات

ویتفـق كثیـر مـن البـاحثین والمـربین بـأن المعلـم هـو المفتـاح الرئیسـي لنجـاح العملیـة التربویـة فـي أي برنــامج، 
نفســـه أو تـــدمیرها، وتقـــوى روح اإلبــــداع أو ألن بإمكـــان المعلـــم أن یهیـــئ الفـــرص التـــي تقــــوي ثقـــة المـــتعلم ب

أن أهــم ســمة یجــب أن یتصــف بهــا المعلــم ) 73: 1999(وتضــیف زحلــوق  )2007b :37جــروان، (هــاتقتل
   ). أعرف لنبحث عن الحل معاً ال(الذي یعمل مع المتفوقین قدرته وجرأته للقول

برنــامج تربــوي فــي أي مدرســة إذا مــا تــوفر لــه التخطــیط والتنفیــذ  علــى أن أي )37: 2007(وتؤكــد الســرور
ا ویــؤدي لعملــه والمــتحمس لــه، فــال بــد أن یثــري تلــك المدرســة بأكملهــیمین، وتواجــد لــه اإلنســان المنتمــي السـل

  .فیهاإلى تحسین نوعیة التعلیم 

   :دور المعلم في رعایة الطلبة المتفوقین

العملیة التعلیمیة بشكل عام وفي تعلیم الطلبة المتفوقین بشكل  يیشكل المعلم العضو الهام والفاعل ف
المتعددة وطرق التدریس المتنوعة ال ترقى إلى المستوى المطلوب إال بوجود  فالبرامج والمناهج. خاص
ن ما و . لدیهم من السمات والخصائص المالئمة لمقابلة متطلبات تلك البرامج والمناهج المقررة معلمین ٕ ا
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وطرق تدریس ووسائل  الطالب المتفوق دراسیًا من خصائص وصفات لها ما یقابلها من متطلباتیتمیز به 
لمقابلة حاجات المتفوقین بما یوافقها ویتالءم  فالمعلم یقع على عاتقه العبء األكبر والمهم. تعلیمیة مناسبة

من  )51: 2005(لجلیعبد الوهذا ما أشار إلیه  تعلیمیة مناسبة معها من طرق تدریس ومناهج وأسالیب
  :دور المعلم

 .المالئمة الواضح لألهداف والطرق التدریسیة والوسائل التعلیمیة التحدید .1

تقانهـاللمهـارات والقـدرات العقلیـ التحدیـد الـدقیق. 2 ٕ والتـدریبات  وتحدیـد النشـاطات ة التـي ینبغـي اسـتخدامها وا
واســتخدام  الــدرس،الــواردة فــي  أو البیانــات والمعلومــات م االكتفــاء بمحتــوى الــدرس،وعــد بشــكل تفصــیلي،

واالبتعـاد عـن عملیـة التلقـین أو االعتمـاد علـى . أنواعـه التـدریبات المناسـبة لتنمیـة مهـارات التفكیـر بمختلـف
  .والحقائق المتضمنة في المناهج الدراسیة أسلوب الحفظ للمعلومات

الدراسـي ومحتــواه العــادي إلــى  المــنهج فمســؤولیة المعلـم تتعــدىاالهتمـام بمختلــف عملیــات التفكیـر العلیــا . 3
 .والتركیب واالستدالل والتفكیر اإلبداعي والناقد التركیز على العملیات العقلیة من التحلیل

 .واالستراتیجیات لتعلم التفكیر االهتمام بتطویر نوعیة التفكیر ووضع الخطط. 4

المتفــوقین مرتفعــي التحصــیل  یتناســب مــع مختلــف شــرائحالتنویــع فــي طــرق وأســالیب التــدریس بحیــث . 5
 .الدراسي

حدیــد نقــاط القــوة االختبــارات التقلیدیــة ویجعلهــا كمحــك لت فــال یعتمــد علــى التنویــع فــي أســالیب التقــویم، .6
فـي أسـالیب التقــویم مـن تغذیـة راجعــة إلـى أسـئلة مفـتوحـــة إلـى مواقــف غیــر  ألن التنویـع والضـعف للطالـب،

المنطقیـة لـدى  ومحیـرة وغامــضة یمكننـا مـن اكتشـاف عـدد مـن القـدرات اإلبداعیـة والقـدرات التحلیلیـة مكـتملة
  .الطالب

 لاللتحـاق بالعدیـد مـن الـدورات وورش العمـل داخـل المدرسـة وخارجهـا لمواكبـة التطـور فـي السعي دائمـاً . 7
ومقابلـة متطلبـاتهم  تلبیـة احتیاجـاتهموالوصول إلى أفضل الطرق الحدیثة فـي التعلـیم وذلـك ل، تعلیم المتفوقین

  .الذهنیة والنفسیة واالجتماعیة

هنـاك قصـورًا الباحثة تشـیر إلـى أن ومما سبق یتضح جلیًا أهمیة دور المعلم في هذا اإلطار، رغم ذلك فإن 
عــداد المعلمــ اً كبیــر  ٕ ، وهــذا بطبیعــة الحــال یتــرك المجــال فــي عملیــة تأهیــل وا ین للتعامــل مــع المتفــوقین دراســیًا

 یتنبـؤاكذلك التي عوملوا بها من معلمیهم عنـدما كـانوا تالمیـذًا أو و للمعلمین في أن یمارسوا طرقهم الخاصة 
  .طرقًا وأسالیب غیر علمیة أو غیر مدروسة أو أن یقلدوا زمالئهم بالمهنة
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  المتفوقینلبة الطدور المدرسة في رعایة 

تحتاج عملیـة اسـتخراج الطاقـات الكامنـة لـدى األفـراد إلـى تضـافر الجهـود مـن أجـل الرقـي باإلنسـان وتحقیـق 
أهــــداف المجتمــــع وتطلعاتــــه، مــــن خــــالل المؤسســــة التربویــــة االجتماعیــــة وهــــي المدرســــة؛ فالبیئــــة المدرســــة 

  ). 2005:43عبد الجلیل،(اإلیجابیة تمثل حجر الزاویة لرعایة المتفوقین 

أصــبح مــن مهــام المدرســة الحدیثــة فــي جمیــع مراحــل التعلــیم تطــویر أنشــطتها الصــفیة والالصــفیة مــن أجــل ف
الكشف عن المتفوقین من المتعلمین، وفي ضوء التجربة الیابانیة وغیرها من التجارب العالمیـة یمكـن تحدیـد 

المدرســة فــي أربعـــة عناصــر أساســـیة  عناصــر المنظومــة التربویـــة فــي تنمیــة اإلبـــداع والتفــوق علــى مســـتوى
  ).56: 2006حنورة،( الطالب، والمعلم، البرامج والمناهج الدراسیة واإلدارة المدرسیة: وجوهریة هي

وتــرى الباحثــة أن مهمــة مــدیر المدرســة فــي المقــام األول هــي تــوفیر فرصــة الــتعلم للتلمیــذ وتطــویر وتحســین 
ذ هــو محــور اهتمــام العملیــة التعلیمیـة التعلمیــة، ولكــي یــنجح مــدیر العملیـة التعلمیــة التعلیمیــة، ذلــك أن التلمیـ

المدرسة في مهمته تلك كـان لزامـًا علیـه كقائـد واٍع تحقیـق احتیاجـات المعلمـین باعتبـارهم ثـروة إنسـانیة قـادرة 
ــة مـــن تـــوفیر الـــتعلم وتطـــویر وتحســـین عملیـــة التعلـــیم والـــتعلم لتزویـــد التالمیـــذ  علـــى اإلنتـــاج الجیـــد ومتمكنـ

ومـــن الضـــروري أن تعمـــل إدارة المدرســـة علـــى تـــوفیر جـــو یتســـم . المهـــارات والخبـــرات والعلـــوم والتـــدریباتب
بالتسامح والعدالة والحریـة مـع المتفـوقین، ألن ذلـك یسـمح بنمـو مـواهبهم، ویمنـع مـن تكـوین اتجاهـات سـلبیة 

، ومسـاعدتهم احتیاجـات المتفـوقینفیر مـا یشـبع الضروري أن تعمل المدرسة على تو أنه من و . نحو المدرسة
علـــى حـــدود إمكانــــاتهم والتعــــرف علـــى تنمیـــة قــــدراتهم ومهـــاراتهم والتخطـــیط لبــــرامجهم وأهـــدافهم المســـتقبلیة 

منفعــة البرنــامج الوضــع  عمن داخــل المــدارس لضــروري، وذلــك لــت، فــإن وجــود بــرامج الطلبــة المتفــوقیالعقلیــة
  .التعلیمي

    :عایة المتفوقینالتجارب العالمیة والعربیة في ر 

ـاء  فـي محكـم تنزیلـه: أول لبنات االهتمام بالمتفوقین، قال تعالىوضع اإلسالم  َشَ ـن ي َ ـَة م َ م ْك ـؤتِي اْلحِ ُ  ي
ابِ  َ ُلوْا األَْلب ْ ُ إِالَّ ُأو َذَّكَّر ا ي َ م َ ا و ً ير ثِ ا َك ً ر ْ يـ َ خَ دْ ُأوتِي َة فـََق َ م ْك ؤْتَ اْلحِ ُ ن يـ َ م    ).269/البقرة ( وَ

وعنایته الدقیقة الفائقة لعموم _  _ ولعل األسوة الحسنة للمسلمین في هذا المجال هو الرسول الكریم
المسلمین والمتمیزین منهم بشكل خاص كأسامة بن زید في القیادة وعبد اهللا بن عباس في الفقه وخالد بن 

سالمیة شاهد على ذلك وتاریخ الحضارة اإل. الولید في الشجاعة وحسان بن ثابت في الشعر وغیرهم
وأدركت . بعلماء المسلمین المتمیزین في مجاالت شتى وجماعاتهم المتمیزة على مستوى العالم في وقتها

، لذلك اهتمت معظم ل الوحید لمسایرة كل التطورات هو االهتمام بالمتفوقین من أبنائهااألمم أن السبی
الدول المتقدمة في النصف الثاني من القرن العشرین وحتى وقتنا الحالي اهتمامًا بالغًا برعایة أبنائها 
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المتفوقین، فإن هذا االهتمام قد تضاعف بتضاعف تعقد الحیاة اإلنسانیة، وازدحامها باالختراعات 
الحاضر على تحقیق االستفادة المرجوة من وأصبحت المجتمعات البشریة تركز في وقتنا . واالبتكارات

  .أفرادها وطاقاتهم المختلفة، بصفتهم ثروة بشریة ال تقل أهمیة عن الثروات الطبیعیة

وكما ترى بعض المجتمعات والدول أن الطاقة البشریة هي وسیلة التنمیة، وأن أداتها األولى هم الطلبة 
العدید من الحاجات النمائیة واإلرشادیة الخاصة والمتمایزة كما المتفوقون والموهوبون، لذا فإنهم بحاجة إلى 

للطلبة العادیین، وذلك عكس االعتقاد السائد أن هؤالء الطلبة ال یحتاجون إلى اهتمام خاص، ألنهم 
  )44: 2000بیومي،(قادرون ویستطیعون تدبیر أمورهم وحل مشكالتهم بأنفسهم

وهي الدول التي وصلت إلى مكانة عالمیة في العلم واإلنتاج  هذا وقد تنبهت الدول ذات اإلنجاز العلمي
  .والتقدم التقني والتي تحتل مكانة رائدة في مجاالت عدیدة إلى فكرة تربیة المتفوقین ورعایتهم

  :وفیما یلي تعرض الباحثة أهم تجارب الدول العالمیة في مجال رعایة المتفوقین

ا االهتمام بالمتفوقین عقب إطالق روسیا لصاروخ الفضاء ففي الوالیات المتحدة األمریكیة، زاد هذ
)Sputnik( م بتكلیف من الكونجرس األمریكي بمهام كثیرة تجاه 1972، حیث قام مكتب التربیة سنة

نشاء مكتب مجموعة تعلیم المتفوقین  ٕ تعلیم المتفوقین من بینها برامج تعلیم المتفوقین الموجودة، وا
نشاء معهد والموهوبین الذي أسهم في ز  ٕ یادة الدعم لبرامج المتفوقین نتیجة لزیادة الوعي بحاجاتهم، وا

خاصة للطلبة المتفوقین وتزایدت  لتدریب مجموعة من التربویین من كل والیة على تخطیط برامج تعلیمیة
الدراسات التي اهتمت بالموهوبین والمتفوقین، ولهذا السبب أنشأت مؤسسة متخصصة لالهتمام 

ووضعت برامج خاصة بهم تركز على التفاعل ما بین اإلنسان ومصادر البیئة الستكشاف  بالمتفوقین،
وسائل من شأنها إحداث التفاعل والتكامل والتعاون، ووضع سیاسة عامة لتربیة هؤالء المتفوقین على 

  ).Davis,2004:348-349(نطاق وطني، وتم إنشاء مدارس لهم مثل مدرسة ماري 

، حیث استطاعت فـي فتـرة قصـیرة مـن الـزمن أن تصـبح فـي 
مصــاف الــدول المتقدمــة والمنتجــة، بــالرغم ممــا أصــابها مــن ویــالت الحــرب العالمیــة الثانیــة وهــذا یعــود إلــى 

وكـان مـن أبـرز مظـاهر . تختصـر الـزمن والجهـداعتمادها على العقول النیرة ألبنائهـا المتفـوقین، ممـا جعلهـا 
 االهتمام بالمتفوقین تقدیم برامج قبل المدرسة لألطفال الذین یبلغون سـنتین مـن العمـر، وتصـل نسـبة ذكـائهم 

، وقـــد لـــى عوامـــل جیلفــود الشـــكلیة الرمزیـــةفـــأكثر وتتضـــمن هــذه البـــرامج مـــواد تعلیمیـــة مبنیــة ع) 120(إلــى 
نقطــة أو أكثــر، وأیضــًا نمــو ) 20(امج زیــادة نســبة ذكــاء هــؤالء األطفــال بمقــدارأظهــرت نتــائج تقــویم هــذه البــر 

ـــذین ) 5-6(تتـــراوح أعمـــارهم بـــین  العملیـــات العقلیـــة وبخاصـــة اإلنتـــاج التقـــاربي والتباعـــدي لـــدى األطفـــال ال
  .)83: 2003الزعبي،(سنوات
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 سـنة13-16مـن توجد المدرسة الشاملة التي تتیح التنوع في القدرات الخاصـة فـي مرحلـة عمـر  السوید وفي
. وحیــــث تقــــدم المدرســــة الشــــاملة بــــرامج متنوعــــة تســــمح باســــتغالل قــــدرات وطاقــــات المتفــــوقین والموهــــوبین

نمـاء شخصـیته، وفـق متطلبـات التربیـة  ٕ الحدیثـة، مـع واالهتمام في السوید قائم على توفیر التربیـة لكـل فـرد وا
تاحــة فـــرص التعلـــیم  ٕ تنمیــة النشـــاط الحــر والتركیـــز علـــى مفهــوم الـــذات وتنمیـــة الثقــة بـــالنفس واالســـتقاللیة، وا

  .الذاتي

فـــي ریـــاض األطفـــال بالـــدخول قبـــل الســـن  والمتفـــوق بإتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطفـــل الموهـــوبفرنســـا وتســـمح 
ح للطفـل المتفـوق داخـل المدرسـة االبتدائیـة باالرتقـاء القانونیة بعد موافقة مدیر المدرسـة االبتدائیـة، كمـا یسـم

في صفوف المدرسة االبتدائیـة وفـي المدرسـة الثانویـة یسـود االتجـاه إلـى نظـام الصـفوف ذات المسـتوى غیـر 
ن كــان المســتوى الثالــث الثــانوي یتبــع فیــه االنتقــاء الصــارم  ٕ المتجــانس، ولــیس هــذا فــي مصــلحة المتفــوقین، وا

الموهـوبین، إال أن التعلـیم الشـامل و  المتفـوقین قدیم في فرنسا كان یتـیح تعلـیم الصـفوة مـنللطالب، والنظام ال
م تأسســـت الجمعیـــة 1971وفـــي عـــام . فـــي فرنســـا فـــي الوقـــت الحاضـــر ال یعطـــي اهتمامـــًا لتنمیـــة المتفـــوقین

، وبـــدأت وزارة التربیـــة الفرنســـیة بـــالتخطیط لـــبعض البحـــوث  ـــًا التـــي تتصـــل الوطنیـــة لألطفـــال المتفـــوقین عقلی
   .)189-187: 1999سلیمان،(بالطفل المتفوق في المدرسة

، حیـث تنـامى لـدیها االهتمـام بتربیـة وقـد المتفـوقین مـن  اتجهـت الـدول النامیـة إلـى تبنـي هـذا المنحـى أیضـًا
ن كـان هنـاك اتجـاه إنسـاني وتربـوي إلـى االهتمـام بفئـة .أبنائهـا ٕ المتخلفـین عقلیـًا ومنخفضـي التحصـیل مـن  وا

خصوصــًا  الــدول العربیــة ومصــرفلــم تكــن  .الطلبــة، فإنــه بــات مــن الضــروري أیضــًا االهتمــام بفئــة المتفــوقین
بعیــدین عــن الســاحة، فقــد صــدر القــرار بإنشــاء فصــول للطــالب المتفــوقین بمــدارس الثانویــة العامــة، بهــدف 

ظهــار اســتعداداتهم وتحقیــق أقصــى إمكانــا ٕ ثــراء شخصــیاتهم تهیئــة الظــروف التربویــة وتــوفیر الفــرص وا ٕ تهم وا
وتنمیتها من أجل إعداد جیل من العلمـاء الموهـوبین القـادرین علـى حمـل األمانـة واإلسـهام الفعـال فـي صـنع 
التقـــدم وهنـــاك الجمهوریـــة العربیـــة الســـوریة فقـــد ازداد االهتمـــام برعایـــة المتفـــوقین بعـــد الحركـــة التصـــحیحیة 

 ).2006 الغوثــاني،(یمهمر لمتفــوقین، وتنظــیم حفــالت لتكــالمجیــدة، ومــن مظــاهر االهتمــام تقــدیم مــنح مالیــة ل
حـدیثًا حیـث تـم القیـام قـدیمًا و لمتفوقین في الوطن العربي، فقد ظهر االهتمام بهم باأما بالنسبة ألوجه العنایة 

فـي القـاهرة، وكـان ) 1969(عـامبعدد من األنشطة بینها الحلقـة الدراسـیة التـي عقـدتها جامعـة الـدول العربیـة 
موضــوع اهتمامهــا تربیــة المتفــوقین والموهــوبین فــي الــبالد العربیــة، ثــم الحلقــة الدراســیة التــي أقامتهــا الجامعــة 

عقــــدت نــــدوة رعایــــة  )1984(عــــام  ، وفـــي)1973(عــــامالعربیـــة أیضــــًا حــــول الموضــــوع ذاتـــه فــــي الكویــــت 
راســیة عــن تأهیــل المعلــم برعایــة المتفــوقین فــي المتفــوقین بــدول الخلــیج، كمــا عقــدت فــي البحــرین الحلقــة الد

ومن أنشطة المركـز العربـي لرعایـة الموهـوبین والمتفـوقین أنـه عقـد العدیـد  ،)1986(عامدول الخلیج العربي 
قــد المــؤتمر األول فــي دولــة اإلمــارات العربیــة  مــن المــؤتمرات العلمیــة لرعایــة الموهــوبین والمتفــوقین حیــث عُ

أفضـــل .. التربیـــة االبداعیـــة" بعنـــوان) 2000(قـــد المـــؤتمر الثـــاني فـــي األردن عـــاموعُ ) 1998(المتحـــدة عـــام
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ـــــوان ) 2003(، وفـــــي عـــــام"اســـــتثمار للمســـــتقبل ـــــث بعن ـــــد فـــــي األردن المـــــؤتمر الثال ق ـــــة الموهـــــوبین " عُ رعای
قــد فــي عــام"أولویــة عربیــة فــي عصــر العولمــة -والمتفــوقین معــًا لــدعم " المــؤتمر الرابــع بعنــوان) 2005(، وعُ

قــد المــؤتمر الخــامس بعنــوان ) 2007(، وفــي عــام"فــي عــالم ســریع التغیــر.. وهــوبین والمبــدعینالم رعایــة "عُ
قــد المـؤتمر الســادس عــام"واقعهــا ومســتقبلها.. الموهـوبین والمتفــوقین رعایــة " فــي األردن بعنــوان) 2009(، وعُ
" بعنـوان) 2010(عقـد عـام ، والمـؤتمر السـابع"ضـرورة حتمیـة لمسـتقبل عربـي أفضـل.. الموهوبین والمتفوقین
ــــــــــق ــــــــــا تتحق ــــــــــوقین.. أحالمن ــــــــــا الموهــــــــــوبین والمتف ــــــــــة أبنائن ــــــــــة ا"(برعای ــــــــــي لرعای  لموهــــــــــوبینالمركــــــــــز العرب

  .)2011والمتفوقین،
لقــد خطــت المملكــة العربیــة الســعودیة خطــوة حضــاریة تتمثــل فــي برنــامج الكشــف عــن الموهــوبین والمتفــوقین 

االهتمـــام : ترجمـــة لمــا نصـــت علیــه السیاســـة التعلیمیــة التـــي حــددت مـــن ضــمن أهـــدافها وهــي مبـــادرة تعتبــر
تاحــة الفــرص واإلمكانــات الم ٕ امج العامــة ختلفــة لنمــو مــواهبهم فــي إطــار البــر باكتشــاف الموهــوبین ورعــایتهم وا

ـــــــــــرامج خاصـــــــــــة لهـــــــــــم ـــــــــــوم  وتقـــــــــــدیم ، ووضـــــــــــع ب ـــــــــــي العل ـــــــــــة اإلثرائیـــــــــــة ف نمـــــــــــاذج لبـــــــــــرامج فـــــــــــي الرعای
  ).2011نة،شبا(والریاضیات

، رعایـة الطـالب األردن وقد أكدت التوصیة الثالثة مـن توصـیات المـؤتمر الـوطني األول للتفـوق التربـوي فـي
 وقــد بلــغ عــدد المراكــز الریادیــة، المتفــوقین؛ حیــث جــاء تأســیس المراكــز الریادیــة للطلبــة تحقیقــًا لهــذا التوجــه

حـوالي سـبعة عشـر مركـزًا مـوزعین علـى جمیـع محافظـات المملكـة وأولویاتهـا، وتهـدف   2006\2007للعـام
هذه المراكز إلى إبراز مواهب الطلبة ورعایتهم وتطویر مهارات التفكیر واإلبداع لـدیهم، وتقـدیم بـرامج إثرائیـة 

  ).2001:19،جروان(في اللغات والریاضیات والعلوم والحاسوب، وتهیئة قیادات واعیة في شتى المجاالت

،  ویزخــر المجتمــع الفلســطیني  فمــن الخطــوات التــي شــأنه شــأن بــاقي المجتمعــات بالطلبــة المتفــوقین دراســیًا
ـــیم الفلســـطیني عقـــد مســـابقات منهجیـــة  للطلبـــة المتفـــوقین دراســـیًا مـــن وثقافیـــة قامـــت بهـــا وزارة التربیـــة والتعل

عــداد مــواد إثرائیــة فــي تلــك الصــف الخــامس إلــى الصــف الحــادي عشــر األساســي فــي مختلــف المباحــ ٕ ث، وا
، والمشــــاركة   TIMSS (Trends In International(فــــي امتحانــــاتالمباحــــث للمتفــــوقین دراســــیًا

Mathematics And Science   Study   نشـاء مدرسـة الموهـوبین فـي غـزة ، العلـوم والریاضـیاتفـي ٕ وا
وتجـارب الـدول العربیـة والعالمیـة فـي مجـال لالسـتفادة مـن خبـرات المسـتمرة اللقاءات والنـدوات التربویـة وعقد 

  ).2005:92أبوعودة، (المتفوقینب االهتمام

التحـــدي الحقیقـــي للـــدول المتقدمـــة والنامیـــة علـــى الســـواء هـــو أن یتفـــوق وینبـــغ أفرادهـــا فـــي شـــتى العلـــوم إذًا 
وقــد أصــبح التعــداد بالــدول المتقدمــة یقــاس بعــدد أفرادهــا المتفــوقین بــدرجات علمیــة عالیــة فــي . والریاضــیات
ى تربیـة العقـول الریاضـیة حتـى ولیس بالتعـداد العـادي للسـكان، والـدول النامیـة محتاجـة أیضـًا إلـ. هذه العلوم

تســـتقل عـــن التبعیـــة اآللیـــة للـــدول المتقدمـــة، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــي تحتـــاج إلـــى عقـــول ریاضـــیة إبتكاریـــة 
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بمســتویات مختلفــة فــي كــل موقــع مــن مواقــع العمــل فیهــا، فالــذي یصــدر  قــرارًا غیــر ســلیم فــي أي موقــع مــن 
تـه علـى حـل مشـكالت بأسـلوب ریاضـي قـد یـؤدي إلـى مواقع العمل بسبب تخلفه في الریاضـیات أو عـدم قدر 

خسـارة لبلــده أكثــر مــن الخسـارة التــي یؤدیهــا إنســان غیـر ســوي ولــذا فــإن تنمیـة التفكیــر هــدف كبیــر یجــب أن 
، فـــالجمیع محتـــاج  أن یثـــق فـــي أنـــه قـــادر علـــى عمـــل أشـــیاء جدیـــدة وعلـــى حـــل  نســـعى إلـــى تحقیقـــه جمیعـــًا

  .بأسالیب جدیدة مشكالت غیر عادیة ومشكالت غیر متوقعة

    في الریاضیات أسلوب حل المشكالت: ثانیاً 

م، وابــن ) 738-814(یعـود أسـلوب حـل المشـكالت إلـى العلمـاء العــرب والمسـلمین أمثـال جـابر بـن حیـان  
ــــثم ــــرازي) 1305-965(الهی ــــاع ) 1036-980(م، ابــــن ســــینا) 932-845(م، وال ــــى إتب ــــذین دعــــوا إل م، ال

، إال )Dewey(وقد اتفق المربـون علـى مفهـوم حـل المشـكلة كمـا نـادى بـه دیـويالمنهج العلمي في التفكیر، 
: 2003سـعادة،(أن اهتمامهم في إمكانیة تطبیقه فـي الواقـع التربـوي بـدأ فـي الخمسـینیات مـن القـرن العشـرین

475(.  

ة وینبغــي لمــن یخطــط الســتخدام هــذا األســلوب فــي التــدریس أن یعــرف بالضــبط مــا یریــد تحقیقــه؛ فالطلبــ   
المنخرطین في حل المشكلة یسعون إلى هدفهم وهو حـل المشـكلة، وعلـى المدرسـین أن یكـون لـدیهم أهـداف 

مـن خـالل ممارسـتهم لنشـاط حـل المشـكلة، وتتفـاوت  تحقیقهـا، وهـي تعلـم محتـوى معرفـي أخرى على طلبـتهم
یفیــة تطبیــق أهــداف حــل المشــكالت مــن اكتســاب معرفــة علمیــة جدیــدة مــن حقــائق ومفــاهیم إلــى اكتســاب ك

: 2006القیسـي،(المعرفة العلمیة لتعلیم العلم ومهاراتـه، واكتسـاب القـیم واالتجاهـات اإلیجابیـة وتنمیـة التفكیـر
138.(  

لقــد بــدأ التــدریس بحــل المشــكلة یأخــذ مكانــة فــي اآلونــة األخیــرة كاتجــاه حــدیث فــي تــدریس الریاضــیات،    
حیث كثرت حوله البحوث والمقاالت، والمناقشات، بل بعض الـدول قطعـت شـوطًا كبیـرًا فـي هـذا المضـمار، 

همیـــة هـــذا ونظـــرًا أل. حیــث ظهـــرت فعـــًال بعـــض الكتــب التـــي تتضـــمن المشـــكالت الریاضـــیة وخطــوات حلهـــا
ااألســلوب فــي تــدریس الریاضــیات، فقــد أكــد المجلــس الــوطني لمعلمــي الریاضــیات فــي   )(NCTMأمریك

National Council of Teacher of Mathematics   ز)م1989( )م2000(عام  ، ضرورة التركی
لـــیس علـــى حـــل المشـــكالت لجعـــل تعلـــم الریاضـــیات مفیـــدًا ومتاحـــًا للتالمیـــذ بصـــورة أكثـــر؛ فحـــل المشـــكالت 

، ولكنـــه العملیـــة التـــي تتخلـــل الموضـــوع التعلیمـــي بمـــا یتضـــمنه مـــن مفـــاهیم، وتعمیمـــات،  موضـــوعًا محـــددًا
ففــي حــل المشــكالت یكــون المــتعلم صــانعًا للفــروض، ومختبــرًا لهــا، واضــعًا لخطــة العمــل . ومهــارات ریاضــیة

ة لـدى التالمیـذ، باسـتخدامهم لذا فإن حل المشكالت الریاضیة ینمـي القـدرات التحلیلیـ. للسیر في طریق حلها
لهــا فــي مواقــف مختلفــة، كمــا یســاعد المتعلمــین فــي تعلــم المفــاهیم والتعمیمــات والمهــارات الریاضــیة، وذلــك 
بتوضــیح تطبیقـــات الخبــرات الریاضـــیة والعالقـــات المتبادلــة بینهـــا، فضــًال عـــن أن التالمیـــذ فــي مواقـــف حـــل 



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

33 

 

ـــم الریاضـــیات المشـــكلة یتعلمـــون الموضـــوعات الریاضـــیة بصـــورة أع ـــدیهم الدافعیـــة نحـــو تعل مـــق، وتتحســـن ل
ثارة بالنسبة  ٕ   ).NCTM,1989,2000(لهم بجعلها أكثر متعة وا

اسـتخدام أســالیب واســتراتیجیات علــى الباحثــة أن دراسـة الریاضــیات المدرسـیة ینبغــي أن تؤكـد تـرى ومـن هنــا 
ـــم حـــل المشـــكالت لفهـــم وفحـــص المحتـــوى الریاضـــي، وألن تعلـــم الریاضـــیات وفـــق  هـــذا األســـلوب یحقـــق تعل

مفــاهیم ریاضــیة جدیــدة مــن خــالل تطبیــق مفــاهیم ســبق تعلمهــا، وقــد یكــون وســیلة ذات معنــى للتــدریب علــى 
المهـــارات الحســـابیة بحیـــث یـــتم التعامـــل معهـــا مـــن خـــالل مواقـــف تتضـــمن مشـــكالت مشـــوقة وتطبیقهـــا فـــي 

األصـلیة، بـدًال مـن التكـرار الروتینـي مواقف جدیدة، والتحقق من صحة النتـائج وتفسـیرها فـي ضـوء المشـكلة 
  .الممل

     مفهوم المشكلة
، )2003عرســـان،(، )2003عفانـــة، (، )2007عبـــاس والعبســـي، (أمثـــال إن المتقصـــي لكتابـــات التربـــویین 

ن ، )2003أبــو زینــة،(، )2003بـدوي، ( ٕ یجــد أنهــم اختلفــوا فـي تعریــف المشــكلة، غیــر أن هــذه التعریفــات، وا
اختلفت في ألفاظها، تـدور حـول معنـى واحـد وهـو أنهـا حالـة مـن القلـق والتـوتر والشـك تواجـه الطالـب عنـدما 
یواجـه موقفــًا یجــد نفسـه فیــه غیــر مهیــئ لفهمـه والتعامــل معــه، ویشـعر أنــه بحاجــة إلــى حـل یخرجــه مــن هــذه 

 مشـكلة أنـه علـى الموقـف اعتبار یمكنوأنه . الزمة له، وعندما یجد الحل یحس باالرتیاح والرضاالحالة الم
  :التالیة الثالثة الشروط فیه توفر إذا الشخص، لدى

 الفرد بحیث یتقبل لتحقیقه، یسعى للتحقق وقابل ومحدد واضح هدف للفرد یكون أن ینبغي :القبول .1
 .لحلها ویسعى معها ویتفاعل المسألة

 النظر إلیه، بمجرد مباشر بشكل) المشكلة حل(هدفه تحقیق من الفرد یمنع عائق هناك :الحاجز  .2
 .العادیة فعله وردود عاداته تزیلها ال كما رؤیتها، بمجرد المشكلة حل إجراءات عمل أو

 جدیدة للتصدي وسائل واستقصاء التفكیر في ویبدأ الفرد، أمام العام الموقف یتضح :االستقصاء  .3
  .الذاتي الحفز طریق عن للمشكلة وحلها

صـعب أو عـائق یحـول أمـام الفـرد وتحقیـق  موقـف عـن عبـارة"  :الدراسـة هـذه فـي بالمشـكلة الباحثـة وتعنـي
أهدافه أو هدف معین، مما یستدعي من الفرد التغلب علـى الصـعوبات والعوائـق باسـتخدام العملیـات العقلیـة 

  .التي تساعد على اجتیازه والمبادئحدید اإلجراءات والوسائل وخاصة التحلیل والتركیب والتقویم، وت

المشكلة الجیدة تعتبر عامًال مهمًا في نجاح أسلوب حل المشكالت، أن  )Chiu,2001:67(كايویشیر 
  :یجب أن تتصف بما یلي ولكي تكون المشكلة جیدة

أعمـق للمفـاهیم، ویجـب أن تـربط أن تكون المشكلة في دائرة اهتمام الطلبة، وتحفزهم للوصـول إلـى فهـم _ 1
 .مادة المنهاج بالعلم الحقیقي، فهي إن وضعت في سیاق مألوف سیشعر الطلبة أنهم قادرون على حلها
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غیر سهلة بمعنى أن ال یكون حلها واضـحًا بسـیطًا وذلـك حتـى یتحقـق هـدف أساسـي المشكلة أن تكون _ 2
وتكمــن قــوة . أعضــاء المجموعــة بصــورة فاعلــة مــن الــتعلم المبنــي علــى حــل المشــكالت، وهــو التعــاون بــین

  .التعلم هنا في قدرة الطلبة على تركیب ما تعلموه، وربط المعرفة الجدیدة بالسابقة

الطلبة وتحفزهم للوصول إلى مسـتوى أعلـى مـن التفكیـر، وتـدفعهم لممارسـة مهـارات المشكلة أن تتحدى _ 3
 .لتصنیف بلوم، وفقًا )تحلیل وتركیب وتقویم(التفكیر العلیا

مــع المرحلــة العمریــة للطلبــة، وتكــون ذات صــلة بتجــارب الطلبــة الحیاتیــة وخبــراتهم  المشــكلة أن تتوافــق_ 4
 .السابقة، ومستندة إلى المنهاج الدراسي، ویكون لها أكثر من طریقة للحل

مـــت دراســـتها، الطلبـــة ألخـــذ قـــراراتهم، أو بیـــان الحجـــج المبنیـــة علـــى المبـــادئ التـــي تالمشـــكلة أن تـــدفع _ 5
وتفــرض علــى الطلبــة أن یحــددوا االفتراضــات المطلوبــة والمعلومــات المتصــلة بالموضــوع، والخطــوات التــي 

 .یجب اتخاذها من أجل حل المشكالت

   :حل المشكلة الریاضیة

 أو تكـون اإلجابـات ال عنـدما إجابـات عـن تبحـث مستقصـیة، باحثـة حیـة كائنـات بطبیعـتهم النـاس إن 
عملیـة  "یقصـد بهـا المشـكلة  حـل فـإن لـذا واضـحة، أو متاحـة محیـرة مواقـف وتوضـح تفسـر التـي الشـروح

تفكیریـــة یســـتخدم الفـــرد فیهـــا مـــا لدیـــه مـــن معـــارف مكتســـبة ســـابقة ومهـــارات مـــن أجـــل االســـتجابة لمتطلبـــات 
موقــف لــیس مألوفــًا لــه، وتكــون االســتجابة بمباشــرة عمــل مــا یســتهدف حــل التنــاقض أو اللــبس أو الغمــوض 

 وقـــــــد یكـــــــون التنـــــــاقض علـــــــى شـــــــكل افتقـــــــار للتـــــــرابط المنطقـــــــي بـــــــین أجـــــــزاءه. ذي یتضـــــــمنه الموقـــــــفالـــــــ
)Martinez,2003.(  

مــن  وتحتـاج جانییـه، عنــد المعرفــي الهــرم قمـة فـي تقــع معقــدة عملیــة الریاضـیة المشـكلة فحـل
ا، المتعلَّمـة القـوانین تطبیـق مجـرد لیسـت المشـكلة  حـل أن كمـا والتحلیـل، االستبصـار الطالـب  سـابقً
ــا تنــتج عملیــة بـل هــي ً ا، تعلم ا جدیــدً ً  المشــكلة حــل علــى القــدرة الطالــب إكســاب ألهمیــة ونظــر

ا الریاضـیة لیكـون ً  الطالـب قـدرة لتنمیـة الماسـة الحاجـة جـاءت الحیاتیـة مشـكالته حـل علـى قــادر
  ).73: 2003أبو زینة،(التفكیر في حل المشكلة الریاضیة  على

  :ثة ما یليمن خالل ما سبق تستخلص الباح
، فیضطر _  أن المشكلة في الریاضیات تنطوي على سؤال أو مسألة ال یمكن للتلمیذ اإلجابة عنها فورًا

إلى بذل الجهد واالستعانة بخبراته السابقة واالستفادة من المفاهیم والمهارات التي سبق له تعلمها للوصول 
 .إلى الحل
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الطلبة، ألنها إذا كانت مألوفة لدیهم فإنها ال تعدو أن تكون البد أن تكون المشكلة غیر مألوفة لدى _ 
 .نوعًا من التدریب المتكرر الذي یكون تعاملهم معه بصورة آلیة

تتضمن كل مشكلة بعدًا انفعالیًا البد أن یأخذه المعلم باالعتبار في تعلیمه بطریقة حل المشكالت، فإذا _ 
افر لدیهم الدافعیة لمتابعة اتهم ویشعروا بحاجتهم لحلها لن تتو لم یتفاعل الطلبة مع المشكالت ویثقوا بقدر 

  .الحل
االهتمام بالخطوات العقلیة أو اإلجراءات أو األسالیب أو المسارات  وجبی أن حل المشكلة الریاضیة_ 

  . التفكیریة التي یمر بها الطالب للوصول إلى الحل

   :اضیةأهمیة حل المشكالت الری

قمـة أهـداف تـدریس الریاضـیات، فباإلضـافة لمـا ذكـر سـابقًا مـن أهمیـة، فـي إن حل المشـكلة الریاضـیة یـأتي 
، )2005موســــــى،(، )2005حمــــــدان،(، )2007عبــــــاس والعبســـــي،(وكمـــــا ورد فــــــي عــــــدة مصـــــادر منهــــــا، 

ـــــدوي،( ـــــو زینـــــة، ( ،)1998عبیـــــد، (، )2002العنـــــزي،( ،)2003ب ـــــة حـــــل المشـــــكلة  ،)2003أب فـــــإن أهمی
  :هالریاضیة یكمن في أن

  .الحیاة في القرارات واتخاذ التحلیل على القدرة زیادة إلى یؤدي .1
 .جدیدة مواقف في والمهارات التعمیمات وتطبیق المفاهیم لتوضیح وسیلة. 2
 .المشكلة تتضمنها جدیدة ومعارف مفردات تعلم إلى یؤدي. 3    
ثارة الحل إلى للوصول تحد في الطلبة یضع موقف. 4     ٕ   .النتائج لمتابعة فضولهم وا
  .الطلبة لدى التفكیر أنماط تنمیة على یعمل. 5    
  .حفز الطلبة على تعلم الریاضیاتی. 6   
 ینمي لدى الطلبة مهارات التفكیر العلیا. 7   
  .الیومیة الحیاة في تواجههم التي المشكالت حل على الطلبة یدرب. 8   
 المعلومـات  مـن عمـل اسـتنتاجات وفـي وتحلیلهـا المعلومـات جمـع فـي خبـرات یهیـئ أن یمكـن .9   

  .المعطاة
 یـتم كعلـم بـین الریاضـیات الفجـوة سـدیعمـل علـى  المشـكلة الریاضـیة حـلذلـك أن الباحثـة إلـى  ضـیفوت

ـا جافـة وبصـورة بحـت، تجریـدي بشـكل للطلبـة تدریسـه ً  الحیـاة ومشـاكل الصـف، جـدران غرفـة داخـل أحیان
ا وتمثل الطلبة هؤالء تواجه التي الیومیة ً وأن التفكیـر وحـل المشـكلة مـرادف لكلمـة . منهم للكثیر بالنسبة تحدی

، )2003بـدوى،(واحدة، فخالل حل المشـكلة الریاضـیة یمـارس الطلبـة مهـارات التفكیـر وأنواعـه وهـذا مـا أكـده
  ). 2006الهویدي،(و
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   :أهداف حل المشكالت الریاضیة
مـا أكـد  األهـداف أهـم هـذه ومـن المشـكلة، حـل الطـالب تعلـیم أهـداف مـن العدیـد التربویـة األدبیـات أوردت

بـــأن حـــل المشـــكلة الریاضـــیة یهـــدف  )2005حمـــدان، (، )2003زیتـــون،(، )2004ابـــراهیم،(علیـــه كـــل مـــن 
  :إلى

 .الطالب لدى العلیا التفكیر مهارات تنمیة .1
 .المشكلة الریاضیة حل استراتیجیات ممارسة وتنمیة تشجیع .2
 .طویلة لفترة وتذكرها المعلومات فهم على الطالب قدرة زیادة .3
 خارج المدرسة، جدیدة حیاتیة مواقف في وتوظیفها المعلومات تطبیق على الطالب قدرة زیادة .4

 .العملیة حیاتهم في تواجههم التي المشكالت وحل
  .ومتعة إثارة أكثر الریاضیات یجعل مما الطالب، لدى للتعلم الدافعیة إثارة .5
وكذلك  ، المتبادلة الداخلیة العالقات واستنتاج التحلیلیة، قدراتهم تحسین في الطالبمساعدة  .6

  .مشكلة وأخرى بین فیما العالقة
 .المعرفیة وبنیتها الریاضیات طبیعة عن أفضل بصورة الطالب تعلم .7
 لحل التفكیر ویستخدم والتوتر القلق یبعد بحیث المشكلة، مواجهة عند ة الطالب وتفاعلهمایجابی .8

 .بالنفس الثقة زیادة إلى یؤدي مما المشكلة،
 . الخاصة وخبراتهم التعلم موضوع بین والربط الالحق، بالتعلم السابقة الخبرات توظیف .9

وتحقیقــًا لمـــا ســبق مـــن أهــداف، فقـــد تناولــت الباحثـــة مـــن خــالل هـــذه الدراســة مشـــكالت ریاضــیة ممثلـــة فـــي 
حیث تعرض مـن خاللـه مشـكالت ریاضـیة محیـرة ومشـوقة للطالـب، تتناسـب مـع المسـتوى  البرنامج المقترح،

ویهــدف هــذا النــوع مــن . العمــري للطالبــات المتفوقــات، مرتبطــة بمقــرر الریاضــیات للصــف التاســع األساســي
علـــى التحلیـــل والتركیـــب والتقـــویم  البـــاتكیـــر العلیـــا، أي تنمیـــة قـــدرة الطالمشـــكالت إلـــى تنمیـــة مهـــارات التف

  .للمشكلة ویعتمد في تدریسه على أسلوب حل المشكالت
    :أهمیة أسلوب حل المشكالت في تدریس الریاضیات

یهـدف إلـى إفسـاح المجـال للطلبـة للتفكیـر بحریـة ویعطـیهم فـي الوقـت نفسـه زمـام  إن أسلوب حـل المشـكالت
مشـكالت، فــامتالك التلمیــذ لهـذا األســلوب فــي المدرسـة یســهل علیــه المبـادرة التخــاذ القـرارات المتعلقــة بحــل ال

الــتمكن مــن اتخــاذ القــرارات فــي حیاتــه العملیــة، أي أن أســلوب حــل المشــكالت فــي التــدریس یجــب أن ینظــر 
إلیه باعتبـاره طریقـة تمكـن التالمیـذ مـن تعلـم المفـاهیم العلمیـة، وباعتبـاره طریقـة تتحـدى بنـاءهم المعرفـي مـن 

المشــكلة الجدیــدة فــي موقــف تعلیمــي تعلمــي یجبــر التالمیــذ علــى التفكیــر ومراجعــة مفــاهیمهم  خــالل عــرض
  ).Martines,2003(السابقة
ســلوب حــل المشــكالت یمكــن الطلبــة مــن تعلــم المفــاهیم المختلفــة؛ ألن ن أأKim,2003:45) (كــم ویؤكــد 

المعلم یتحدى أبنیتهم المعرفیة السابقة ویتحدى أطرهم المرجعیة المعتادة من خالل عـرض المشـكلة الجدیـدة 
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فــي موقــف تعلیمــي یجعــل المتعلمــین یفكــرون ویراجعــون مفــاهیمهم الســابقة وربطهــا بالمعلومــات المطروحــة 
  .الموقف المشكل سعیًا للوصول إلى الحل المناسب أمامهم في

، ألن أهـــداف الـــتعلم التـــي یحققهـــا أســـلوب حـــل  ویحتـــل أســـلوب حـــل المشـــكالت فـــي الریاضـــیات مكانـــًا بـــارزًا
حـــل المشــكلة بصـــفة عامــة تمثـــل أهــدافًا هامـــة وجوهریــة للمجتمـــع ویســاعد حـــل  إجــراءاتالمشــكالت وتعلـــم 

، إذا أحســن تقــدیمها فقــد یحســن مــن المشــكالت التالمیــذ فــي تعلــم المفــاهیم والمهــارات والتعمیمــات الریاضــیة
ثارة بالنسبة لهم ٕ     .دافعیة التالمیذ بما یحققه من متعة وا

علــى فعالیــة اســتخدام أســلوب حــل المشــكالت فــي التــدریس فــي وهنــاك العدیــد مــن الدراســات أكــدت نتائجهــا 
ــــــة األداء فــــــي حــــــل المشــــــكالت الریاضــــــیة المختلفــــــة، والتحصــــــیل لجوانــــــب الــــــتعلم وتنمیــــــة التفكیــــــر  .تنمی

  .)2007القیسي، (، )2006جرادات،(، )2003العمري،( ،)2009الرویشد والعجمي،(كدراسة
أهمیــة دور المعلــم فهــو الركیــزة األساســیة فــي العملیــة حــل المشــكالت وكــذلك أســلوب مــن هــذا یتبــین أهمیــة 

عدادهم للحیاة ٕ    .التعلیمیة، وعلى المعلم یقع الجزء األكبر في تربیة الطالب وا
   دور المعلم في تعلیم حل المشكلة الریاضیة للطلبة

بصـفة عامـة، وحــل الموقـف التعلیمــي وتوجیـه  ةقیــادمـن خـالل العملیـة التعلیمیــة دورًا بــارزًا فـي المعلـم یلعـب 
ویختلـف دور المعلـم أثنـاء عملیـة التـدریس بحـل المشـكالت بـاختالف الهـدف مـن . المشكالت بصـفة خاصـة

التــدریس مــن أجــل المشــكالت وفیــه  فهنــاك ثالثــة أنمــاط لعملیــة التــدریس بحــل المشــكلة أولهمــا. هــذه العملیــة
الضــــروریة الالزمــــة لحــــل المشــــكلة،  یكــــون دور المعلــــم مركــــز علــــى اكتســــاب التالمیــــذ للمفــــاهیم والمهــــارات

وثانیهمــــا التــــدریس عــــن حــــل المشــــكالت، وفیــــه یتركــــز دور المعلــــم علــــى تــــدریب الطــــالب علــــى المهــــارات 
واإلجــراءات والعملیــات التــي تســاعد علــى حــل المشــكالت، وثالثهمــا وهــو التــدریس عــن طریــق المشــكلة وفیــه 

. مشــكالت تقــدم أو تطــرح علــى التالمیــذ لحلهــایهــتم المعلــم بعــرض وصــیاغة  المحتــوى الدراســي فــي صــورة 
ولذا یجب علـى المعلـم أن تكـون لدیـه القـدرة علـى عـرض المعلومـات وتوجیـه التالمیـذ نحـو الحلـول المناسـبة 
ــى رؤیــــــــة أكثــــــــر مــــــــن حــــــــل للمشــــــــكلة، وأن تكــــــــون الحلــــــــول  وهـــــــذا یتطلــــــــب منــــــــه مســــــــاعدة التالمیــــــــذ علــــــ

  .)2003:195بدوي،(صحیحة

كذلك كیف یمكن للمعلم أن یساعد الطالب فـي حـل المشـكالت الریاضـیة  )(Polya,1973:15لیاوأوضح بو 
  : وینمي قدراتهم ومهاراتهم في ذلك؟ ولإلجابة عن هذا السؤال یرى بولیا ما على المعلم عمله هو

  .یقدم للطالب ما یناسبهم من مشكالت ریاضیة .1
  .تسلیة لهم أن تكون المشكالت مثیرة لهم وتنتمي إلى مواقف حیاتهم وحسهم وبها .2
  .إعطاء الطلبة الفرصة والوقت الكافي للحل .3
  .أن یقدم التوجیه واإلرشاد للطلبة بما یناسبهم .4
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أن یتیح للطالب فرصة حل المشكلة دون تدخل، إن كان فردیًا أو جماعیًا من أجل زیادة الدافعیة  .5
  .لدیهم والثقة بالنفس والرضا واالستمتاع بالحل الذي توصلوا إلیه

توجیهات للطالب من أجل تمكینه من حل المسائل الریاضیة، ) 2004:75(عبید والمفتيمن ویقدم كل 
  :وهي كما یلي

  ).ذاتیاً (یقرأ التلمیذ المسألة بنفسه .1
  .یفهم التلمیذ محتوى المسألة .2
  .یتمكن من التعبیر عما جاء في المسألة بلغته .3
  .یحدد التلمیذ ما هو المطلوب .4
  .المعطاةیحدد التلمیذ المعلومات  .5
  .یفكر التلمیذ في الوصول إلى المطلوب .6
  .یترجم التلمیذ خطته للوصول إلى المطلوب في خطوات محددة .7
  .ینفذ التلمیذ تلك الخطوات مدركًا العملیة المطلوبة لكل خطوة .8
 .یجري العملیات الحسابیة المتضمنة بدقة .9

    .یتوصل إلیهیتكون لدى التلمیذ حس بإمكانیة صواب أو خطأ الحل الذي . 10

  .یراجع التلمیذ الحل الذي قام به. 11

  . من صحة حله بنفسه) كلما أمكن(یتحقق التلمیذ  .12
 في حلها  ویكمن متطورة، دینامكیة تفكیر فهي  المشكلة كعملیة حل اعتباره في المعلم یأخذ عندماوهكذا  

 ویحتـاج یجابهـه، الموقـف الـذي فـي لیسـتخدمها الفـرد یستحضـرها المكتسـبة الفردیـة العملیـات مـن مجموعـة
هـو  ومـا معطـى هـو مـا( الموقـف الداخلیـة عناصـر بـین العالقـات إدراك علـى بالقـدرة یتمیـز عقلـي أداء إلـى

عـادة الفـرد وتفكیـره لمعرفـة المـنظم التطبیـق طریـق عـن وذلـك ،)مطلـوب ٕ  فـي المتضـمنة للعناصـر تشـكیله وا
 مـع یفعلـه الـذي مـا اختیـار علـى یسـاعده هـذا فـإن ومـن هنـا عالقـات، مـن بینهـا مـا علـى للتعـرف الموقـف
   ).194: 2003 بدوي،( ع المهارات والمفاهیم وكیفیة ارتباطهما معاً م ارتباطهما وكیفیة والمفاهیم المهارات

إرشادات إلى  )2005(، المنصور)2005(سالمة، )2003 (زیتون ،)2007(صبحي كل منأشار ولقد 
  :المشكالت في التدریس للطلبة المتفوقینلمعلم الریاضیات عند استخدامه حل 

  :تحقق الشروط التالیة) هندسیة - حسابیة (یعرض المعلم مشكالت ریاضیة . 1

 تشبع حاجاته واهتماماته، تكون ذات معنى ومغزى بالنسبة للطالب المتفوق. 
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  تكون محددة وواضحة ودقیقة ذات صلة بأهداف وموضوع الدرس كي یتعلم ویكتسب الطالب
 .خاللها حلها جوانب التعلم المرغوبةمن 

 وتجذب انتباههم بما تجعل الموقف التعلیمي ینال رضى ، طالبتصاغ بطریقة تثیر تفكیر ال
 .وقبول الطالب المتفوق

 یمكن حلها بأكثر من طریقة واحدة في ضوء معلومات الطالب وخلفیته المعرفیة. 
  المشكالتتقود الطالب إلى مشكالت أخرى أكثر عمومیة من هذه. 
 تحتوى بیانات یمكن تنظیمها في جدول أو رسمها في شكل تخطیطي. 
 یمكن حلها بواسطة الرسوم التوضیحیة أو التخطیطیة. 
 یمكن حلها من خالل التعرف على قانون أو قاعدة معینة. 

  .وذلك حسب رغبتهم، للمحاوالت الفردیة أو الجماعیة لحل المشكلة فرصاً  طالبیعطي المعلم ال. 2

یتأكد المعلم من تمكن الطالب المتفوقین من المتطلبات الریاضیة السابقة الالزمة لحل المشكلة . 3
  .المقدمة لهم

وتحدید الهدف المراد الوصول ، یوجه المعلم نظر الطالب إلى تحدید المعلومات المتاحة في المشكلة. 4
  .لفكرة الحل

وبین الهدف المراد الوصول ، زاء المعلومات المتاحةیساعد المعلم الطالب على إدراك العالقات بین أج. 5
  . هإلی        

  .إعطاء مساعدة أقل من المعتاد إلى الطالب المتفوقین؛ لیتوصلوا هم بأنفسهم إلى الحل. 6

والتفكیر في أنه یوجد أكثر من طریقة صحیحة لحل ، یعلم المعلم الطالب التركیز على عملیات الحل. 7
  .الواحدةالمشكلة الریاضیة 

یشجع المعلم الطالب على إیجاد حلول غیر روتینیة للمشكلة الریاضیة، مع التعزیز الفوري للحلول . 8
  .المتنوعة واألصلیة

  .تعلیم المتفوقین التركیز على عملیات الحل والتفكیر، ولیس مجرد القفز إلى ناتج عددي أو رقمي. 9

حلول من الناحیة الریاضیة، وأن یقرروا أي منها یجعل المعلم الطالب یتحققون من صحة هذه ال. 10
  . أنسب وأسهل من حیث الوقت والجهد المبذولین في عملیة الوصول إلى الحل
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یعرض المعلم مشكالت تطبیقیة، ومشكالت مفتوحة تبرز عالقة الطالب بالتطبیقات الریاضیة، وذلك . 11
  .لتعریف الطالب المتفوقین بأهمیة الریاضیات في الحیاة

یحترم المعلم آراء وأفكار وحلول الطالب ویدعم ویكافئ األفكار والحلول الصحیحة، ویقوم ویصوب . 12
  . الحلول واألفكار الخاطئة دون سخریة أو تهكم

ــــك أن ویالحــــظ مــــن  ــــیم ذل ــــد اســــتخدام أســــلوب حــــل المشــــكالت فــــي تعل ــــم لهــــذه اإلرشــــادات عن ــــاع المعل إتب
تبــــاع وذلــــك مـــن خـــالل إ. لـــى اكتســـاب مهــــارات التفكیـــر العلیـــاع همالریاضـــیات للطـــالب المتفـــوقین یســــاعد

  :الریاضیة ةخطوات حل المشكل

  یة خطوات حل المشكلة الریاض

نموذجًا عامًا لحل المشكالت یتكون من " بل"وتنوعت في مراحل حل المشكلة، حیث قدمد تعددت اآلراء ق
المشكلة في صورة إجرائیة، صیاغة عرض المشكلة في صورة عامة، إعادة صیاغة : خمس خطوات هي

-170: 1994بل،(الفروض وتنفیذ اإلجراءات للحصول على حل، تحلیل وتقویم الحلول واستراتیجیاتها
 التمثیلقراءة المشكلة، فهم المشكلة، : سبع مراحل لحل المشكلة هي) 80: 1999(قدم الشحاتو ). 171

   .خطة الحل، المراجعة البصري للمشكلة وفرض الفروض، وضع خطة الحل، وتنفیذ

فقــد وجــدت متشــابهة فــي المضــمون، وأنهــا فــي مجملهــا  وغیرهــا ومــن خــالل االطــالع علــى النمــاذج الســابقة
تراعــي ضــرورة فهــم المشــكلة والتخطــیط للحــل وتنفیــذه ثــم التحقــق منــه، وهــي بصــورة أو بــأخرى تشــبه نمــوذج 

لقــد . فــي هــذه الدراســة یناســب طلبــة الصــف التاســع األساســي بولیــا الــذي یمكــن اســتخدامه كأســلوب تــدریس
 ، المسـألة لحـل خطـوات أربـع  ?How To Solve it "الحـل عـن البحـث" المعـروف كتابـه فـي بولیـا جـورج وضـع

ل ضــمنه الوســائل واألســالیب التــي تســتخدم مــع المتعلمــین لتثیــر تفكیــرهم، وتمكــنهم مــن اكتشــاف الحــ وكــذلك
وقـــد اعتبرهـــا مقترحـــات تســـاعد المـــتعلم علـــى  .)(Polya,1973:33علیـــه تعـــرضالصـــحیح للمشـــاكل التـــي 

اكتشـــاف الحـــل بنفســـه، والتـــي مـــن شـــأنها اســـتدعاء معلومـــات المـــتعلم ومعارفـــه الســـابقة لیقـــوم بربطهـــا معـــًا 
   :األربعة التالیة النموذج الخطواتلیكتشف بنفسه حل المشكلة، ویتضمن 

 فهم المشكلة  
  ابتكار الخطة  
  الخطةتنفیذ   
 التحقق من صحته(مراجعة الحل(    

ســواء بصــورة مباشــرة أم غیــر  -لقــد تبنــى غالبیــة البــاحثین فــي مجــال التــدریس بحــل المشــكلة هــذا النمــوذج
ن كــانوا یعرضــون تحــت كــل مرحلــة مــن مراحــل هــذا النمــوذج نصــائحهم مــرة إلــى المعلــم، ومــرة  -مباشــرة ٕ وا
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مشــكلة جمیعهــا، فــي النهایـة تعتبــر تكــرارًا بصــورة أو بــأخرى أخـرى للمــتعلم بشــأن تســهیل التوصــل إلـى حــل ال
لمقترحات بولیا وأسئلته، وقد تبنت الباحثة فـي هـذه الدراسـة نمـوذج بولیـا وذلـك لشـمول النمـوذج، وهـو محـدد 

  .إجرائیًا ضمن خطوات واضحة

   التفكیر: ثالثاً 

اهللا في مواضیع عدیدة، ومن ذلك  لقد حث القرآن الكریم على إعمال العقل والتفكیر والتدبر في ملكوت
نَّ فِي﴿ قوله تعالى ْلقِ  ِإ اتِ  خَ َ او َ ْضِ  السَّم اَألر َ ِ  و تِالَف اخْ َ لِ  و ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ َ اتٍ  و َ ِي آلي ل ْ ُو ابِ  ألِّ َ وقوله عز :190)آل عمران( ﴾األْلب

   ).8آية : الروم(  ﴾أولم يتفكروا في أنفسهم﴿وجل 

فبعـــد أن كانـــت العقـــول أســـیرة األوهـــام والخرافـــات محصـــورة فـــي خیـــر األرض ال تحلـــق وال ترتفـــع، حبیســـة 
العقائــد الفاســـدة، أطلقهـــا القـــرآن مـــن إســـارها، وأخرجهـــا مــن محبســـا وضـــیقها، ودعاهـــا إلـــى النظـــر والتفكیـــر، 

التفكیر من األنشطة العقلیة المعرفیة الهامة في حیاة الفرد وهو مطلـب أساسـي لزیـادة فهـم الفـرد للعدیـد مـن ف
 ة التعلیمیـــة، وغایـــة رئیســـیة یجـــب أن، وهـــدف أساســـي للعملیـــالتـــي یتعـــرض لهـــا فـــي حیاتـــه الیومیـــةالقضـــایا 

إلـــــــــى أفـــــــــراد فـــــــــالمجتمع بحاجـــــــــة إلـــــــــى أفـــــــــراد مفكـــــــــرین ولـــــــــیس بحاجـــــــــة . تســـــــــعى المـــــــــدارس لتحقیقهـــــــــا
  .)43: 2000،الشریف(مرددین

ویعتبر التفكیر ضرورة بشریة ال غنى لإلنسان عنها، فحاجـة اإلنسـان فـي مواجهـة مشـاكله العامـة والخاصـة 
، تســاعده تتطلــب ضــرورة العنایــة بتــدریبهم علــى التفكیــر مــن خــالل مواقــف تعلیمیــة عملیــة، وخبــرات معرفیــة

التفكیــر مــن أبــرز األدوات التــي یســتخدمها  فیعــد. فــي معالجــة الظــواهر البیئیــة المادیــة واالجتماعیــة بطریقــة ســلیمة
اإلنسان لتساعده علـى التكیـف ومواجهـة متطلبـات الحیـاة، ومـن هنـا عنیـت كثیـر مـن الـدول واألنظمـة فـي العـالم بـه، وسـخرت 

  ). 2006،صبحي ( يمواجهة متطلبات حیاتهم المستقبل، بغیة إعدادهم للنجاح في الكثیر من طاقاتها لتنمیته لدى األفراد

، )376- 375: 2002الســرور، (تعــددت تعریفــات التفكیــر واتجاهاتــه حســب مــا وفــره األدب التربــوي فهنــاك تعریــف وضــعته 
بموضـوع الدراسـة وهـو ارتـبط ، ولكـن الباحثـة اسـتندت إلـى تعـرف )6 - 5:  1996حبیـب، (، )13: 2001قطامي، ( وهناك

  :هناك ثالث سمات ممیزة لمفهوم التفكیر وهي أن )  Mayer,1992:72( ما أورده مایر

تحـــدث داخـــل عقـــل اإلنســـان ومـــع ذلـــك یســـتدل علیهـــا مـــن الســـلوك الحـــادث مـــن ، التفكیـــر عملیـــة معرفیـــة
بهــا مــن أجــل حــل وتفكیــر التلمیــذ عنــد حــل مشــكلة ریاضــیة یبــدو فــي صــورة الخطــوات التــي یقــوم اإلنســان، 

  .المسألة
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یتم من خاللها معالجة مجموعـة مـن المعلومـات داخـل المجـال المعرفـي، ففـي حالـة  التفكیر عملیة داخلیة،
تفكیـر التلمیـذ فـي حـل المشـكلة فإنــه یـربط الخبـرات السـابقة لدیـه والمعلومــات المتاحـة أمامـه وینشـأ عـن ذلــك 

  .تغیر في المعلومات لیقود لحل المشكلة

ینــتج عنــه حــل المشــكلة ویتجــه نحــو الحــل ویبــدو هــذا فــي تتــابع ونظــام  ر عملیــة موجــه تقــود لســلوكالتفكیــ
 .الخطوات المؤدیة للحل

التفكیــر هــو النشـــاط : بعــد دراســة الباحثــة للتعریفـــات الســابقة للتفكیــر تخلـــص إلــى التعریــف اإلجرائــي التـــالى
إلـى  الة ال تـتمكن مـن حلهـا بسـهولة، ممـا یـدفعهالعقلي الذي تقوم به الطالبـة عنـدما تواجههـا مشـكلة أو مسـأ

تحلیل هذه المشكلة إلى عناصرها، ودراسة مكوناتها األساسـیة، وتحدیـد معالمهـا الرئیسـیة، وتحدیـد العالقـات 
بــین هــذه المكونـــات، ثــم تقـــوم بتنظــیم الخبـــرات الســابقة لـــدیها بمــا یتناســـب وظــروف المشـــكلة التــي تواجههـــا 

  .غلب على الصعوبات التي أمامها والتوصل إلى الحل السلیم والمقنع للمشكلةوشروطها، وذلك بهدف الت

لــذلك كــان ال بــد مــن االهتمــام بتعلــیم التفكیــر وتعهــد تنمیتــه وتطــویره لــدى الناشــئة لتحقیــق غایــة ســامیة حــث 
المجتمعــات وبـالرغم مــن اخـتالف  .علیهـا اهللا سـبحانه وتعــالى وهـي الفكــر فـي خلــق اهللا وملكوتـه علـى الــدوام

ة تلـك جمـاع علـى أهمیـة تنمیـیكاد یكون هناك شـبه إ ة ، إال أنه فیما بینها في سبیل رعایتها لطاقاتها البشری
ــــة المــــوارد البشــــریة فــــي عــــدة صــــور ً  ، أهمی ــــة تنمیــــة مهــــارات التفكیــــر التــــي باتــــت محــــور ا هامــــا علــــى طاول

ولكــن . التفكیــر هـو موضــوع الســاعة نذكــر أحـین  )15 :1996 (لمفاوضـات التربویــة، بــل لـم یبــالغ حبیــبا
ذلــك ) 6: 2003(فخــرو ویؤیــد،  العربیــة مــن هــذا التوجــه العــالمي نحــو تنمیــة مهــارات التفكیــر؟ أیــن المجتمعــات

أصــبح تعلــیم مهــارات التفكیــر فــي أیامنــا هــذه هــدفًا عامــًا وحقــًا لكــل إنســان فــي هــذا الوجــود بغــض النظــر عــن  حیــث أشــار أنــه
   .مستواه العقلي أو االجتماعي أو االقتصادي أو عرقه أو لونه، موهوبًا كان أم معاقًا، ثریًا أم فقیراً 

    :مهارات التفكیر
مهـــارات عقلیـــة  ": بأنهـــا وتكنولوجیـــا التعلـــیم مهـــارات التفكیـــرتعـــرف الموســـوعة العربیـــة لمصـــطلحات التربیـــة 

یوســـف، " ( الفـــرد عنـــدما یواجـــه مشـــكلة أو قضـــیة أو موقـــف مـــا تحـــدد أنمـــاط وأســـالیب التفكیـــر التـــي یتبعهـــا
 وفهـم وتعریـف شـرح علـى المـتعلم قـدرة بأنهـا التفكیـر مهـارات) 2000:60( دیـاب عـرفو  )335: 2002

تقـان، بسـرعة العقلیـة العملیـات وممارسـة ٕ  فـي العالقـات إدراك علـى المـتعلم بقـدرة العقلیـة العملیـات وحـدد وا
 للوصـول المتاحـة والخبـرات األفكـار وتنظـیم االستبصـار علـى والقـدرة البـدائل اختیـار علـى والقـدرة المواقـف

 عالیـة بقـدرة االحتفـاظ مـن المـتعلم تمكـین علـى یعمـل المهـارات هـذه اكتسـاب أن بین كما .جدیدة أفكار إلى
بأنهـا نشـاط عقلـي یكتسـب الفـرد مـن خاللـه المعلومـات، بمعنـى وعرفهـا كـرم  .المعلومـات معالجـة فـي وثابتـة

  ). 111: 2000كرم،(أنه نشاط عقلي یساعد على تكوین فكرة أوحل مشكلة أو اتخاذ قرار مناسب
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وتعریــــف وفهــــم وممارســــة أن مهــــارات التفكیــــر هــــي قــــدرة المــــتعلم علــــى شــــرح  )33: (1996ویــــرى حبیــــب 
ٕ العملیا   .تقانت العقلیة المطلوبة بسرعة ودقة وا

أن مهــارة التفكیــر هــي طــرق ذهنیــة فعالــة فــي وتــرى الباحثــة أنــه مــن خــالل التعــاریف الســابقة یمكــن القــول 
تقــان لتحقیــق تنــاول المحتــوى والتــي تتطلــب  ٕ أداء عملیــات عقلیــة یمارســها فــي معالجــة المعلومــات بســرعة وا

  .معینةأهداف 
وأن تكـون تلـك المهـارات جـزءًا أصـیًال  حاجة ماسة لتضمین مهارات التفكیر في المنـاهج الدراسـیةوأن هناك 

، مــع تــوفیر البیئــة التعلیمیــة المشــجعة والداعمــة مــن تفكیــر الطلبــة فــي حــل التمــارین والمشــكالت الریاضــیة
عطاء المتعلم دورًا نشطًا في الموقف التعلیمي ومنحه حریة  ٕ   .التفكیر والنقد والتجریبوا

  :ویمكن تصنیف مهارات التفكیر إلى مستویین واسعین رئیسیین هما
  مستویات التفكیر الدنیا األساسیة_ 1
  مستویات التفكیر العلیا_ 2

  بین مستویات التفكیر العلیا والدنیا حیث استخلص أن  )Newman,1995:37(نیومانوقد میز 
تتطلب فقط التطبیق اآللي الروتیني للمعلومات المكتسبة سابقًا مثل ) األساسیة(مهارات التفكیر الدنیا 

استرجاع المعلومات المخزونة في الذاكرة واالهتمام باألرقام في القوانین المتعلمة سابقًا وعلى العكس فإن 
ى نقطة مهمة مهارات التفكیر العلیا تتطلب حث التلمیذ على االستنتاج وتحلیل المعلومات، كما أشار إل

، فالمهام التي تتطلب مستویات دنیا من  وهي أن تحدید مستویات التفكیر الدنیا أو العلیا یعتبر أمرًا نسبیًا
أحد األشخاص قد تتطلب مستویات علیا من شخص آخر، وتبعًا لذلك فتحدید المدى الذي یحتاجه الفرد 

  .للتفكیر في مشكلة ما یتطلب تحدیدًا لمستوى ذكائه
    :تعلیم مهارات التفكیرأهمیة 

بحثًا ) 56(بمراجعة  Cottonبالنسبة ألهمیة مهارات التفكیر وتعلیمها وتطویرها فقد قامت كوتون 
  :بحثًا نظریًا حول مهارات التفكیر، وقد توصلت إلى النتائج اآلتیة) 23(بحثًا تطبیقیًا و) 33(منها
أسباب من أهمها أن الطالب بصورة عامة، ال تزوید الطالب بمهارات التفكیر هو أمر مهم لعدة _ 

  .یطورون مهارات التفكیر ذاتیاً 
  .تعلیم مهارات التفكیر یعزز النمو الفكري ویعزز تحقیق المكاسب األكادیمیة_ 
تدعو البحوث إلیجاد نهج تعلیمي لتشجیع التفكیر وتنمیة المهارات من خالل تعزیز البحث وتوجیهه _ 

طالة وقت المناقشات مع الطلبةواالرتقاء بالمناقشات د ٕ   .اخل الصفوف وا
  .حقق مكاسب للطلبةتدریب المعلمین على تعلیم مهارات التفكیر ی_ 
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ال یمكن تعلـیم مهـارات التفكیـر بصـورة منفصـلة عـن المنـاهج، وكالهمـا یمكـن أن یـؤدي إلـى تحسـین أداء _ 
  .الطالب بالتآزر بین العنصرین، وغالبًا ما تؤدي إلى نتائج مفیدة

أثبتــت التجــارب المتعــددة عبــر بــرامج تعلیمیــة لمهــارات التفكیــر إحــداث تحســینات فــي أداء الطــالب علــى _  
  .صعید اختبارات الذكاء واختبارات التحصیل

مهــارات التفكیــر تتطلــب الكثیــر مــن الوقــت لكــي تكــون فعالــة، والــدعم اإلداري وااللتــزام أمــران ضــروریان _ 
  .لنجاح البرنامج
ـــیم مهـــارات  والمهـــم بشـــكل ـــم والطـــالب وتهیئـــة منـــاخ الصـــفوف لتعل خـــاص إقامـــة عالقـــة إیجابیـــة بـــین المعل

   ).Cotton,1991(الجدیدةالتفكیر، بحیث یتقبل الطالب المنهج والتجربة واألفكار 
مـا ییسـر باإلضافة إلى أنها تفید كـل مـن المعلـم والمـتعلم، فهـي ترفـع مـن مسـتوى إیجابیـة المـتعلم وفاعلیتـه م

التحصــــــــیل األكــــــــادیمي، ویقلــــــــل مــــــــن جهــــــــد ، ویســــــــرع مــــــــن النمــــــــو العقلــــــــي ویزیــــــــد مــــــــن التعلــــــــیمعملیــــــــة 
  ).2007a :13،جروان(المعلم

  : مبررات تعلیم مهارات التفكیر
ال شـك أن لهـذا االهتمـام بـالتعلیم والتـدریب علـى مختلــف مهـارات التفكیـر مبـررات ومسـوغات قـد أوردت فــي 

ویمكـن تلخـیص ) 2003؛ الزهرانـي، 2002؛ بكـار، 2001قطـامي، (المختصـین ومـنهم  العدید مـن أدبیـات
  :وسرد أهم المبررات على النحو التالي

  .فاعلیة أدوار المعلمین في الموقف الصفي یزید من_ 1
 .یتیح أمام المعلمین الفرصة لممارسة دور أكثر فاعلیة وأكثر أهمیة من دور الملقن والخبیر_ 2
  .التعلم الصفي والمواقف والخبرات الصفیة المختلفةیزید إقبال الطلبة على _ 3
  .یتیح الفرصة للطلبة لكي یفكروا تفكیرًا إیجابیًا وهو التفكیر الذي یوصل إلى أفكار جدیدة_ 4
 .یسهم في إعداد الطلبة للحیاة، ویتیح أمامهم فرصة ممارسة الحیاة بأقل قدر من األخطاء_ 5
 .؛ للتوصل إلى الحقیقة أو تحدید مدى الدقة في الحكمتقویم التفكیرالحاجة إلى طلبة قادرین على _ 6
  .زمة لحل المشكالت، أو اتخاذ القرارزیادة كفاءة الطلبة في توظیف مهارات التفكیر الال_ 7
  .تعلم والمحیط الثقافي واالجتماعياستثمار العالقات المعقدة بین الم_ 8
  .یساعد على تطویر نمط التعلم الخاص بهم _9

  .یزید القدرة على اتخاذ قرارات موزونة وأحكام صائبة _ 10
  .یساعد الطلبة على نقل أثر التدریب والخبرة في تطبیقها على میادین أخرى مختلفة _11
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تأكد لدى الباحثة ضـرورة تعلـیم وتـدریب الطلبـة علـى مهـارات التفكیـر بأنواعهـا الرئیسـیة وبناء على ما سبق ی
تطـــور هـــذه المهـــارات والفرعیـــة وأنـــه باإلمكـــان تعـــریض الطلبـــة بمـــن فـــیهم المتفـــوقین لبـــرامج تعلیمیـــة إثرائیـــة 

عطــاء ویكــون ذلـك مــن خـالل اختیــار المشـكالت الریاضــیة التـي تثیــر واالسـتعدادات العقلیــة لـدیهم  ٕ التفكیـر وا
دراك  ٕ یجـاد الحـل المناسـب مـن خـالل تحدیـد المعطیـات والمطلـوب والـربط بینهمـا وا ٕ الطلبـة فرصـة للمحاولـة وا

  .العالقات بین أجزائها إلیجاد حلول أخرى غیر الحل المقترح ومن ثم التحقق من صحة الحل
   :تعلیم مهارات التفكیر مناحي

أهمیة تعلیم التفكیر في تحسین تعلم الطالب بشكل عام وتزویدهم أشار الكثیر من علماء التربیة إلى 
بمهارات تمكنهم من االستخدام األمثل لما تعلموه، لذا تحرص المؤسسات التربویة على توفیر الفرص 

تتبنى . المناسبة لتحفیز الطلبة على التفكیر وممارسته بشكل فعال في المواقف الصفیة والالصفیة
بهذا الخصوص واحدًا من ثالث اتجاهات أو أسالیب لتعلیم التفكیر وذلك حسب البیئة المؤسسات التربویة 

االتجاه األول هو تعلیم التفكیر بشكل . التي یتم فیها تعلیم التفكیر وطبیعة الدارسین الذین یتم تدریبهم
لثاني تعلیم ومخصصة لمهارات التفكیر، وا مباشر ومن خالل برامج ومقررات مستقلة عن المواد الدراسیة

التفكیر من خالل المنهج العادي وضمن المحتوى الدراسي، والثالث یتضمن تعلیم التفكیر باستخدام 
   :وهي موضحة على النحو التالي). 54: 2001القطامي،(األسلوبین معاً 
  )التعلیم المباشر للتفكیر(: تعلیم مهارات التفكیر كمادة مستقلة: االتجاه األول
فهـو یعـد مـن أبـرز علمـاء التفكیـر الـذین یـدافعون بقـوة   De Bono)1989(االتجاه دي بونـو لقد تبنى هذا 

عن منهجیة تدریس مهارات التفكیر أو أدواته بطریقة مباشـرة، مسـتندًا بـذلك إلـى نتـائج الدراسـات والتطبیقـات 
تعلــــیم " ، علـــى أن یـــدرس فـــي مـــادة مســـتقلة تســـمىفـــي كثیـــر مـــن دول العــــالم هامجـــنبر  التـــي أجریـــت علـــى

، وتعــد لهــا خطــة منهــاج ومــادة دراســیة تؤلــف لتحقیــق ســاعتین أســبوعیاً  وتخصــص لهــا علــى األقــل، "التفكیـر
ــــــین  ،)2002:43،جــــــروان(ذلــــــك ــــــر موضــــــوعًا لمقــــــرر أساســــــي ب ــــــو أن یكــــــون تعلــــــیم التفكی ویــــــرى دي بون

الموضــوعات الدراســیة، حیــث یطـــور هــذا المقــرر عقــل المـــتعلم والمعلــم بمــا یقــود إلـــى تكــوین عملیــة تفكیـــر 
كموضـوع  مهـایعقلیة منهجیة، ویر كذلك أننا إذا أردنا جعل مهارات التفكیر ذات نواتج فعالة فـال بـد مـن تعل

یث یساعد تركیز االنتباه على مهارات التفكیر المحددة على تعلمها واسـتیعابها ومـن ثـم اسـتخدامها مستقل ح
ممیـزات هـذه أن مـن  )15: (2006يعسـقول ومهـد یؤكـدو  .De Bono(1998:41) فـي المواقـف المختلفـة

ــدرك الطلبــة : الطریقــة ُ أهمیــة الموضــوع، ویشــعروا بعملیــات التفكیــر التــي یقومــون بهــا، وســیزید مــن تركیــز  ی
  .ال وكذلك عملیة التقییم تكون أدقوسیطور المهارات القابلة للتحویل واالنتق تعمیم الالزم،االنتباه وال

، )1996(السـروربأنواعهـا المختلفـة مثـل وهناك دراسات عربیة طبقت بـرامج مسـتقلة لتعلـیم مهـارات التفكیـر 
   ).2003(فخرو
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 )التعلیم من أجل التفكیر( :تعلیم مهارات التفكیر ضمن المنهج المدرسي: االتجاه الثاني
إن تعلـــم مهـــارات التفكیـــر تبعـــًا لهــــذا االتجـــاه یتطلـــب تحلیـــل أهـــداف المــــنهج الدراســـي للتقریـــر حـــول أنــــواع 

مــع أهــداف المــنهج، وبنــاء إطــار لمهــارات التفكیــر المهــارات المطلوبــة، وتقــویم الحاجــات المعرفیــة للمعلمــین 
المهــارات المرتبطــة بمحتــوى دراســي  المقترحـة طبقــًا لمتطلبــات المــنهج وحاجــات الطلبــة المعرفیــة، حیــث تقــدم

أي یتم تعلیم التفكیر ضمنیًا أثنـاء تـدریس المـواد الدراسـیة وذلـك مـن خـالل القیـام بممارسـات تدریسـیة محدد، 
فـإن العملیـات  وبالتـاليلبیئـة الصـفیة واسـتخدام أسـالیب وطـرق تدریسـیة وتقویمیـة معینـة، تهیئـة ا: معینـة مثـل
عـن الجـو تخـبط وخـروج تعزیزها بشكل مشترك، وكذلك فإن الخـروج إلـى منـاهج غیـر مألوفـة فیـه  العقلیة یتم

وكــان لســتینبیرغ ؛ Beyerومــن مؤیــدي هــذا االتجــاه بــایر  ).102: 2003زیتــون،(الطبیعــي الدراســي المعتــاد
Sternberg  موقــف لضــرورة تضــمین مهــارات التفكیــر ضــمن المــواد الدراســیة كلهــا، إذ إن المــواد الدراســیة

ـــذلك، تعتبـــر  الوســـیط األكثـــر مناســـبة لتنمیـــة التفكیـــر وتطـــویره، علـــى أن یعـــد المعلمـــون اإلعـــداد المناســـب ل
 .الدراســیة المختلفــة، فــإن ذلـك یحقــق فائــدة كبیــرةویـدربون كفایــة لتحقیــق مهـارات تعلــیم التفكیــر ضــمن المـواد 

هـذه الطریقـة تنشـط العملیـة التعلیمیـة باسـتمرار، وتحفـز المتعلمـین أن  )15، 2006(ویؤكد عسقول ومهـدي 
درة على استخدام عملیات التفكیـر فـي مختلـف المـواد، وتـوفر فهمـًا أعمـق للمحتـوى المعرفـي لهـذه المـواد، وقـ

  .وتطبیقهاأفضل على استیعابها 
 :بالدمج بین الطریقتین السابقتین تعلیم مهارات التفكیر: االتجاه الثالث

تعني تعلیم المحتوى ومهارات التفكیر في وقت واحد وتمثل مهارات التفكیـر المـراد تعلمهـا جـزءًا مـن الحصـة 
وهذا یتطلب من المعلم توظیـف محتـوى دروسـه الیومیـة، لتـدریس ). 11: 2006،آل شارع(الدراسیة المعتادة

وروبــرت إنــس   Robert J.SWARTZمهــارة التفكیــر المســتهدفة، ومــن أنصــار هــذا االتجــاه مؤسســة 
Robert Eans 103: 2003زیتون،(وهما من أبرز علماء تعلیم التفكیر.(  

، بل ربما یكـون  فیـذكر . مفیـدًا إذا وجـدت اإلرادة والخبـرة لـدى المعلـمقد ال یكون الجمع بین األسلوبین صعبًا
أن الكثیــرین مــن رجــال التربیــة یفضـــلون تــدریس وتنمیــة مهــارات التفكیــر ضــمن المـــنهج ) 22: 2000(كــرم

إذا كانـــت  المدرســـي، وذلـــك حتـــى یســـتطیع أن یســـتخدم المـــتعلم هـــذه المهـــارات فـــي مواقـــف الحیـــاة المختلفـــة
  .ها في المنهج المدرسي ذات عالقة بالمواقف الحیاتیة في المجتمعالموضوعات والقضایا التي یدرس

ممــا ســبق تــرى الباحثــة أهمیــة تعلــیم مهــارات التفكیــر بالــدمج، وأهمیــة دور المعلــم فــي تعلــیم مهــارات التفكیــر 
یجاد الفـرص التـي تسـمح للطلبـة تنمیـة تفكیـر  للطلبة ٕ هم وأن علیه خلق البیئة التعلیمیة المحفزة على التفكیر وا

یكـــون فـــي حالـــة بحـــث دائـــم عـــن الفـــرص لـــدمج مهـــارات التفكیـــر فـــي المـــواد الدراســـیة مثـــل الریاضـــیات أن و 
وهـذا مـا حرصـت الباحثـة علیـه أثنـاء تطبیـق الدراسـة وهـو إشـراك الطالبـات المتفوقـات فـي مناقشـات وغیرها، 

  .متحدیة ومثیرة لعقولهنمنظمة، وهادفة، محفزة على التفكیر ومنمیة لمهاراته من خالل مشكالت ریاضیة 
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    :تصنیف مهارات التفكیر

إن هناك العدید من التصنیفات التي كرست نفسها لتقسیم مهـارات التفكیـر إلـى مهـارات تختلـف فـي تسلسـلها 
  :صنیف إلى آخر وهنا نورد بعض منهاوتدرجها من ت

 :مهارات التفكیر في القرآن الكریم .1

للقـرآن الكـریم یالحـظ  فالقـارئلقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى بـالتفكیر وجعلـه فریضـة علـى كـل مسـلم ومسـلمة، 
األنبیـــاء یـــدعو اإلنســـان للتفكیـــر،  قصـــصادیـــة والكونیـــة والتشـــریعیة وعـــرض أنـــه فـــي كـــل المجـــاالت االعتق

فكیـــر، أو األمـــر بـــه، أو ویخاطـــب أولـــي األلبـــاب واألبصـــار، حتـــى بلـــغ عـــدد اآلیـــات الحاویـــة علـــى فعـــل الت
ومــن مهـارات التفكیــر التــي أمرنــا القـرآن بهــا وحثنــا علیهــا . اإلشـادة بــالمفكرین ومخــاطبتهم بضـعًا وثالثــي آیــة

  :ما یلي

  .فرض الفروض –االستنباط  –االستقراء  –" التحقق" التثبت –التدبر  –النظر 

 :تصنیفًا لمهارات التفكیر األساسیة على أنها تشمل اآلتي )Fisher,1999: 71 (یقترح فیشر  .2
 .مهارة تنظیم المعلومات .1
 .مهارة االستقصاء .2
 .المهارات ذات العالقة بالمبررات واألسباب .3
 مهارة التفكیر اإلبداعي .4
 .مهارات التقییم .5

 :مهارات التفكیر إلى) Sternberg,1986:56( ستیرنبرجولقد صنف  .3
  :تتمثل فيفوق المعرفیة مهارات التفكیر  :أوالً 

 التخطیطمهارات   - أ
 الضبط أو المراقبةمهارات   -  ب
 قییممهارات الت  -  ت

  :المعرفیة وتتمثل فيمهارات التفكیر : ثانیاً 

 التركیزمهارات   - أ
 جمع المعلوماتمهارات   -  ب
 التذكرمهارات   -  ت
 تنظیم المعلوماتمهارات   -  ث



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

48 

 

 مهارات التحلیل  - ج
 مهارات التكامل والدمج  - ح
  مهارات التقویم  - خ

قائمة " التعلیم من أجل التفكیر"في كتابهم  )et al Raths، 1991راثز وآخرون،(ولقد وضع  .4
 :لمهارات التفكیر على النحو التالي

مهـــارة و مهــارة النقــد و مهــارة التفســـیر و  مهـــارة التصــنیفو  مهــارة المالحظــةو مهــارة المقارنـــة و مهــارة التلخــیص 
مهــارة و  مهــارة التعــرف إلــى االفتراضــاتو مهــارة إدراك العالقــات و  مهــارة جمــع البیانــات والمعلومــاتو التخیــل 

مهــــارة صــــنع و  مهــــارة وضــــع الفرضــــیات وفحصــــهاو مهــــارة التنبــــؤ فــــي ضــــوء المعطیــــات و تصــــمیم البحــــث 
  ). 55-2000،66دیاب، (مهارة الحفظ والتذكرو  مهارة طرح األسئلة وتولیدهاو  التعمیمات وتخریج النتائج

 :أن مهارات التفكیر یمكن تصنیفها كالتالي) Burns,1986(وتقترح برنز .5

وهـذه المهـارات جمیعهـا یتبـع لهـا  اإلدراكو مهـارة اإلبـداع و  مهارة التفكیر الناقـدو  مهارة التنظیمو مهارة التحلیل 
  .)2007:62إبراهیم، ( مهارة فرعیة أخرىما یقارب سبعین 

   :)Bloom,1956: 43( تصنیف بلوم .6
ویعـد مــن أكثــر قــوائم مهـارات التفكیــر شــیوعًا حیــث قـام بلــوم وزمــالؤه بتصــنیف األهـداف التعلیمیــة إلــى ســت 

أن هـذه المسـتویات تـزداد درجـة تعقیـدها، ویرتفـع مسـتواها باالنتقـال مـن أسـفل السـلم ) بلـوم(ویعتقدمستویات، 
ـــدنیا  والتطبیـــق والفهـــمالمعرفـــة : ًا مـــن المهـــاراتتسلســـًال هرمیـــ ویســـجل بلـــوم ،تجـــاه أعـــاله وهـــي المهـــارات ال
   .التحلیل والتركیب والتقویم :المهارات العلیا فيویحدد األساسیة 

بعــد اســـتعراض مهــارات التفكیـــر عنــد بعـــض علمــاء التربیـــة، وفــي القـــرآن الكــریم تخلـــص الباحثــة أنـــه یمكـــن 
اعتمــدت علــى تصــنیف بلــوم وأنهــا ترجمــة التفكیــر إلــى مهــارات ســلوكیة، حتــى یمكــن تــدریب الطالــب علیهــا، 

وأن هــــذه التقســــیمات لمهــــارات التفكیــــر مــــن حیــــث مســــتویاتها . 1956الــــذي ظهــــر عــــام  للمجــــال المعرفــــي
دخالهـا فـي المـنهج المدرسـي مـن  ٕ وأنواعها تدل علـى أهمیـة مهـارات التفكیـر بالنسـبة للمتعلمـین مـن جانـب، وا

ومـــن هنـــا وقـــع اختیـــار الباحثـــة علـــى هـــذا  ،جانـــب آخـــریم التـــي یـــتم دراســـتها مـــن خـــالل المعلومـــات والمفـــاه
  :التصنیف؛ لما یمتاز به من خصائص

 :تصنیف تربوي منطقي نفسي  - أ
استطاع التصنیف أن یرسم حدودًا بین مستویات األهداف التي یعتمد علیها المعلمون  :تربوي

 .في بناء الخبرات والمناهج
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 .وترتیبمصطلحاته عرفت بدقة واستخدمت بانسجام : منطقي
 .حیث یعطي وصفًا لكل مستوى وال یقلل من أهمیة مستوى على حساب مستوى آخر :نفسي

حیث یعطي وصفًا لكل مستوى وال یقلل من أهمیة مستوى على حساب  :تصنیف وصفي  -  ب
 .مستوى آخر

ومن المحسوس إلى المجرد، قسمت فیه المستویات من السهل إلى الصعب،  :نظام هرمي  -  ت
 .)المركب(المعقدومن البسیط إلى 

 .اآلخر مستوىیفضي إلى ال مستوىكل  :استمراري  -  ث
  .مستویات المعرفیة الدنیا والعلیااشتمل التصنیف على جمیع ال :شامل  - ج

وتــرى الباحثــة أنــه رغــم مــا یقــدم لنــا التــراث العلمــي المتصــل بــالتفكیر، قــوائم متعــددة مــن العملیــات المعرفیــة 
فمـن األهمیـة بمكـان أن نختـار أي المهـارات لهـا السـبق علـى غیرهـا فـي التي یمكن اعتبارها مهارات تفكیر، 

وأنــه البــد أن نلجــأ لدراســات بــاحثین  ؛علــى وجــه الخصــوص - ي مــادة الریاضــیاتوفــ -تنمیتهــا لــدى الطلبــة
، لكــي نحقــق النجــاح فــي تعلــیم مهــارات التفكیــر، ومــن الحكمــة أن یختــار المربــون  Bloomمـن أمثــال بلــوم

مهــارات التفكیــر العلیــا التــي اقترحهــا بلــوم، فهــي تمثــل مــا ینبغــي علــى الطلبــة القیــام بــه كأهــداف أو كغایــات 
لألهــداف المعرفیــة  Bloomونظــرًا ألهمیــة تصــنیف بلــوم  .تســهم فــي تنمیــة تفكیــرهمألعمــال تعلــم محــددة، 

وشـهرته البالغـة فـي المیـادین التربویـة، فقـد وضــع التصـنیف كـدلیل لمسـاعدة المعلمـین فـي تخطـیط األهــداف 
والمواقـــف التعلیمیـــة التعلمیـــة فـــي المدرســـة، وقـــد بـــرزت أهمیـــة تصـــنیف بلـــوم فـــي مجـــال تخطـــیط المنـــاهج 

ى المســـتویات الـــثالث العلیـــا مـــن مهـــارات اإلثرائیـــة للطلبـــة الموهـــوبین والمتفـــوقین، عـــن طریـــق التركیـــز علـــ
  .تضم التحلیل والتركیب والتقویم التفكیر التي

مهارات التفكیر العلیا وضرورة التأكید على  -بوجه عام -تنمیة تلك المهاراتترى الباحثة ضرورة لهذا  
   .بوجه خاص -)تحلیل وتركیب وتقویم(المتضمنة بتصنیف بلوم المعرفي

  :  التفكیر معوقات تعلیم مھارات
والتي مازالت مكدسة بالمعارف والمعلومات، فتلك المعلومات لن تكون كافیة لیتعلم : المناهج السائدة  – 1

  . الطالب مهارات التفكیر، فالمعارف وحدها ال تغني عن تعلم مهارات التفكیر 
ذاته والمعلم هو أداة والتي مازالت تنظر للمادة الدراسیة كهدف في حد : الفلسفة العامة للتربیة  – 2

  .توصیلها، ومازالت االختبارات بشكلها الحالي تقیس ما حفظه الطالب وتقیس مهارات متدنیة في التفكیر
والتي مازالت تقوم على افتراض أن ما یتعلمه المعلمون یؤدي إلى انتقال : برامج تدریب المعلمین_ 3

  ).24: 2009ابراهیم، (ال یحدث ولكن هذا یةخبراتهم النظریة إلى ممارسات عملیة داخل
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       :برامج تعلیم مهارات التفكیر
تعلیم التفكیر ومهاراته بحسب االتجاهات النظریة والتجریبیة التي تناولت موضوع التفكیر  تنوعت برامج

ظهرت في العالم عدة برامج لتنمیة الذكاء، وصقل التفكیر؛ حیث تنبهت فنزویال إلى أهمیة ف ومهاراته،
بإنشاء وزارة  1979ذلك، وعمدت إلى تبني برامج تدریبیة لتنمیة التفكیر على مستوى قومي توجتها عام 

أن ینمى، ولم  للدولة لشئون تنمیة الذكاء اإلنساني بقیادة الدكتور مكادو الذي یؤمن بأن التفكیر یجب
: تغفل حكومة ما یسمى بالكیان اإلسرائیلي عن هذه الثورة في عالم التربیة، بل استثمرتها ضمن مجالین

األول في تنمیة تفكیر ذوي االحتیاجات الخاصة، والثاني في تنمیة تفكیر الجنود وطلبة المدارس من 
  .التفكیر والذكاءخالل عدة برامج عكف على إعدادها مجموعة من العلماء في مجال 

الكورت التي تهدف إلى منهجیة في بناء وتطبیق برامج   De Bonoدیبونوأما في بریطانیا فقد برز 
وهناك برامج تعلیم التفكیر المنهجي والتي تبناها بیاجیه في التطور . بطریقة مباشرة التفكیر تدریس مهارات

: 2002جروان،(وبرامج تنمیة مهارات التفكیر لتاباالمعرفي، وبرامج الحل اإلبداعي للمشكالت ألسبورن، 
45.(   

فقـــد قــــدمت عــــدة اســـتراتیجیات للوصــــول الــــى تفكیـــر أفضــــل عنــــد  )Berman:1999:10-16(أمـــا بیرمــــان 
   :الطالب منها

  .تقدیم مواقف مستقبلیة تتحدى تفكیر الطالب  - 
 .اعتبار العوامل، المشاعر المتعلقة بالطالب - 
 .مهارة تفكیر في وقت واحددمج الطالب في أكثر من  - 
  .دمج تدریس التفكیر في المواد الدراسیة - 
ـــًا لتخطـــیط الخبـــرات التعلیمیـــة التعلمیـــة للطلبـــة  كوهنـــا بـــرامج عدیـــدة تتخـــذ مـــن تصـــنیف بلـــوم إطـــارًا مرجعی

 Mastermindبرنـــــامج تـــــدریبات الـــــذاكرة الرئیســـــیة فـــــي التفكیـــــر الناقـــــد : الموهـــــوبین مثـــــلو المتفـــــوقین 
Exercises in Critical Thinkingتقبلیة امج حل المشكالت المس  Future Problem Solving، برن

Program   أضـف إلـى ذلــك الدراسـتین العـربیتین اللتـین تناولتــا مهـارات التفكیـر العلیــا بشـكل مباشـر، وهمــا
وأكــدتا علــى فاعلیــة تــدریب الطلبــة علــى تلــك المهــارات مــع  )2004(لــوري، ودراســة )2003(دراســة فخــرو

  .وجود برنامج منهجي بشكل واضح ودقیق
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    مهارات التفكیر العلیا

ن مهــارات التفكیـر العلیـا بمصــطلحات عدیـدة مثـل التفكیــر الناقـد، والتفكیــر یالكتـاب والبـاحث العدیـد مــنعـرف 
التفكیـــر الشـــكلي لبیاجیـــه، ومـــا وراء المعرفـــة، ومهـــارات التحلیـــل االســـتنباطي، والتفكیـــر التقییمـــي، وعملیـــات 

فهـــذه . ، والتفكیـــر التباعـــدي والتفكیـــر اإلبـــداعي، وحـــل المشـــكالت  Bloomوالتركیـــب والتقـــویم عنـــد بلـــوم
المصطلحات یجمعها شـيء مشـترك هـو أنهـا تعنـي التحـدي الـذهني، ومزیـد مـن إعمـال العقـل، والتحـرر مـن 

ي الذهني، أو إعمال العقل یحدث عنـدما یتعـین علـى الفـرد أن یفسـر أو یحلـل، أو دالتح القیود الذهنیة، فإن
ألن الســـؤال أو المســــألة المطلـــوب حلهــــا ال یمكــــن حلهـــا عــــن طریـــق التطبیــــق الروتینــــي  یعـــالج المعلومــــات

  .لمعلومات سبق تعلمها

بأنهــا لیســت كیانــات غامضــة موجــودة فــي مكــان مــا  العلیــا مهــارات التفكیــر ),2005Fisher( فیعــرف فیشــر
فـي العقــل، وال هــي مثــل العضــالت العقلیــة التــي لهــا وجـود فعلــي فــي الــدماغ، إنمــا هــي مصــطلح یشــیر إلــى 
قـدرة اإلنســان علــى التفكیــر بطــرق واعیــة لتحقیــق أغـراض معینــة مثــل التــذكر واالســتجواب وتشــكیل المفــاهیم 

 .واتخاذ القرارات واألحكام وترجمة األفكار إلى كلماتوالتخطیط والتخیل وحل المشكالت 

القـدرات التـي تحتاجهـا طالبـات مقـرر : " مهـارات التفكیـر العلیـا بأنهـا) 163: 2005(یعرف األحمد والشبلو 
البرمجــة الریاضــیة؛ لتحقیــق أعلــى مســتویات الكفــاءة والمتمثلــة فــي أعلــى مســتویات تصــنیف بلــوم المعرفــي 

  ).التقویمالتحلیل والتركیب و (

العملیــات التــي یســتخدمها الطــالب : "التفكیــر العلیــا بأنهــامهــارات ) 894:  2004( ویعــرف إبــراهیم وحســن
الناجمــة عــن التلـوث البیئــي، وتقــاس بالدرجــة التــي یحصــل علیهــا ) تقــویم -تركیــب -تحلیــل(لحـل المشــكالت 

  ".الطالب في مقیاس المعرفیة العلیا

مهارات التفكیر العلیا بأنهـا مهـارات غیـر تقلیدیـة، فهـي ال تهـدف )  303:  2003(ویعرف شحاتة والنجار 
تــدریب التالمیـــذ علـــى إـجـراء العملیـــات أو المهـــارات الحســابیة والریاضـــیة، إنمـــا تهــدف تعلـــیم التالمیـــذ كیـــف 
یفكـــرون فـــي القیـــام بـــإجراءات ریاضـــیة معینـــة وبخطـــوات محـــددة؛ أي أنهـــا تهـــدف إكســـابهم أســـالیب تفكیـــر 

  .ولیس مجرد استدعاء الحقائق والمعارف الریاضیة أو تطبیق المهارات الحسابیةمتنوعة 

لیا تتكون بصفة مهارات التفكیر العأن  ) (Swartz & Perkins1999:115-116ذكر سوارتز وبیركنزیو 
صورة أخرى فإن ، وبلعقل معتمدة على المحتوى الدراسيالمواقف التي تحدث في ا عامة من سلسلة من

التفكیر یتم عن طریق معالجة المعلومات من أجل إنتاج مخرجات معینة وتبعًا لذلك  النوع من حدوث هذا
، على اعتبار أن الطریقة هي األسلوب ق لصیاغة المحتوىفإن مهارات التفكیر العلیا تحتاج إلى عدة طر 

  .الطالبمادة الدرس لتحسین وتقویة األثر التعلیمي في  الذي یتبعه المعلم في التعامل مع
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تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا یعنــي خلــق بیئــة تعلیمیــة محفــزة أن مــن خــالل التعریفــات الســابقة وتــرى الباحثــة 
مهـارات التفكیـر على إیجاد الفرص التـي تسـمح للطلبـة بتنمیـة تفكیـرهم مـن خـالل تفـاعلهم مـع الموقـف، وأن 

واالســـتنتاج وتحلیـــل المعلومـــات الریاضـــیة بحیـــث تلـــك المهـــارات التـــي تتطلـــب مـــن الطالبـــة النقـــد العلیـــا هـــي 
تعــرض علیــه تمرینــات ریاضــیة فــي صــورة مشـــكالت ریاضــیة تتطلــب تفكیــر عــالي المســتوى وهــي مرتبطـــة 

مـنهج الصـف التاسـع  یـدرس مـن ریاضـیات ضـمن بط حلهـا بمـاوبعضها ال یـرت بالمحتوى الریاضي المدرسي
  .بة في االختبار المعد في هذه الدراسةاألساسي والتي یمكن قیاسها من خالل درجة الطال

المســتخدمة علــى نطــاق واســع مــن ) مــا أســماه األهــداف المعرفیــة(مهــارات التفكیــر  Bloomقـد صــنف بلــوم
" المعرفـة والفهـم والتطبیــق" قبـل المعلمـین فــي التخطـیط لدروسـهم وهــو یحـدد عـددًا مــن المهـارات مرتبـة أدنــى

   :وفیما یلي عرض لتلك المهارات العلیا" ل والتركیب والتقویمالتحلی" وعدد من المهارات مرتبة ألعلى

   :التحلیل

التحلیل بأنه مهارة رؤیة األنمـاط وتنظـیم األجـزاء ومعرفـة المعـاني الخفیـة )  Bloom,1956:35( فسر بلوم
  . والعالقات بین عناصر النظاموتحدید المكونات 

بأنهـا مهــارة تحدیـد المكونــات الجزئیـة للعنصــر، أو العناصـر، وتحدیــد وفهــم  )2007a :46(یعرفـه جــروان و 
العالقــة، أو العالقــات التــي تــربط األجــزاء بعضــها بــبعض، وتتمیــز العناصــر مــن بعضــها بعضــًا مــن خــالل 

  ".المقارنة بین المكونات

یتعـرض واقـف التـي تعلم علـى تحلیـل بعـض المقدرة المـ بأنه) 90: 2003(ویعرفه كل من اللقاني و الجمل 
  .وذلك بأن یحدد الدوافع واألسباب أو یستنتج أو یستخلصلها، وتظهر في نواتج التعلم، 

یعني قدرة المتعلم علـى الفحـص المتـدقق لمـادة علمیـة  التحلیل من خالل التعریفات السابقة أن الباحثة وترى
الباحثــة أنــه  وتضــیف .التنظیمــي لهــاوفهــم البنــاء إلــى عناصــرها، وتحدیــد مــا بینهــا مــن عالقــات، وتجزئتهــا 

تصـــنف جمیـــع مهـــارات التفكیـــر العلیـــا ضـــمن قائمـــة واحـــدة یطلـــق علیهـــا التحلیـــل، حیـــث یمثـــل هـــذا أحیانـــًا 
المســـتوى أعلـــى مســـتویات المجـــال المعرفـــي ویتضـــمن حـــل المشـــكالت الریاضـــیة غیـــر الروتینیـــة واكتشـــاف 

یختلــف عــن مســتویات التطبیــق واالســتیعاب حیــث الخبــرات، والســلوك اإلبــداعي الخــاص بالریاضــیات، وهــو 
 . لى السیاق الذي لم یتدرب علیه الطالبیشمل درجة من التحویل إ

   ٍ:التركیب

التركیــب بأنهــا مهــارة التجمیــع وربــط األجــزاء واســتخدام األفكــار القدیمــة ,Bloom) 1956:35( فســر بلــوم
  .واستخالص االستنتاجاتإلنشاء أفكار جدیدة والتعمیم من المعطیات والتنبؤ 
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التركیـــب عكـــس التحلیــل، حیـــث تجمـــع العناصـــر لتكـــون كـــًال : " التركیـــب بأنـــه) 56، 2000(یعــرف صـــقرو 
، ولكــن التركیــب أصــعب مــن التحلیــل، حیــث إن التحلیــل یبــدأ مــن كــل واحــد متكامــل، ثــم یرجــع هــذا  متكــامًال

فــاألجزاء موجــودة، لكــن تركیبهــا فــي كــل األجــزاء الكــل إلــى أجزائــه التــي تكــون منهــا، أمــا فــي حالــة التركیــب 
  ."حتى یكون كًال متكامل

القــدرة علــى ربــط أو جمــع المعــارف الجدیــدة فــي البنیــة : "التركیــب بأنــه) 92، 2008(ویعــرف اللولــو واآلغــا 
  ".العقلیة لتكوین مركب أو مادة أو عالقة جیدة

صــــیغ غیــــر  علــــى تقــــدیم تركیبــــات جدیــــدة أوأنــــه قــــدرة المــــتعلم ) 105 ،2003(ویعرفــــه اللقــــاني و الجمــــل 
   .أو إعادة بناء من خالل نواتج التعلم، وذلك بإعادة ترتیب شيء معین، وتظهر نواتجهمسبوقة، 

یعني القدرة على تجمیـع األجـزاء، لتكـوین كـل متكامـل السابقة أن التركیب  اریفوترى الباحثة من خالل التع
أن یبــدأ ) التركیبیــة(وتتضــمن هــذه القــدرة العقلیــة. أو جزیئــاتأو تــألیف شــيء جدیــد مــن عناصــر ذي معنــى، 

الطالــب بخطــوات حــل المشــكلة الریاضــیة مــن حیــث انتهــى بهــم تحلیــل المطلــوب مــن خــالل تنفیــذ العملیــات 
   .الحسابیة أو الجبریة التي تحتویها إجراءات الحل

 :التقویم

التقــویم بأنـــه مهــارة مقارنــة وتمییــز بـــین األفكــار وتقیــیم قیمـــة  ),Bloom ) 35:1956 Bloomفســر بلــوم
  .العروض والنظریات وجعل االختیار بناء على حجة منطقیة

  ".إصدار حكم على قیمة المادة المتعلمة: " التقویم بأنه) 2007a :53( یعرف جروانو 

وبیانـات أخـرى مباشـرة أو بأنـه حكـم قیمـي مبنـي علـى المالحظـة واالختبـار، ) 88: 2000(ویعرفه الشریفي 
  .غیر مباشرة

الشــيء؛ عــن طریــق جمــع  عملیــة الحكــم علــى قیمــة التقــویمأن وتــرى الباحثــة مــن خــالل التعــاریف الســابقة 
وتفســیرها ســواء أكانــت كمیــة أو  اوتصــنیف هــذه المعلومــات أو البیانــات وتحلیلهــ، عــن موضــوع مــامعلومــات 

الشــيء، أو النشــاط الممــارس، أو المعنــى، أو إنتــاج محــدد مــن أو نوعیــة الفكــرة، أو حــل مشــكلة، أو  ،كیفیــة
وتتضمن القدرة على التقـویم إصـدار حكـم علـى معقولیـة الحـل مـن خـالل مراجعـة  .خالل التفكیر في معاییر

  .حل المشكلة للتحقق من صحة العملیات الحسابیة أو الجبریة أو الهندسیة المصاحبة لخطوات الحل

   :مهارات التفكیر العلیا طلبةم الیعلأهمیة ت

  :أشار العدید من الباحثین إلى أهمیة تعلیم مهارات التفكیر العلیا ویمكن تحدیدها فیما یلي
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طلبـــة یعتبـــر تعلـــم المهـــارات العلیـــا مـــن التفكیـــر أمـــر ضـــروري لكـــل مـــتعلم فهـــو لـــیس رفاهیـــة أو مهـــارة  لل _
التـي تحتــاج التخــاذ المواقــف الفــرد بعـض فقــد یواجـه . ه یتطلــب أسـالیب للتنمیــةالموهـوبین أو المتفــوقین ولكنـ

ه المهــارات یسـتلزم اسـتخدام المعلــم لمواقـف تعلیمیــة ذقـرار ممـا یتطلــب مهـارات علیــا فـي التفكیـر، وتــدریس هـ
  ).56: 2001اللقاني وفارعة،(غیر مألوفة عن طریق معالجة المعلومات من أجل إنتاج مخرجات جدیدة

عـن مصـادر المعلومـات، كمـا نحتاجـه فـي اختیـار المعلومـات الالزمـة  نحتاج إلـى التفكیـر فـي البحـث إننا_ 
  ).57، 2005الخلیلي،(للموقف، واستخدام هذه المعلومات في معالجة المشكالت على أفضل وجه ممكن

بـرامج التعلـیم المختلفـة مهـارات التفكیـر العلیـا، ألنهـا  يأن تنمـإلـى ضـرورة  )145، (2008شیر رمضـانیو  
تــزود المــتعلم بــالخبرات المعرفیــة مـــن خــالل مواقــف الحیــاة الحقیقیــة وتجعلـــه مرنــًا وقــادرًا علــى التكیــف مـــع 

لیكونـــوا قـــادرین علـــى حـــل المشـــكالت واتخـــاذ القـــرارات والفهـــم الجیـــد للمواقـــف و  التغیـــرات الحادثـــة فـــي البیئـــة
   .ذلك بتهیئة األنشطة والمواقف التي تتیح للتلمیذ فرصة ممارسة مهارات التفكیرالمختلفة، و 

إن التفكیر والتدریب یجب أن یتم بمعزل عن المواد : هناك فهم خاطئ یقولأن  )57:(2005الخلیليویرى 
فهذا الفهم . الدراسیة، أو أن بعض المواد الدراسیة یمكن أن تسهم في تعلیم مهارات التفكیر دون غیرها

یجب أن یتم إعادة النظر فیه؛ إذ إن الموضوعات المنهجیة یمكن أن یتم تدریب الطلبة فیها على مهارات 
؛ ألن تعلیم مهارات التفكیر والتعلیم من فإن . التفكیر تعلیم مهارات التفكیر یفید المعلمین والمدارس معًا

 ، أجل التفكیر، یرفعان من درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفیة، ویجعالن دور الطالب إیجابیًا وفاعًال
  .وینعكس بصور عدیدة من بینها تحسین مستوى تحصیلهم

  :ذلك ترى الباحثة أهمیة تنمیة مهارات التفكیر العلیا فیما یليإضافة إلى 

  .تشخیص مستویات التفكیر العلیا لدى الطالب . 1
  .تقدیم تغذیة راجعة للطالب عن مستوى قدرتهم على التفكیر . 2
  .تحفیز الطالب على التفكیر بشكل أفضل . 3
  .إفادة المدرسین عن مدى نجاحهم في عملیة التدریس . 4
  بااللتحاق ببرنامج تربوي معین أم ال؟ اً ناسب حول ما إذا كان الطالب جدیر اتخاذ القرار الم .5
  .القیام بالدراسات واألبحاث العلمیة في مجال تدریس مستویات التفكیر العلیا . 6
   .تحمیل المدارس مسئولیة مدى النجاح في تدریس مستویات التفكیر العلیا. 7

یمكــن تــدریب الطلبــة علــى كیفیــة التفكیــر مــن خــالل تــدریس المنــاهج الدراســیة عبــر أنــه إلــى الباحثــة  وتشــیر
 توفیر بیئة تعلیمیـة تنمـي لـدى المتعلمـین القـدرة علـى التفكیـر، والوصـول إلـى حـل للمشـكالت التـي تـواجههم،

تصــنیف بلــوم مــن أول وأشــهر التصــنیفات المعرفیــة المســتخدمة فــي مجــال الریاضــیات حیــث یخــدم مســائل ف
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مــــنهج وطــــرق التــــدریس والتقــــویم ویشــــمل معظــــم الســــلوك الموصــــوف فــــي المســــتویات العلیــــا مــــن التحلیــــل ال
واكتشــاف ) لــم یســبق حــل مثلهــا مــن قبــل(والتركیــب والتقــویم، ویتضــمن حــل مشــكالت ریاضــیة غیــر روتینیــة

  :خبرات ریاضیة، فمستویات التفكیر العلیا تتطلب ما یلي

القـدرة علــى حــل مشــكالت ریاضــیة غیـر روتینیــة وهــذا یتطلــب أن ینقــل الطالـب مــا ســبق وأن تعلمــه فــي _ 1
الریاضیات إلى مواقف جدیدة ویتطلب حل المشكلة الریاضة تحلیلهـا وفصـلها إلـى أجزائهـا وتحدیـد مـا یمكـن 

مكـن تعلمـه مـن كـل تعلمه من كل جزء، وقد یتطلـب حـل المشـكلة تحلیلهـا وفصـلها إلـى أجزائهـا وتحدیـد مـا ی
جزء، أو إعادة تنظیم عناصرها بطریقـة جدیـدة للوصـول إلـى حلهـا، وفـي كـل األحـوال تقـدم المشـكلة للطالـب 
فــي وضــع تكــون فیــه خوارزمیــة الحــل غیــر متاحــة لــه بــل أنهــا تتطلــب طریــق استكشــافیة كــأن یقــوم الطالــب 

  . بإعداد خطة وتنفیذها

ذلك إعادة بناء عناصر المشكلة بطریقة جدیدة لتكوین  القدرة على اكتشاف عالقات حیث یتطلب_ 2
  .عالقات ریاضیة سیتعرف علیها وینفذها في الحل

القدرة على نقد أي مناقشة أو مجادلة ریاضیة وفي النهایة التحقق من صدق الصیاغة وصحة إثبات _ 3
  .العالقة الریاضیة المستخدمة في الحل

الحالیــة بتعلــیم مهــارات التفكیــر العلیــا وتنمیتهــا بــالرغم ممــا تعانیــه وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد اهتمــت الدراســة  
مدارســـنا مـــن نقـــص فـــي إمكاناتهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل توفیرهـــا لبـــرامج تعلیمیـــة وأنشـــطة علمیـــة مناســـبة تثیـــر 

أن العنایــة واالهتمــام بــ )144: (1997ویؤكــد مــا ســبق میخائیــل. التفكیــر وتزیــد مــن دافعیــة طالباتهــا للــتعلم
منــاهج فـي العلــوم المختلفـة وفــي الریاضـیات خاصــة لتنمیـة مهــارات التفكیـر عامــة والتفكیـر الریاضــي بوجـود 

خاصــة، وفــي البحــث عــن األنشــطة الریاضــیة المختلفــة التــي تســاهم فــي إثــارة فكــر المــتعلم وتتحــدى قدراتــه 
قـــادر علــــى  ٍّیجـــاد مــــربة التعلیمیــــة والفتیـــة بأفكارهـــا، وفــــي إیـــنالعقلیـــة التفكیریـــة، وفــــي تهیئـــة الظــــروف والب

اسـتخدام نظریــات الــتعلم وموظفـًا اســتراتیجیات التــدریس المختلفـة لتنمیــة التفكیــر والمهـارات العقلیــة العلیــا بمــا 
 .یتفق واحتیاجات المتعلم أصبح ذلك أمرًا حتمیًا وضروریًا ألبنائنا أبناء المستقبل

األكادیمیـة في ضوء ما سبق تتضح أهمیة تعلیم الطلبـة التفكیـر ومهاراتـه؛ لتـوفیر فـرص النجـاح فـي حیـاتهم 
دراكـًا مــن أن للمدرســة دورًا رئیســیًا فـي تعلــیم التفكیــر وتنمیتــه مـن خــالل عــدد مــن  ٕ والعادیـة علــى حــد ســواء وا

  :وهي) 76: 2000دیاب،(كما أشار إلیها  اإلجراءات التالیة

في رقي ناهج وتطویرها من خالل إعداد تدریبات ومسائل توظف في التعلم بشكل یسهم إثراء الم  - أ
 .التفكیر
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عداد أنشطة تتضمن استخدام   -  ب ٕ المساهمة في تهیئة الظروف المناسبة الستخدام نواتج تعلیمیة وا
 .عملیات التفكیر

دارة التجهیزات الضروریة المناسبة، وتهیئة جو التفاعل المفتوح بین الطلبة توفیر   -  ت ٕ والمعلمین وا
 .المدرسة

مساعدة المعلمین على وضع خطط لتحسین عملیات التفكیر والتعلم لنقلهم وتعدیل أسالیب   -  ث
 .االختبارات والتركیز على وسائل وأسالیب تقیس القدرة على التفكیر وحل المشكالت

        على التفكیر وحل القدرة تطویر وتعدیل أسالیب االختبارات والتركیز على وسائل وأسالیب تقیس _ ج  
  .المشكالت

ومما سبق تؤكد الباحثة على أن تدریس مهارات التفكیر وتنمیتها تحتاج إلى مدرسین أكفاء یتم تدریبهم 
المربین الذین یرغبون فعًال في تحسین تفكیر الطلبة یمكنهم  یس مهارات التفكیر وتنمیتها، وأنلممارسة تدر 

  .استخدام طریقة أو أسلوب لتحویل محتوى المنهج الدراسي إلى مشكالت متحدیة لتفكیر الطالب

    :دور المعلم في تعلیم مهارات التفكیر العلیا

، تـدریس مهـارات التفكیـر وتنمیتهــافـي الواقـع یحتـاج تـدریس التفكیــر إلـى مدرسـین أكفـاء تـم تــدریبهم لممارسـة 
مـا إلى الدور الرئیسي للمعلم فـي تعلـیم مهـارات التفكیـر العلیـا وهـي ك )93-90: 2004خطاب، ( أشار فقد
  :یلي

    .یجب أن یمتزج تدریس المھارات األساسیة و العلیا داخل الفصل الدراسي_ 1

التي یطرحها ما یتحدى نسبیًا قدراتهم أن یراعي المستوى العقلي للطلبة، وأن یضمن بعض األسئلة _ 2
 .العقلیة، كلما سمح الموقف بذلك

أن یتیح لهم وقتًا كافیًا للتفكیر في و  ح یتوافق وخلفیة الطلبة المعرفیةأن یستوثق من أن السؤال المطرو _ 3
 .السؤال قبل اإلجابة عنه

 .الصحة والوضوح والدقةإلى معاییر عدد من الطلبة في اإلجابة باإلشارة أن یشرك أكبر  _ 4

من أجل تقویم مهارات التفكیر العلیا لدى التالمیذ یجب وضعهم في موقف أو سؤال ال یمكن إجابته  _ 5
  . من خالل استدعاء بسیط للمعلومات
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التـي نشـرها Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics  وتعـد وثیقـة
 ومــن هنــاك معــاییر مهنیــة لتــدریس الریاضــیاتأن ) NCTM,1991(الریاضــیاتالمجلـس الــوطني لمدرســي 

  :أهمها

تفكیــر لــدى التالمیــذ فــي أي خلــق بیئــة تعلـم تنمــي قــدرات ومهــارات الاالهتمــام ببیئــة الــتعلم؛  علـى المعلــم_ 1
ــــك بــــاحترام أ .الریاضــــیات األفكــــار فكــــار التالمیــــذ وطــــرقهم فــــي التفكیــــر، وتــــوفیر الوقــــت لكــــي یكتشــــفوا وذل
  .المشكالتوا ویحلالریاضیة 

، وأن المیـذ فــي الریاضـیات علـى نحـو متســقعلـى المعلـم أن یـوفر السـیاق الضــروري لتنمیـة كفـاءات الت_ 2
 .مجتمع التعلمل وفي جماعات باعتبارهم أعضاء في یعطي الفرصة للتالمیذ لكي یعملوا على نحو مستق

 طـرح أسـئلة، صـیاغة تـأمالت،: میذه وذلك عـن طریـق لدى تالعلى المعلم أن یشجع المخاطرة الفكریة _ 3
؛ وهـذه النظــرة التـي تحقـق أهـداف الــتعلم بفاعلیـة مسـاندة األفكــار. للتالمیـذتـدعیم إظهـار االسـتقاللیة الفكریــة 

درِّســـوا  ُ أن الریاضـــیات ، وأن یؤمنـــوا بـــالریاضـــیات علـــى نحـــو لـــه معنـــى ومغـــزىتقتضـــي مـــن المعلمـــین أن ی
؛ فـالمعلم هـو الشخصـیة تـؤثر فـي نـوع التعلـیم الـذي یقدمـه ، حیـث أن معتقـدات المعلـمهمـاً تتضمن وتتطلب ف

هدیـة یحظـى بهـا المعلـم  ، وزیـادة قـدرة التالمیـذ كمفكـرین أعظـمي تأكید التفكیر في حجرة الدراسـةالمفتاحیة ف
  .ویظفر بها

یتضح مما ـسبق أهمیـة دور المعلـم فـي نجـاح عملیـة تعلـیم مهـارات التفكیـر العلیـا، فمـا یقـوم بـه المعلـم مـن و 
لــه دور فاعــل فــي نمــو مهــارات التفكیــر العلیــا، فهــو محفــز ومثیــر وموجــه ومیســر لتعلــیم مهــارات إجــراءات 

  . التفكیر العلیا

    :دور الریاضیات في تنمیة التفكیر

الدراسیة نظامًا فرعیًا من أنظمة التربیة، تنعكس علیها ما یحدث للتربیة من تغیرات لمواجهة تمثل المناهج 
تحدیات القرن الحادي والعشرین، فالمناهج الدراسیة هي التي تترجم الفلسفة التربویة إلى أسالیب 

جراءات، وأنها تعد أهم وسائل التربیة وأكثرها فاعلیة في مواجهة التحدیات ٕ الریاضیات لها دور  ومناهج. وا
هام في إعداد النشء لمواجهة هذه التحدیات، فاالهتمام بالریاضیات یعد أهم عوامل التقدم في الدول 
المختلفة، وقد تسهم مناهج الریاضیات في إعداد الطالب لمواجهة هذه التحدیات وآثارها من خالل عدة 

  .)2001وسف،روفائیل وی(إجراءات من أهمها تنمیة أنماط التفكیر لدیهم

ـــم التفكیـــر مـــن أجـــل تنمیـــة ت وجـــد نـــداءات متكـــررة علـــى المســـتوى العـــالمي والعربـــي والفلســـطیني لتعلـــیم وتعل
إلـى أهمیـة دور الریاضـیات  ),2005Fisher(فیشـیر ویشـیر .التفكیر لدى الطلبة واكتسـابهم مهـارات التفكیـر

فــي تنمیـــة التفكیــر وضـــرورة اكتســاب مهـــارات التفكیــر لـــدى الطلبــة وبـــالرغم مــن أن مبحـــث الریاضــیات هـــو 
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؟ إال أن الكثیـر رسـة یتطلـب أعلـى مسـتوى مـن التفكیـرأي مبحـث فـي المد: اإلجابة الشائعة عن هـذا السـؤال
الدراســات  "مــن سلسـلة مـن خــالل فــي التفكیــر، و شــدة للـنقص مـن المشــتغلین فـي تعلــیم الریاضــیات، یأسـف ب

ـــذین یعتقـــد بـــأنهم نـــاجحون بمعیـــار  "المنـــذرة بالكارثـــة  التـــي تبـــین بالتفصـــیل كیـــف أن الكثیـــر مـــن الطلبـــة ال
. االختبـارات النموذجیــة یظهـرون علــى أنهــم مطـربین بشــكل خطیر،عنـدما یفحــص المــرء بدقـة كیفیــة تفكیــرهم

التقیــــیم القــــومي للتقــــدم " ت القومیــــة فــــي الریاضــــیات التــــي قــــام بهــــا اتحــــادمــــایوتبــــین مــــن مقارنــــة نتــــائج التقی
بـین األداء علـى   NAEP(National Assessment of Education Progrss("ربويالت اختالفـًا واسـعا ً

أعمـارهم ومع أن األداء اإلجمـالي للطلبـة الـذین . التمارین الرتیبة، واألداء على التمارین التي تتطلب التفكیر
یم الثالــث عمــا كــان علیــه التقیــیم الثــاني، إال أن هــذه الزیــادة یــتســع ســنین وثــالث عشــرة ســنة تحســن فــي التق

أظهـر أن األداء ) األسـئلة(یمكن تفسیرها بالتحسن في األداء علـى التمـارین الرتیبـة وذلـك أن تحلیـل الفقـرات 
   .على تلك األسئلة التي تتطلب التفكیر أو الفهم قد هبط

تــي كانــت عنــد تقیــیم منــاهج الریاضــیات ال )25: 2000مركــز تطــویر المنــاهج الفلســطینیة، (شــارأهــذا وقــد 
ال ینمـي القـدرة القـدیم في الضفة الغربیة وقطـاع غـزة مـن فلسـطین، ومسـتوى الطلبـة فیهـا أن المنهـاج  مطبقة

الهندسـي، وهنـاك ضـعف على التفكیر المنطقي وال یركز على فكرة البرهان المنطقي ویتدنى مستوى التفكیـر 
في مستوى التحصیل وفي مهارات التفكیر لدى الطلبة، وأنه مـن الضـروري تنمیـة التفكیـر لـدیهم، ویبـرز فـي 

  .ة ودورها وخاصة منهاج الریاضیاتمجال تنمیة التفكیر أهمیة المناهج الدراسی

والمتمثلة في تنمیة  أنه لكي نحقق ولو قدرًا یسیرًا من أهداف الریاضیات"  )45: (2004وتضیف خضر 
قدرات التفكیر العلیا لدى فئات متنوعة من المتعلمین ینبغي أن نعرف جوهر عملیة التفكیر والمیكانزم 
السیكولوجي لعملیة التفكیر والعملیات التي تتم في عقل التلمیذ وهذا ال یتأتى إال من إتاحة الفرصة 

إن تدریس :" )2001:34(أبوعمیرة ذكروت .یاضیةلتعرض المتعلمین لمواقف ریاضیة تتطلب قدرات علیا ر 
الریاضیات ینبغي أن یهدف إلى تدریب  التالمیذ على أن یفكروا ویستنتجوا بأنفسهم حتى یستطیعوا أن 
یزنوا األمور التي تعرض علیهم اآلن وفي المستقبل، وأن یفكروا في مختلف المشكالت السیاسیة 

ب أیضًا أن یتدربوا على البحث واالقتصادیة واالجتماعیة، وأن یعطوا أحكامًا موضوعیة في هذا كله، ویج
عن الحقائق وتكوین عادة االمتناع عن إصدار األحكام إال بعد أن تتوافر كافة األدلة وبعد توفیر 

فمن أساسیات تعلیم التفكیر مساعدة الطلبة على إدراك طبیعة وأبعاد المشكلة التي ". المعلومات الالزمة
تاحة فرصة التفكیر المستقل ٕ ، والتوازن بین رأي الطالب وآراء اآلخرین، وهذا باإلضافة بصدد دراستها، وا

إلى البحث عن األفكار والمعلومات وتقییم هذه األفكار والمعلومات من خالل الفهم واالستیعاب الجید 
على أن الریاضیات بها من المواقف المشكلة مما یجعل  )31: 2003(وتؤكد بدر). 2003:36،فهیم(لها

دارسیها یتدربون على إدراك العالقات بین عناصرها والتخطیط لحلها واكتساب البصیرة والفهم العمیق 
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قدرات التفكیر المتنوعة وتكسب المتعلمین  الذي یقودهم إلى حل مثل هذه المواقف الریاضیة التي تنمي
   .في الحكم على األشیاء والموضوعات الخارجیةالموضوعیة في التفكیر و 

لكي یتعلموا تعلیمًا أن التالمیذ في المراحل المتقدمة من التعلیم  )kim,2003:45(كم وأیضًا یؤكد ما سبق
 Nationalفي مادة الریاضیات فإن كثیرًا من المناهج العالمیة  تفكیرًا صحیحاً  اجیدًا ویفكرو 

Curriculam  تركز على ما یسمى باألنشطة الریاضیةMathematical Activites  وهي مدخل شیق
لكي یقدم المعلم مفهوم المساحة یمكن صیاغة الدرس في : وجذاب في تدریس المفاهیم الریاضیة مثال ذلك

 وهنا ستتكون المعرفة ویترسخ المفهوم في ذهنصورة مشكلة محیرة أو لغز ریاضي یرتبط بعدد المربعات، 
بالموضوع الریاضي وأقرب دلیل على ذلك ما یحدث في المنهج الیاباني الطالب ویحدث نوع من االهتمام 

والتي تجعل التلمیذ المطعم باألنشطة اإلثرائیة والمشكالت الریاضیة الحیاتیة واأللغاز المحیرة والمحببة 
   .الیاباني ال یفارق الریاضیات مستقبالً 

، على أن حل المشكالت هو الشغل )NCTM,2000( القومي لمعلمي الریاضیات مجلسالوتؤكد معاییر 
الشاغل لكل األعمال واألنشطة الریاضیة، وأن دراسة الریاضیات المدرسیة ینبغي أن تؤكد استخدام 
أسالیب حل المشكالت لفهم وفحص المحتوى الریاضي، وتنمیة أسالیب لحل تنوع كبیر من المشكالت 

  .قف جدیدة، والتحقق من صحة النتائج وتفسیرها في ضوء المشكلة األصلیةوتطبیقها في موا
وتؤكد الباحثة من خالل ممارستها لمهنة التدریس لمادة الریاضیات أن هناك قصور في مدارسنا یتمثل في 
عدم إتاحة الفرصة للطلبة وخاصة المتفوقین منهم، في ممارسة التفكیر فیما یعرض علیهم من مشكالت 

ة حلها بخطوات علمیة واضحة، فالمشكلة الریاضیة تعرض أمام جمیع الطلبة لقراءتها ثم تحل من ومحاول
قبل المدرس، فأین دور الطالب لیكون قادر على التحلیل أي یحلل المشكلة إلى عناصرها ویحاول التفكیر 

ویكون قادر ویكون قادرًا على التركیب أي یربط تلك العناصر لیحل تلك المشكلة،  في وضع خطة لحلها،
لذا فإن حل المشكالت الریاضیة ینمي القدرات التحلیلیة لدى  .یتحقق من صحة حله على التقویم أي

ارات الطلبة، باستخدامهم لها في مواقف مختلفة، كما یساعد المتعلمین في تعلم المفاهیم والتعمیمات والمه
الریاضیة، وذلك بتوضیح تطبیقات الخبرات الریاضیة والعالقات المتبادلة بینها، فضًال عن أن الطلبة في 
مواقف حل المشكلة یتعلمون الموضوعات الریاضیة بصورة أعمق، وتتحسن لدیهم الدافعیة نحو تعلم 

ثارة بالنسبة لهم ٕ أسلوب  هذه الدراسة إلى استخدام ة فيالباحث ذلك ما دفع .الریاضیات بجعلها أكثر متعة وا
 ساعد أسلوبالمشكالت، وتم تطعیمه به في الریاضیات هو أسلوب حل یسهم في تنمیة التفكیر ومهارات

وبعد فحص قواعد المعلومات البحثیة ذات الصلة  .ة التعلیمیةاللعب بو بأسلفي حل المشكلة الریاضیة 
إلى التدریس بحل  –في حدود علم الباحثة  -والمجالت المتخصصة، وجد أنه لم تتطرق أي دراسة

. المشكالت كأسلوب لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي
قائم على حل المشكالت (ة محاولة لبحث فاعلیة برنامج مقترح وبناء على ما سبق كانت الدراسة الحالی
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في الصف التاسع في وحدة المعادالت لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقات ) الریاضیة
  .)قات على حل المعادالت التربیعیةتطبی(التربیعیة 

    العالقة بین التفكیر وحل المشكالت 
إن مقــدرة اإلنســان علــى التكیــف وحــل المشــكالت أصــبحت أمــرًا بــالغ األهمیــة فــي هــذا العــالم الــذي یتطــور 
بسرعة مذهلة، حیث یواجـه اإلنسـان یومیـًا العدیـد مـن المشـكالت الواجـب علیـه حلهـا، ویتطلـب حلهـا جهـودًا 

ة والعلمیــة، ویــزداد نشــاطه لمشــكالت الحیویــة والحیاتیــلتلــك انحــو إیجــاد حلــول اإلنســان یتجــه تفكیــر فكبیــرة 
التفكیري عندما تفشل مهاراتـه السـابقة أو تعلمـه السـابق فـي إیجـاد حلـول مناسـبة لهـذه المشـكالت، ممـا یـدفع 
به إلى البحث عن طرق وحلول مناسبة لهذه المشـكالت، أي ترغمـه للبحـث عـن طـرق تفكیـر جدیـدة، تمكنـه 

ء علــم الــنفس التربــوي مــن المســتویات العالیــة فــي مــن تجــاوز صــعوبات حــل المشــكلة والتــي تعــد عنــد علمــا
  . التجرید والتعقید

 تنمیـة :هـو فلسـطین فـي الریاضـیات لمنـاهج والتعلـیم العـالي التربیـة وزارة وضـعتها التـي األهـداف مـنإن 
 أن شـيء كـل أوًال وقبـل یجـب " بولیـا قـول یؤكـد حـل المشـكالت، وهـذا علـى القـدرة وتنمیـة مهـارات التفكیـر

  ).345:  2004ابراهیم،(المشكلة بحل یتحقق ربما التفكیر هذا ومثل یفكروا، أن الناشئةیتعلم 
وهناك وجهة نظر ترى أن التفكیر، وحـل المشـكالت صـورتین مـن صـور إعمـال العقـل البشـري بینهمـا أوجـه 

حــد، وهنــاك مــن یعتقــد أنهــا شــيء وا. شــبه وجوانــب اخــتالف، أي أن العالقــة بینهمــا عالقــة تشــابه واخــتالف
حیــث یقولــون أن التفكیــر هــو نشــاط عقلــي لحــل المشــكلة، أي أن العالقــة  هنــا عالقــة تماثــل أو تكــافؤ بــین 
التفكیــر والقــدرة علـــى حــل المشـــكالت، ولكــن الباحثـــة تــرى أن العالقــة بـــین التفكیــر وحـــل المشــكالت لیســـت 

لقــدرة علــى حــل المشــكالت عالقــة تشــابه أو اخــتالف ولكنهــا تضــمین أو احتــواء أو عالقــة الجــزء بالكــل، فا
وبـاختالف المجـال تختلـف نوعیـة المشـكلة، وبالتـالي نوعیـة الهـدف . تحتوي أو تتضمن أنمـاط تفكیـر مختلفـة

وللوصـول إلـى الهـدف . المراد الوصول إلیه مما یتطلـب اسـتخدام نمـط تفكیـر معـین دون غیـره لحـل المشـكلة
شـــكلة، ویحللهـــا، ویـــدرك العالقـــة بینهـــا، ثـــم یـــدرس یحـــاول الفـــرد أن یقـــوم بنشـــاط عقلـــي یـــدرس فیـــه أبعـــاد الم

المعلومات أو اإلمكانات المتاحة وینظمها ویحاول إدراك العالقة بینها وبـین خبراتـه السـابقة مـن جهـة، وبـین 
هـذا كلـه وبـین الهـدف الـذي یریـد الوصـول إلیــه، وتتكـرر المحاولـة إلـى أن یـدرك الفـرد هـذه العالقـة فیتخطــى 

   .هدف وبالتالي یحل المشكلةالعائق ویصل إلى ال
ــــــه عفانــــــة  ــــــا إلی ــــــي تنمیتــــــه وهــــــذا مــــــا ذهب ــــالتفكیر ودورهــــــا ف ــ ــــــاط حــــــل المشــــــكالت ب ــــــبن ارتب ممــــــا ســــــبق یت

حیث بینا أن التفكیر ینشأ لدى الفـرد عنـدما یواجـه مشـكلة أو موقفـًا محیـرًا فـال یسـتطیع ) 2003:35(ونبهان
أن یجـــد الحـــل المناســـب فـــي الحـــین واللحظـــة، ولهـــذا یعـــد منهـــاج الریاضـــیات میـــدانًا خصـــبًا مـــن المواقـــف 

تخطـیط لحلهـا المشكلة مما یجعل المتعلمین یتدربون علـى إدراك العالقـات المختلفـة بـین عناصـرها وكیفیـة ال
  . ومن ثم اكتساب البصیرة والفهم العمیق الذي یقودهم إلى حل مثل هذه المواقف
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تاحة  ٕ ومن أساسیات تعلیم التفكیر مساعدة التلمیذ على إدراك طبیعة وأبعاد المشكلة التي بصدد دراستها، وا
ة إلى البحث عن األفكار فرصة التفكیر المستقل، والتوازن بین رأي التلمیذ وآراء اآلخرین، هذا باإلضاف
  ).2003:36فهیم،( والمعلومات وتقییم هذه األفكار والمعلومات من خالل الفهم واالستیعاب الجید لها

كمــا أن حســن التعامــل مــع المشــكلة یــؤثر علــى دمــاغ اإلنســان وتفكیــره، ویزیــد مــن قدراتــه، فقــد ذكــر جینســن  
فـذلك یكـون . تحـدالل حل المشكالت المنطویـة علـى بأن الطریقة الوحیدة األحسن لبناء دماغ أفضل من خ"

  ).Jensen, 2000:44-45( شبكة متفرعة من الروابط تسمح لنا بأن تكون مزیدًا من الروابط

على أهمیة تنمیة مهارات التفكیـر باسـتخدام أسـلوب حـل المشـكالت إذ أنـه ) Ford,1995:46(وقد أكد فورد
الســواء، إذ أن األســلوب یفیــد فــي اكتســاب أســالیب تفكیریــة  أمــر ضــروري لكــل مــن المعلمــة والمتعلمــین علــى

  .سلیمة، وینمي القدرة على التفكیر العلمي وتفسیر البیانات بطریقة منطقیة صحیحة

   :حل المشكالتو التفكیر تنمیة دور الریاضیات في 

السـاحتین المحلیـة إن التطور الحادث في المجاالت المعرفیـة وتطبیقاتهـا، ومـع ظهـور متغیـرات جدیـدة علـى 
والعالمیـة، ظهــرت اتجاهــات حدیثــة فــي تعلــیم الریاضــیات علــى هــذین المســتویین، ومــن أهــم هــذه االتجاهــات 
تعلــیم الریاضــیات مــن أجــل تنمیــة أنمــاط التفكیــر وأســلوب حــل المشــكالت وكــذلك تعلــیم الریاضــیات للفئــات 

  ).2002:54حسین،(الخاصة أي من بینهم فئة المتفوقین

میـدانًا خصـبًا للتـدریب علـى و  التفكیـر والقـدرة علـى حـل المشـكالتلتنمیـة  اً عتبر وسطتمناهج الریاضیات إن 
أســالیب تفكیــر متنوعــة، فالریاضــیات بنــاء اســتداللي یبــدأ مــن مقــدمات مســلم بصــدقها وتشــتق منهــا النتــائج 

مة فـــي الریاضــیات تتمیـــز واللغــة المســتخد. باســتخدام قواعــد المنطـــق، وهــذا یعتبــر أســـاس للتفكیــر المنطقـــي
بالدقة وهذا یعتبـر مـن العوامـل المسـاعدة علـى وضـوح األفكـار التـي تسـتخدم كمـادة للتفكیـر بمختلـف أنواعـه 
وتعمــل علــى توجهــه فــي مســارات ســلیمة، كمــا أن الریاضــیات مــن حیــث مادتهــا وقضــایاها تتمیــز بالمنطقــة 

والریاضـیات غنیـة بـالمواقف المشـكلة . تفكیـر الناقـدوالموضوعیة مما یجعل الریاضـیات وسـطًا جیـدًا لتنمیـة ال
ممــا یجعــل الدارســون یتــدربون علــى إدراك العالقــات بــین عناصــر هــذه المواقــف، والتخطــیط لحلهــا واكتســاب 

  ). 110-109: 2000المفتي،(البصیرة الریاضیة، والفهم العمیق الذي یقودهم إلى حل هذه المشكالت

درســیة المهمــة جــدًا التــي تصــاحب الطالــب منــذ دخولــه المدرســة إلــى أن وتعتبــر الریاضــیات مــن المــواد الم
یتخــرج منهـــا، وعملیـــة تعلـــم وتعلـــیم الطلبـــة لمـــادة الریاضـــیات بشـــكل عـــام وحـــل المشـــكالت الریاضـــیة بشـــكل 
خــاص تواجــه مصــاعب وعثــرات كثیــرة رغــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل التربــویین ذوي العالقــة للتغلــب علیهــا 

الریاضــیة األكثــر أهمیــة حیــث تحتــاج إلــى قــدرات عقلیــة علیــا لحلهــا، وأثبتــت الدراســات أن وتعــد المشــكالت 
مقــدرة الطلبــة علــى حــل المشــكالت الریاضــیة بشــكل عــام، وعملیــة تنفیــذ الطلبــة لحلهــا باســتراتیجیه واضــحة 
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یـة فـي المعالم ومتنوعة بشكل خاص دون المستوى، وقد یعود ذلـك لكـون حـل المشـكلة الریاضـیة لـم یكـن غا
  ). 54: 2001أبو زینة،(حد ذاته

أن الریاضــیات تهــدف إلــى إكســاب الطلبــة مــا یفیــدهم، كمــا أنهــا تســاعدهم علــى  )16: 1999(ویؤكــد حســن
أننــا فــي حاجــة إلــى فلســفة واضــحة و حــل مــا قــد یــواجههم مــن مشــكالت، وذلــك عــن طریــق التفكیــر الســلیم، 

حیـاة أمــام الطلبـة لــتجعلهم قـادرین بالفعــل التغلـب علــى تجعـل الریاضــیات تهـتم بواقعنــا وظروفنـا ومتطلبــات ال
  .هذه المشكالت

ووضح في هذا . ولعل طبیعة الریاضیات كعلم جعلها معنیة بحل المشكالت وخاصة المشكالت الریاضیة 
الصدد أنه من الجدیر بالذكر أن كثیرًا من الهیئات العلمیة التي تهتم بالریاضیات قد أدركت أهمیة حل 

وفي الفترة . ، بل وأخذت تنادي بضرورة االهتمام بموضوع حل المشكالت في مناهج الریاضیاتالمشكالت
األخیرة أصبح موضوع حل المشكالت واحدًا من سبعة موضوعات رئیسیة تبناها المؤتمر الدولي لتعلیم 

للسنوات  Internaional Congress On Mathematics Education (ICME) الریاضیات
  ).ICME,2011(القادمة

تعلـم الریاضـیات، بـأن یمـر التالمیـذ بخبـرة حـل المشـكالت كمحـور و ولذلك ینادي التربویـون فـي مجـال تعلـیم 
رئیســـي یــــدور حــــول تعلـــم الموضــــوعات الریاضــــیة المدرســـیة المختلفــــة، فحــــل المشـــكالت هــــو جــــوهر وروح 

كــن أن یــتعلم المتعلمــین بصــورة ومــن ثــم فإنــه مـن المم. الریاضـیات، ویمثــل جــزءًا هامــًا مــن عمـل الریاضــیین
ـــــیات وأنشــــــطة الریاضــــــیین إذا مــــــا قــــــاموا بحــــــل المشــــــكالت الریاضــــــیة أبـــــــو (أفضــــــل عــــــن طبیعــــــة الریاضـ

ویؤكــد علمــاء التربیــة علــى أن أهــم أهــداف تــدریس الریاضــیات، تعلــیم الطــالب مهــارة  ).52 :1994عمیــرة،
 فــي هــذا المجــال الــذي یركــز علــى إعــداد التفكیــر وحــل المشــكالت، إذ تلعــب المهــارات الریاضــیة دورًا فعــاالً 

المواطن الذي یمتلك القدرة على التفكیر السلیم، الذي یساهم فـي تفاعـل الفـرد مـع بیئتـه وتآلفـه مـع محـدداتها 
  .ومجاالتها المختلفة

توصـیة باالهتمـام بحـل المشـكالت الریاضـیة، وحیـث أن حـل  1998وقد أشارت أبو عمیرة أنه ورد في عام 
المشـــكالت یؤكـــد علـــى مهـــارات التفكیـــر العلیـــا، فإنهـــا تعـــد مثالیـــة لـــدروس اإلثـــراء والتحـــدي العقلـــي، ویجـــب 
التأكیـد علـى نوعیــة الـتعلم، وقــدر مـن التجریــد فـي المشــكالت، فـالطالب المتفوقــون یحتـاجون إلــى قـدر كبیــر 

 ٕ ن كـــان الطـــالب ســـوف یتعلمـــون بســـهولة باالعتمـــاد علـــى أنفســـهم مـــع مـــدرس یهـــتم مـــن عمـــق التفكیـــر، وا
بــالتنظیم والتقیــیم فــي تعلیمــه، فالمشــكالت والموضــوعات التـــي یــتم اختیارهــا یجــب أن تعمــم حلولهــا وتوســـع 

وأن ثقة الطالب في قدراتهم على حـل المشـكالت الریاضـیة عامـل مهـم فـي . للمفاهیم والموضوعات األخرى
  ). 71: 2000أبو عمیرة،(أو عدم نجاحهم في حل المشكالت الریاضیة نجاحهم
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تــرى الباحثــة أن الریاضــیات المدرســیة مــن المــواد الدراســیة التــي یمكــن أن تســاهم بصــورة فعالــة فــي تنمیــة و 
وخاصــة  ،ویعـد حــل المشـكالت منشـطًا هامــًا ومناسـبًا فـي الریاضــیات المدرسـیةقـدرات الطلبـة علــى التفكیـر، 

وأن المتفـوقین، ألنـه یقـوم أساسـًا علـى تحویـل المحتـوى الریاضـي نفسـه إلـى مشـكالت غیـر نمطیــة، للطـالب 
للتوصــل یعمــل تفكیــره فــي تحدیــد خطـط الحــل ومــا تتطلبــه مــن معلومـات ســابقة، وطــرق الــربط بینهــا لطالـب ا

المتفـوق وعـن طریـق حـل هـذه المشـكالت یـتعلم الطالـب بطـرق مختلفـة ومتنوعـة وجدیـدة إلى الحل الصـحیح 
، ولعــل ذلـــك یتطلـــب عــرض الریاضـــیات المدرســـیة فـــي كثیــرًا مـــن الحقـــائق والمهــارات والتعمیمـــات الریاضـــیة

   .صورة تقوم على التفكیر وحل المشكالت

ولكــون الهــدف النهــائي لــتعلم حــل المشــكالت فــي الریاضــیات هــو تنمیــة التفكیــر ومهاراتــه لــذلك البــد مــن أن 
ـــیم یبنـــى برنـــامج تـــدریس حـــل المشـــكال ت فـــي الریاضـــیات علـــى تحلیـــل المحتـــوى الریاضـــي، واســـتخدام التعل

الموجه الذي یركز على دور الطالب، وتهیئة بیئة فعالة تساهم فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا لـدى الطلبـة 
  . المتفوقین

     :تنمیة التفكیر لدى الطلبة المتفوقین

تـدربوا منـذ طفـولتهم  لـة والـذي یقـوم بتطـویره أنـاسمذهفـي عـالم متطـور ویتطـور بسـرعة الیوم  البشریة عیشت
، وتعودوا على الجد والمثابرة من خالل اسـتثمار خیـالهم فـي  على حل مشكالت تتحدى تفكیرهم وتدربوا جیدًا

بنـــاء تفكیـــر الطالـــب  ص تقنیـــة وانفتـــاح معرفـــي یحـــتمبمـــا یتمیـــز بـــه مـــن خصـــائ العصـــر هـــذا .أعمـــال مفیـــدة
أو ابتــداع طــرق جدیــدة فــي العملیــة التعلیمیــة وهــذا نتیجــة لمــا ازدادت معــه فـــي مــن خــالل تعــدیل المتفــوق 

اآلونة األخیرة صیحات المربین والباحثین وحتى أولیاء األمور منـذرة بخطـر قـادم فـي مخرجـات التعلـیم التـي 
كیــة ولــم یكــن نصــیب الــدول األوروبیــة واألمری .مــا یصــرف علیهــا مــن أمــوال ضــخمة اً وال كیفــ اً ال تكــافئ كمــ

أوفر حظًا في هـذه الظـاهرة مـن الـدول النامیـة، فـإن المخرجـات التعلیمیـة مـن مرحلـة الریـاض وحتـى الثانویـة 
فــي جمیــع المــواد هــي نتیجــة طبیعیــة لمــا یمــارس فــي المــدارس مــن ســلوكیات تعلیمیــة بعیــدة عــن األهــداف 

كیــر العلیــا، فــي حــین أن المرســومة؛ فاألهــداف وضــعت لتنمیــة عــدة مهــارات و لعــل مــن أهمهــا مهــارات التف
: (2007aوانیكتفــون بتلقــین المعلومــات، و هــذا مــا فســره جــر و  ن یتنحــون جانبــًا عــن هــذا المجــال،المعلمــو 

إن مــا یحــدث داخــل الغــرف الصــفیة فــي مدارسـنا تعلــم یقتصــر فقــط علــى محتــوى معــین دون أن حیـث  )45
ـــذلك لـــیس مـــن المســـتغرب دخـــول الطالـــب  صـــباحا إلـــى المدرســـة وهـــو متشـــوق یرافقـــه نمـــو فـــي التفكیـــر، ول

  .لالنصراف منها

إلــــى المجــــالس الوطنیــــة لمعلمــــي الریاضــــیات ومعلمــــي اللغــــة االنجلیزیــــة ) 48: 2003(و لقــــد أشــــار فخــــرو
بالوالیـــات المتحـــدة، و لمعلمـــي االجتماعیـــات بالمملكـــة المتحـــدة اتفقـــوا علـــى أن مـــا یقـــدم للطلبـــة عبـــارة عـــن 
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تقـدیم معلومـات واسـترجاعها، و أصـبحت الحاجـة ماسـة إلـى االرتقـاء مستوى متدن من التفكیـر یـتلخص فـي 
  .المتفوقین بتفكیر الطالب

الباحثة مع كثیـر مـن البـاحثین علـى أن هنـاك أسـبابا كثیـرة تحـتم تـدریس التفكیـر للطلبـة فـي الصـفوف  تتفقو 
بــــدا: الدراســـیة منهــــا ٕ القــــرن الحــــادي ع لمواجهــــة الحاجــــة الماســــة إلــــى عمالــــة ذات خصـــائص تفكیــــر علیــــا وا

، كمـا أن البـاحثین التربـویین أوضـحوا فـي دراسـات علمیـة حـول تعلـیم المهـارات اإلدراكیـة أن هنـاك والعشرین
طرقًا حدیثة و جدیدة لتـدریس التفكیـر،  باإلضـافة إلـى ذلـك فـإن التفكیـر هـو أحـد أهـم األهـداف التربویـة فـي 

ـــــة واألجنبیـــــة رســـــم السیاســـــات التعلیمیـــــة فـــــ  )2005الســـــرور،(و )2007aجـــــروان،(ومـــــنهمي الـــــدول العربی
   .)2003فخرو،(و) 1996حبیب،(و ) 2000دیاب،(و

 : األلعاب التعلیمیة

نمــا بغــرض تحقیــق  ٕ فهــي تلــك النشــاطات التــي یمارســها الفــرد ال بغــرض التســلیة وتمضــیة الوقــت فحســب، وا
، فالطفل یلعب ویتعلم في الوقت نفسه   ). 34: 2005عفانة، ( نتاج تعلیمي معین أیضًا

أن األلعــاب التعلیمیــة نشــاط مهــم، یمارســه الطفــل، ویســهم فــي تكــوین شخصــیته ) 22: 2003(ویــرى الحیلــة
بأبعادهــا وســماتها الشخصــیة، وهــو وســیط تربــوي مهــم، یعمــل علــى تعلیمــه ونمــوه ویشــبع حاجاتــه، فاللعـــب 

واللغویـة، ویعـود ذلـك إلـى  مدخل أساسي لنمو الطفل في الجوانب العقلیة والجسـمیة واالجتماعیـة واألخالقیـة
أن األلعـــاب التعلیمیـــة تـــوفر بیئـــة خصـــبة تســـاعد فـــي نمـــو الطفـــل، وتســـتثیر دافعیتـــه، وتحثـــه علـــى التفاعـــل 
النشــط مــع المــادة التعلیمیــة ونتیجــة لهــذه األهمیــة أصــبحت المنــاهج التربویــة الحدیثــة، تتبنــى فكــرة المنــاهج 

تسـعى إلـى تحقیـق أهــداف متنوعـة وشـاملة لجمیـع جوانـب نمــو  التربویـة القائمـة علـى األلعـاب التربویــة، التـي
  .المتعلم

أن األلعــاب فــي تعلــیم الریاضــیات، مــن المــداخل المعاصــرة  )53: 1996(ویوافــق الحیلــة فــي الــرأي عفانــة 
التي تركز على المتعلم، وتجعله في حالة من النمو والتفاعل، إلتقان العدید مـن المهـارات الریاضـیة وتثبیـت 
الحقائق والمعلومات، ویرى أنه باستخدام األلعاب التعلیمیة یـتم تنفیـذ العدیـد مـن اسـتراتیجیات التـدریس، مثـل 

  .إستراتیجیة المناقشة والتعلیم الفردي، والتعلم باالكتشاف، وحل المشكالت الریاضیة

ف إكسـاب المـتعلم المعرفـة استخدام األلعاب فـي عملیـة التعلـیم بهـد: بأنها  وتعرف الباحثة األلعاب التعلیمیة
مـن خـالل للمشـكالت الریاضـیة وزیادة دافعیته للـتعلم، وذلـك بتشـجیع المـتعلم علـى البحـث واكتشـاف الحلـول 

تسـاعد علـى تنمیـة  والتـياأللعاب التعلیمیة البسیطة التي تمتاز بعنصر التسلیة والتشـویق واإلثـارة التعلیمیـة، 
  . مهارات التفكیر لدیه
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الباحثــة أهمیـــة األلعــاب التعلیمیــة وقــد اســتخدمت فـــي هــذه الدراســة ألعــاب تعلیمیــة ریاضـــیة  ممــا ســبق تــرى 
مســـاعدة فـــي حـــل المشـــكالت الریاضـــیة كلعبـــة الكلمـــة المفقـــودة أو العـــدد المفقـــود التـــي ستســـاعد فـــي زیـــادة 

المشــــكالت اإلقبــــال والدافعیــــة لــــدى الطالبــــات للدراســــة، وســــتخلق جــــوًا مــــن المنافســــة والمثــــابرة بیــــنهن لحــــل 
  .الریاضیة المطلوبة لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدیهن
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

  

 تفوق الدراسيالدراسات المتعلقة بال. 

 الدراسات المتعلقة بمھارات التفكیر العلیا. 

 الدراسات المتعلقة بحل المشكالت. 

 التعقیب على الدراسات السابقة.  
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  الثالث الفصل

  الدراسات السابقة

 واألبحـاث والـدوریات  والمراجـع والكتـب السـابقة الدراسـات مـن العدیـد علـى بـاإلطالع الباحثـةقامـت       
 لإلفـادة محاولـة فـيتناولـه  وكیفیـة تالمشـكال حـلأسـلوب  ومنهـا الریاضـیات تـدریس أسـالیب تتناولـ التـي
 الباحثـة وجـدت هنـا فمـن ،لبات المتفوقاتاالط لدى العلیا التفكیر مهارات لتنمیة مقترح برنامج بناء في منها
 مـن والمتفوقـات بـالمتفوقین االهتمـام التفـوق الدراسـي وبـرامج تناولـت دراسـات عـرض الضـروري مـن أنـه

والدراسـات التـي  العلیـا، التفكیـر مهـارات وتعلـیم لتنمیـة تعرضـت التـي الدراسـات بعـض تناولـت كمـا ،ةالطلبـ
سـتراتیجیةو  حـل المشـكالت الریاضـیة اولـت أسـلوبتن ٕ  وقـد .ودورهـا فـي تنمیـة التفكیـر ،األلعـاب التعلیمیـة ا

ا التـاریخي بالتسلسـل الدراسـات لهـذه عرضـها فـي الباحثـة التزمـت ً ً بالحـدیث  بـدء ـمَّ  ومـن ،بالقـدیم وانتهـاء  ثَ
  :هي رمحاو  ةثالث إلى الدراسة هذه قسمت

 الدراسي تفوقالدراسات المتعلقة بال: المحور األول.  
 بمهارات التفكیر العلیاالدراسات المتعلقة : المحور الثاني.  
 حل المشكالتبأسلوب  الدراسات المتعلقة : المحور الثالث.   

  .ثم تعلیق عام على الدراسات السابقة

  :الدراسيدراسات تناولت التفوق  :أوالً 

اطلعت الباحثة على العدید من البحوث والدراسات ذات العالقة بالتفوق الدراسي للطلبة من عـدة زوایـا، وقـد 
ودراسـات اهتمـت ، تـي اهتمـت بكیفیـة رعایـة المتفـوقینحصلت الباحثة على العدید مـن البحـوث والدراسـات ال

الجهــــود المبذولــــة فــــي تعلــــیم أشــــارت إلــــى أخــــرى وهنــــاك دراســــات ببنــــاء بــــرامج ومنــــاهج متمیــــزة للمتفــــوقین، 
استعرضـــت الباحثـــة عـــددًا مـــن الدراســـات التـــي تـــم تطبیقهـــا فـــي بیئـــات تربویـــة عربیـــة وأجنبیـــة فالمتفـــوقین، 

  . مختلفة

  )2010(دراسة رمل _ 1

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة األنشطة اإلثرائیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي من خالل     
وتحسین التحصیل الدراسي ) الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصیل، والتفكیر اإلبداعي ككل(قدرةتنمیة 

من خالل تحسین المستوى المعرفي في مادة الریاضیات لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي 
بي، وقد تم وقد استخدمت الباحثة منهجًا شبه تجری. المتفوقات بالمدارس الحكومیة في مدینة مكة المكرمة

مواضیع دراسیة في وحدة الكسور من مقرر الریاضیات للصف الخامس االبتدائي الفصل ) 10(اختیار
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تلمیذة، وتم تقسیمها إلى مجموعتین أحدهما تجریبیة ) 50(الدراسي األول، وقد بلغ حجم عینة الدراسة
والمشكالت الریاضیة غیر الروتینیة درست باستخدام األنشطة اإلثرائیة المعتمدة على األلعاب واأللغاز 

. والمعدة من قبل الباحثة، واألخرى ضابطة درست باستخدام األنشطة العادیة المصاحبة للكتاب المدرسي
، واختبار التحصیل الدراسي، وقد وضعت )ب(وكان من أدوات الدراسة اختبار التفكیر اإلبداعي لتورانس

لمیذات ، وأظهرت نتائج الدراسة أن تT- testها باستخدام فروض صفریة، تم اختبار صحت) 10(الباحثة 
على نظیراتهن في المجموعة الضابطة في متوسط درجات التفكیر اإلبداعي  نالمجموعة التجریبیة تفوق

وقد أظهرت  .والتحصیل الدراسي البعدي في جمیع قدرات التفكیر والمستویات المعرفیة المراد قیاسها
فاعلیة األنشطة اإلثرائیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتحصیل الدراسي في مادة  النتیجة العامة للدراسة

الریاضیات، وقد أوصت الباحثة بتوظیف االنشطة اإلثرائیة ونماذجها التعلیمیة في تعلم الریاضیات 
 .بالمرحلة االبتدائیة

   )2010(دراسة صوص  _ 2

دراســـیًا فــي المـــدارس التعامــل مـــع المتفــوقین  هــدفت إلــى تحدیـــد درجــة ممارســـة المعلمــین الســـتراتیجیات    
) 105(معلمــًا و) 325(وتكونــت عینــة الدراســة مــن. مــن وجهــة نظــر المعلمــین والمــدیرین الثانویــة الحكومیــة

بعــــض المتغیــــرات مـــدیر مدرســــة، ولتحقیـــق أهــــداف الدراســـة قامــــت الباحثــــة بتطـــویر أداة للدراســــة تضـــمنت 
ــــــة بــــــالمعلمین والمــــــدیرین، اإلســــــتراتیجیة الوقائیــــــة، : ة أبعــــــاد هــــــيعــــــعبــــــارة موزعــــــة علــــــى أرب) 56(المتعلق

ســتراتیجیة دینامیــة  ٕ ســتراتیجیة التركیــز علــى الفــرد، وا ٕ وأظهــرت النتــائج أن  .الجماعــةواإلســتراتیجیة البنائیــة، وا
ین دراســیًا فــي المرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظـــر درجــة ممارســة المعلمــین اســتراتیجیات التعامــل مــع المتفـــوق

، وتوجــد فــروق دالــة إحصــائیًا  المعلمــین أنفســهم ومــن وجهــة نظــر المــدیرین تتــراوح بــین متوســطة وكبیــرة جــدًا
، سـتعزى لمتغیر الجنس ولصالح المعلمـین الـذكور الـذین ا تخدموا اسـتراتیجیات التعامـل مـع المتفـوقین دراسـیًا

حصــلوا علــى دورات تدریبیــة، وقــد تبــین مــن النتــائج أن أكثــر المعیقــات التــي تواجــه  ولصـالح المعلمــین الــذین
هــي ضــیق وقــت المعلــم، وصــعوبة : المعلمــین فــي اســتخدامهم الســتراتیجیات التعامــل مــع المتفــوقین دراســیاً 

وأوصــــت الباحثــــة بتأهیــــل المعلمــــین وتزویـــــدهم . المنــــاهج وكبرهــــا، وضــــعف اإلمكانیــــات المادیــــة للمدرســــة
   .مهارات التي تعزز من تعاملهم مع المتفوقین دراسیاً بال

  )Sak,2009(دراسة ساك _ 3 

فــي الكشــف عــن )  M3( هــدفت إلــى التعــرف علــى فاعلیــة اســتخدام اختبــار القــدرات الریاضــیة الثالثــي     
كـل مـن المعلمـین والطلبـة ) تصـنیف( الطلبة الموهوبین والمتفوقین في مجـال الریاضـیات، مقارنـة بترشـیحات

طالبًا وطالبة مـن المرحلـة المتوسـطة بغـرب أمریكـا، طبـق علـیهم ) 291(وتكونت عینة الدراسة من. ألنفسهم
). ت(الطلبـــــة ألنفســـــهم باســـــتخدام اختبـــــاراالختبـــــار وتمـــــت مقارنـــــة نتائجـــــه مـــــع ترشـــــیحات المعلمـــــین ورأي 
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وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط یتــراوح بــین المتوســط وفــوق المتوســط بــین نتــائج اختبــار القــدرات 
وأكــدت الدراســة فعالیــة اســتخدام . وترشــیحات كــل مــن المعلمـین والطلبــة ألنفســهم)  M3( الریاضـیة الثالثــي

  .في الكشف عن الموهوبین والمتفوقین في مجال الریاضیات) M3(اختبار القدرات الریاضیة الثالثي

  )2008(دراسة آل عامر _ 4
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز وتم اختیار استراتیجیات معینة    

المتوسط، تناسب طبیعة مادة الریاضیات، تم من خاللها بناء برنامج تدریبي لمتفوقات الصف الثالث 
یمكن من خالله تنمیة مهارات حلّ المشكالت الریاضیة إبداعیا، وبعض مهارات التفكیر اإلبداعي، 

وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التجریبي واختارت العینة من الطالبات . ومهارات التواصل الریاضي
الدائرة ، التحلیل ( ل وحدتي المتفوقات بالصف الثالث المتوسط وطبقت علیها البرنامج التدریبي من خال

بكتاب الریاضیات للصف الثالث المتوسط واستخدمت أدوات منها اختبار تورانس للتفكیر ) إلى عوامل
اإلبداعي واختبار یقیس قدرة الطالبات المتفوقات على حلّ المشكالت الریاضیة إبداعیا واختبار یقیس 

المتتابعة للذكاء، ومن خالل جمع البیانات  وتحلیلها  مهارات التواصل الریاضي واختبار مصفوفات رافن
والنتائج باألسالیب اإلحصائیة المناسبة كانت النتائج لصالح المجموعة التجریبیة وفي ضوء النتائج التي 
أسفرت عنها الدراسة كان من أهمها ضرورة أن تهدف البرامج المقدمة للطالب المتفوقین إلى تنمیة 

ختلفة لدیهم، وتصمیم أنشطة تعتمد على مهارة التواصل والتفكیر اإلبداعي وحلّ التفكیر بأنواعه الم
   .المشكالت اإلبداعیة

  )Arancibia, 2008(دراسة أرانسیبیا _ 5

تفوقین هدفت إلى التعرف على أثر البرامج المدرسیة على استراتیجیات الكشف عن الموهوبین والم   
الدراسة برنامج یتضمن أنشطة إثرائیة ال صفیة بواسطة جامعة وقد طبقت  .علیهم أكادیمیًا والتعرف

، ) 73(وتكونت عینة الدراسة من . بدولة شیلي )Pontificia(بونتفیشیا ، ) 50(طالبًا . إداریین) 7(معلمًا
واستخدمت الدراسة المقابلة والمالحظة كأدوات لجمع البیانات والمعلومات، والتباین الثنائي للمعالجة 

وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن البرنامج اإلثرائي الالصفي كان له أثرًا إیجابیًا على . اإلحصائیة
  .عملیات الكشف عن الموهوبین والمتفوقین أكادیمیًا والتعرف علیهم

   )2006(دراسة جرادات  . 6
 مهـارات تنمیـة فـي المشـكالت حـلّ علـى  قـائم إثرائـي برنـامج أثـر استقصـاء إلـى هـذه الدراسـة هـدفت    

 )20( مـن الدراسـة تكونـت عینـة وقـد الریادیـة، المراكـز فـي المتفـوقین الطلبـة لـدى واإلبـداعي الناقـد التفكیـر
ا) 20(اختیر كما تجریبیة، الرمثا كمجموعة مدینة في المتفوقین للطلبة الریادي المركز طلبة طالبًا من ً  طالب

 تنـاول إثرائـي برنـامج أعـد ثـم ضـابطة، كمجموعـة إربد مدینة في المتفوقین للطلبة الریادي المركز طلبة من
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 العمـل علـى تعتمـد علمیة مشكالت واألخرى بالمجتمع، ترتبط والتي الواقعیة الحیاتیة المشكالت من نوعین
 وقـد اإلبـداعي، للتفكیـر خـرآو  الناقـد للتفكیـر اختبـار الطلبـة علـى طبـق وقـد العلـوم، بمحتـوى مرتبطة الیدوي
 االختبـار علـى التجریبیـة المجموعـة لصالح إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسةهذه  نتائج أشارت

 المجمـوع  لتجریبیـة لصـالح إحصـائیة داللـة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما الناقد، البعدي للتفكیر
ضـرورة تنمیـة وقد خرجـت الدراسـة بـبعض التوصـیات، ومـن أهمهـا . اإلبداعي للتفكیر البعدي االختبار على

  .مهارات التفكیر للطلبة على اختالف مستویاتهم العقلیة
  )2006(دراسة الصاعدي _ 7

هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلیة برنامج مقترح في الریاضیات في تنمیة اإلبداع الریاضي        
. مكة المكرمةوالتحصیل الدراسي واتخاذ القرار لدى الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطة في مدینة 

طالبة من المتفوقات، ثم تقسیمهن ) 70(واستخدمت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من 
واستخدمت الدراسة اختبار لإلبداع الریاضي وآخر للتحصیل . بالتساوي على مجموعتین تجریبیة وضابطة

حصائ. ومقیاس اتخاذ القرار كأدوات لجمع معلومات الدراسة ٕ وكان  ).ت(استخدمت الدراسة اختبار یًا وا
من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة لصالح طالبات المجموعة 
التجریبیة في التطبیق البعدي لكل من اختبار اإلبداع الریاضي، واختبار التحصیل ومقیاس اتخاذ القرار، 

  .اضي والتحصیل الدراسي واتخاذ القرار للطلبة المتفوقینت الدراسة أهمیة تنمیة اإلبداع الریوأوص

   )Suk &  Sideny,2006( سیدنيدراسة سوك و  _ 8

هــدفت هــذه الدراســة إلــى مقارنــة الطلبــة المتفــوقین والموهــوبین فــي الریاضــیات مــن مدرســة داخلیــة فــي      
صـحتهم النفسـیة والرضـا عـن كوریا مع طالب مكافئین لهم في القدرات في مدارس ثانویة عادیة، من حیـث 

تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن مجمـــوعتین مـــن الطلبـــة ذوي القـــدرات العلیـــا فـــي الریاضـــیات . الحیـــاة المدرســـیة
طالبـــًا ) 111(طالبـــًا فـــي الســنة الثانیـــة الثانویـــة، وكــان عـــدد الطلبـــة فــي المجموعـــة األولـــى) 299(وعــددهم 

طالبـــًا ) 188(المجموعـــة الثانیـــة فكـــان عـــددهایحضـــرون مســـاقات دراســـیة فـــي مدرســـة ثانویـــة علمیـــة، أمـــا 
تـم اسـتخدام مقیـاس لقیـاس الصـحة النفسـیة للطلبـة فـي . یحضرون مساقات دراسیة في مدرسـة ثانویـة عادیـة

مجموعتي الدراسة، وكذلك مقیاس الرضا عن الحیاة المدرسیة الـذي أعـده الباحثـان، باإلضـافة إلـى ذلـك فقـد 
نویــة علــى أســئلة مفتوحــة حــول خبــراتهم فــي المدرســة، ولــم تكشــف نتــائج أجــاب طــالب المدرســة العلمیــة الثا

بینمـا وجـدت . الدراسة عن وجود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین المجمـوعتین علـى مقیـاس الصـحة النفسـیة
فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین المجمـوعتین فـي الرضـا عـن الحیـاة المدرسـیة لصـالح الطلبـة فـي المجموعـة 

  .إجابات المجموعة األولى إلى تقدیرهم للمنهج المتقدم، وكذلك تقدیرهم لخبرة المعلم األولى، وأشارت
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  )2005(دراسة عبد الغفار _ 9

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى فعالیــة برنــامج قــائم علــى نمــوذج الثــالوث اإلثرائــي فــي تنمیــة اإلبــداع     
ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدام البرنــامج التجریبــي علــى . الریاضــي لــدى الطالبــات الفائقــات بالمرحلــة الثانویــة

طالبـــة فائقـــة بشـــكل عشـــوائي مـــن طالبـــات الصـــف األول الثـــانوي فـــي  )60(عینـــة الدراســـة التـــي تتكـــون مـــن
وقســــمت العینــــة إلــــى مجمــــوعتین أحــــدهما تجریبیــــة . مدرســـة اللــــوزي الثانویــــة بنــــات بــــإدارة دمیــــاط التعلیمیــــة

تعرضــــت لمعالجــــة تجریبیــــة تمثلــــت فــــي برنــــامج ریاضــــیات للفائقــــات قــــائم علــــى نمــــوذج الثــــالوث اإلثرائــــي، 
: فــي الریاضــیات، واســتخدمت الدراســة أداتــین همــاعرضــت لدراســة البرنــامج التقلیــدي والمجموعــة الضــابطة ت

تطبیــق اختبــاري الدراســة وتــم . اختبــار اإلبــداع الریاضــي مــن إعــداد الباحــث، واختبــار تــورانس لإلبــداع العــام
داللــة  توجــد فــروق ذات: وأظهــرت النتــائج اآلتیــة .جــة التجریبیــةلالمجمــوعتین قبــل وبعــد المعا بــاتعلــى طال

المجموعـــة التجریبیـــة وطالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار طالبـــات إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات 
ككــل وفــي كــل أبعــاده الفرعیــة لصــالح  وفــي اختبــار تــورانس لإلبــداع اإلبــداع الریاضــي ككــل وفــي كــل أبعــاده

الفائقـات فـي المرحلـة الثانویـة هـو االهتمـام بالفـائقین و  من أهم توصـیات  الدراسـة وكان. المجموعة التجریبیة
  .وبناء برامج مقترحة لتطویر تدریس الریاضیات

  )2005(الجلیلدراسة عبد  _10

 ات اإلبداعیــة لــدى عینــة مــن الطــالبهــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر برنــامج تــدریبي فــي تطــویر القــدر     
طالبـًا مـن طـالب ) 60(الدراسـة مـن تألفت عینـة . المتفوقین بالصف الخامس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة

مدرسـة  ائیًا لمجمـوعتین مـنالصف الخامس االبتدائي في مدینة مكـة المكرمـة، حیـث تـم اختیـار العینـة عشـو 
) 30(مـن مــدارس برنـامج رعایــة المتفــوقین بمـدارس التعلــیم العـام، وقــد اختیــرت المجموعـة التجریبیــة وعــددها

طالبــــًا مــــن الطــــالب المتفــــوقین بــــنفس ) 30(الضــــابطة عــــددها طالبــــًا مــــن الطــــالب المتفــــوقین، والمجموعــــة
نشـــاطًا علمیـــًا یســـهم فـــي تنمیـــة مهـــارات الطالقـــة والمرونــــة ) 12(وتكـــون البرنـــامج التـــدریبي مـــن. المدرســـة

واألصـــالة والتفصـــیالت لـــدى الطـــالب، وقـــد تـــم تطبیـــق البرنـــامج علـــى المجموعـــة التجریبیـــة بهـــدف تطـــویر 
مقیـاس القـدرات العقلیـة وتـورانس الصـوري، : ومـن األدوات المسـتخدمة فـي الدراسـة. القدرات اإلبداعیة لـدیهم

وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا بــین المجمــوعتین لصــالح المجموعــة التجریبیــة علــى جمیــع 
عي علـى وقد أوصت الدراسة بضرورة تعمیم البرامج التدریبیـة لتنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـدا. أبعاد المقیاسین

  .جمیع المراحل الدراسیة

  

  



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

72 

 

  )2003(دراسة غانم  _ 11

هـدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بــین البنیــة المعرفیــة والتحصــیل المدرســي للطلبــة المتفــوقین فــي      
تكونـت عینـة و . الریاضیات في الصف السابع األساسـي فـي مـدارس وكالـة الغـوث الدولیـة فـي منطقـة نـابلس

ـــــة المتفـــــوقین فـــــي الریاضـــــیات فـــــي الصـــــف الســـــابع األساســـــي مـــــن  طالبـــــاً ) 30(الدراســـــة مـــــن  مـــــن الطلب
ـــة الغـــوث فـــي منطقـــة نـــابلس) 2000\2001(العـــام وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج . والتـــابعین لمـــدارس وكال

الوصــــفي االستكشــــافي، وكــــان مــــن أدوات الدراســــة اختبــــار البنیــــة المعرفیــــة ، ومقابلــــة، وتــــم تحلیــــل النتــــائج 
ال توجــد عالقــة : باســتخدام تحلیــل التبــاین ومعامــل االرتبــاط وقــد بینــت النتــائج فــي الدراســة مــا یلــي لالختبــار

وال . بین عالمـة الطالـب المدرسـیة فـي الریاضـیات وعالمتـه فـي اختبـار البنیـة المعرفیـة ذات داللـة إحصـائیة
ة تبعـًا لمتغیـر المؤهـل العلمـي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین عالمات الطلبة في اختبار البنیة المعرفی

للمعلــم، لمتغیـــر خبـــرة المعلـــم، وأن الطـــالب ال یـــدركون الطبیعــة البنائیـــة لمـــادة الهندســـة فـــي الصـــف الســـابع 
وأوصــت الدراســة باالهتمــام . األساســي، والعالقــات التــي تــربط مفــاهیم المــادة وموضــوعاتها ببعضــها الــبعض

 . استخدام طرق التدریس الحدیثة في التقویمبالبنیة المعرفیة للطالب المتفوق من خالل 

  )2002(دراسة السعید_ 12

 القـدرة متفاوتـات للتلمیـذات االبتكاریـة األنشـطة علـى قـائم إثرائـي برنـامج إعـداد إلـى الدراسـة هـذه هـدفت    
 فـي اسـتخدامها یمكـن التـي االبتكاریـة الریاضـیة األنشـطة وتحدیـد الریاضـیات فـي الدراسـي التحصـیل علـى

الدراســة المــنهج التجریبــي علــى العینــة التــي تــم اختیــاره مــن تلمیــذات األهــداف التربویــة اســتخدمت  تحقیــق
تجریبیـة وعـددها  مجمـوعتین أحـدهماتلمیـذة، قسـمت العینـة إلـى ) 70(الصف األول المتوسط والبالغ عددها 

تلمیــذة درســت ) 31(ددهاتلمیــذة درســت األنشــطة االبتكاریــة للبرنــامج المقتــرح و مجموعــة ضــابطة وعــ) 29(
واســتخدمت الدراســة اختبــار التفكیــر االبتكــاري واختبــار التحصــیل . البرنــامج المعتــاد فــي منهــاج الریاضــیات

 لـدى إحصـائیة داللـة ذات فـروق وجـود إلـى الدراسـة توصـلت وقـدالدراسـي كـأدوات لجمـع المعلومـات، 
 البرنـامج درسـن الالتـي والتلمیـذات المقتـرح اإلثرائـي البرنـامج درسـن الالتـي التجریبیـة المجموعـة تلمیـذات

 وتوصـلت .العادي فـي التحصـیل الدراسـي والتفكیـر االبتكـاري بأبعـاده المختلفـة لصـالح المجموعـة التجریبیـة
 وهـامٍّ  إحصـائیا دالّ  أثـر ذو الریاضـیات في التلمیذات ومستوى التدریس أسلوب بین التفاعل أن إلى الدراسة
 إعـداد الدراسـة هـذه فـي التوصـیات أهم ومن .اإلبتكاري التفكیر وعلى الریاضیات في التحصیل على تربویا
  .االبتكاري التفكیر لتنمیة الریاضیات في إثرائیة برامج
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  )2000(دراسة التمار. 13

بدراسـة برنامج األنشـطة اإلثرائیـة للفـائقین فـي دولـة الكویـت والقیـام على تعرف الهدفت هذه الدراسة إلى     
المعلمـون، (تقویمیة للبرنـامج فـي مجـال الریاضـیات وذلـك مـن خـالل آراء األطـراف الفاعلـة فـي البرنـامج وهـم

) 13(ولــي أمــر، و) 89(طالبــًا وطالبــة و) 155(وبلغــت عینــة الدراســة ). أولیــاء األمــور، المشــرفون، الطلبــة
عـة اسـتبانات لقیـاس آلراء المعلمـین، أربتصمیم : ومن األدوات التي استخدمها الباحث. مشرفین) 9(معلمًا و

وأولیـــاء األمـــور، والمشـــرفین، والطلبـــة، طبقـــت علـــى الطلبـــة المســـجلین فـــي برنـــامج األنشـــطة اإلثرائیـــة فـــي 
م فــي المــرحلتین االبتدائیــة والمتوســطة ومعلمــي الریاضــیات 1998الریاضــیات للفصــل الدراســي الثــاني لعــام 
وكــان مــن  .البرنــامج والمشــرفین علــى البرنــامج وأولیــاء أمــور الطلبــةالمشــتركتین فــي تــدریس الریاضــیات فــي 

المنفـذ فـي الكویـت یقـع طبقـًا لألدبیـات  أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسـة، أن برنـامج األنشـطة اإلثرائیـة
ء وأن غالبیـــة أولیـــا. التربویـــة تحـــت مســـمى الخـــدمات التربویـــة للطلبـــة الفـــائقین وال یرقـــى إلـــى درجـــة برنـــامج

  .عن الوقت المخصص للبرنامج رضااألمور راضون عن البرنامج وعدم 

  )1999( دراسة حمادة. 14

تنمیـة التحصـیل والتفكیـر فـي نـامج إثرائـي مقتـرح فـي الریاضـیات بر علـى أثـر تعرف الهدفت الدراسة إلى     
ت عینـة الدراســة الباحـث المـنهج التجریبـي، واختیـر  وقـد اسـتخدم. االبتكـاري لـدى الفـائقین بالمدرسـة االبتدائیـة

فــأكثر فــي اختبــارات الریاضــیات المدرســیة فــي األعــوام % 90مــن تالمیــذ الصــف الرابــع، والحاصــلین علــى 
تلمیـذًا مـن التالمیـذ الفـائقین فـي الصـف الرابـع وتمثـل المجموعـة ) 30(وتكونت العینـة مـن . الدراسیة السابقة

تطبیــق اختبــار عــین : وكــان مــن أدوات الدراســةآخــرین یمثلــوا المجموعــة الضــابطة،  تلمیــذاً ) 30(التجریبیــة، 
شمس للذكاء االبتدائي، وتطبیق اختبار ابراهام للتفكیر االبتكـاري، وتطبیـق اختبـار المتطلبـات األساسـیة فـي 

ه توجـد فـروق وكان من نتـائج الدراسـة، أنـ .الریاضیات، وتطبیق اختبار تحصیلي في وحدة الهندسة اإلثرائیة
ذات داللة إحصائیة في أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار التحصـیل ككـل ومسـتویاته األربـع 
لصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة، وأنـــه توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي أداء المجمـــوعتین  فـــي اختبـــار التفكیـــر 

التالمیــذ  إكســابالبرنــامج اإلثرائــي فــي عالیــة وهكــذا أكــدت النتــائج ف. االبتكــاري لصــالح المجموعــة التجریبیــة
الفـائقین مفــاهیم ومهـارات وتعمیمــات وخبـرات ریاضــیة، وفـي تنمیــة قـدرة التالمیــذ علـى التفكیــر االبتكـاري فــي 

إعداد برامج تربویـة هادفـة للتالمیـذ الفـائقین تعمـل علـى تحقیـق النمـو : وكان من أهم التوصیات. الریاضیات
  .بأسلوب منظم ومتمیز كمًا وكیفاً  جتماعیاً لیًا ونفسیًا واالمتكامل للتالمیذ عق
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  )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(إلفوسكي وكوهلدراسة _ 15

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالیة برنامج إثراء مناهج الریاضیات لألطفال المتفوقین والموهوبین     
باستخدام مجموعة مختلفة من األنشطة اإلثرائیة في المرحلة االبتدائیة وتشجیع األطفال المتفوقین 

. الموهوبین في الریاضیاتوالموهوبین على االستمتاع بدراسة الریاضیات وتنمیة ذكاء األطفال المتفوقین و 
، وقسمت العینة إلى  200وكانت عینة البرنامج تتكون من  طفل موهوب، من كل فصل عشرون طفًال

فأكثر من درجات االختبارات التحصیلیة في % 95مجموعات صغیرة من األطفال الحاصلین على 
اختبارات كالیفورنیا التحصیلیة، الریاضیات، واستانفورد التحصیلیة، واختبارات إیو للمهارات األساسیة، و 

وقام الباحث بإعداد برنامج إثرائي للموهوبین في الریاضیات في المرحلة االبتدائیة للصفوف من الثالث 
وقد احتوى البرنامج على عدد من .  إلى السادس واستغرق تطبیق البرنامج أسبوعین، في منطقة بتسبیرج

ألطفال الموهوبین، ومنها مفاهیم القیاس، الهندسة واإلحصاء، الموضوعات واألنشطة المقترحة المناسبة ل
في  والمتفوقین خرى لألطفال الموهوبیناألثرائیة اإلبرامج النتائج البرنامج  أظهرتو . ومبادئ االحتماالت

 تدریس بعض مقررات الریاضیات لألطفال الموهوبینفي  استخدام أسلوب اإلسراعفاعلیة الریاضیات و 
في الفصول العادیة في كل  والمتفوقین وكان من التوصیات إثراء مناهج الریاضیات للموهوبین، والمتفوقین

  المراحل الدراسیة، واستخدام أسلوب اإلسراع في إعداد بعض برامج الریاضیات لألطفال الموهوبین 

  )Robert,1992& Robert(دراسة روبرت وروبرت  _ 16

برنامج إثرائي لألطفال المتفـوقین والموهـوبین مـن ذوي القـدرات العقلیـة هدفت الدراسة إلى معرفة فعالیة      
العلیــا، وتقــویم التحصــیل األكــادیمي لألطفــال، والتعــرف علــى التغیــر فــي التحصــیل األكــادیمي فــي البرنــامج 

وتكونــت عینــة الدراســة . اإلثرائــي لمجموعــة متجانســة مــن األطفــال المتفــوقین والموهــوبین فــي فصــول اإلثــراء
، و) 156(طفًال منهم) 308( من فصـًال مـن فصـول ) 20(بنتًا في الصف الرابع االبتـدائي فـي ) 152(ولدًا

بإعداد برنامج إثرائي لألطفـال المتفـوقین والموهـوبین مـن ) Robert, Robert(وقام روبرت وروبرت. اإلثراء
: لكشــف عــن األطفــال الموهــوبینذوي القــدرات العلیــا المتمیــزة وقــد اســتخدم الباحثــان األدوات التالیــة كمحــك ل

اختبـــــار تحصـــــیلي فـــــي : وكانـــــت أدوات الدراســـــة. اختبــــارات تحصـــــیلیة، اختبـــــارات ذكـــــاء، بطاقـــــة مالحظــــة
الریاضــیات، بطاریـــة االختبـــارات، وكــان مـــن أهـــم نتــائج الدراســـة، تفـــوق األطفــال المتفـــوقین والموهـــوبین فـــي 

وأیضـًا وجـود فـروق دالـة إحصـائیًا بـین متوسـطي . الفصول العادیة فـي التحصـیل األكـادیمي فـي الریاضـیات
درجــات أطفــال المجموعــة التجریبیــة فـــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي الختبـــار القــدرة علــى التفكیــر االبتكـــاري 

ومـــن أهـــم التوصـــیات إعـــداد بـــرامج إثرائیـــة فـــي الریاضـــیات لألطفـــال المتفـــوقین . لصـــالح التطبیـــق البعـــدي
  . واستخدام أسالیب مختلفة للكشف عن األطفال المتفوقین والموهوبین والموهوبین، تلبي احتیاجاتهم،
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   )1991 ( دراسة خضر _ 17

فعالیــة الحكایـــات واأللغـــاز الریاضــیة مندمجـــة معـــًا فــي تنمیـــة التفكیـــر  لـــى معرفـــةهــدفت هـــذه الدراســة إ     
وقــد اســتخدمت الباحثــة . الریاضــي واالبتكــاري للتلمیــذ المتفــوق والتلمیــذ مــنخفض التحصــیل فــي الریاضــیات

 وطالبـة للمرحلـة اإلعدادیـة بالقـاهرة، بطالـ) 900(وتم اختیار عینـة عشـوائیة تكونـت مـن  المنهج التجریبي،
مــن  ، تكونــت المجموعــة التجریبیــةوتكونـت عینــة الدراســة مــن مجمــوعتین أحــدهما تجریبیـة واألخــرى ضــابطة

حیــث  فصــالً ) 15(والمجموعـة الضــابطة ككــل شــملت تلمیــذة وتلمیــذ،  )450(حیــث كــان العــددفصـًال ) 15(
ضـــعیف متفـــوق، عـــادي، ضـــعیف، (متوســـط الكثافـــة فـــي الفصـــل شـــامًال كـــل المســـتویات التحصـــیلیة. كـــان 

أســلوب الحكایــات واأللغــاز الریاضــیة، وكــان مــن نتــائج الدراســة أن ن یاســتخدمت الباحثــة مــع المعلمــ). داً جــ
أمــا . معظــم التالمیــذ فــي المجموعــة التجریبیــة لكــل حكایــة اســتطاعوا حــل الغــز بعــد متابعــة أحــداث الحكایــة

الحكایـات مـع األلغـاز الریاضـیة مندمجــة وقــد أكـدت النتـائج أن . المجموعـة الضـابطة فلـم یسـتطع حـل اللغـز
، أسلوب فعال في تنمیة مستویات علیـا مـن التفكیـر الریاضـي واالبتكـاري للتلمیـذ الضـعیف والتلمیـذ وهذا  معًا

وكــان مــن أهــم التوصــیات للدراســة هــو تصــمیم مــداخل جدیــدة  .نســبیاً  المتفــوق فــي الریاضــیات بمعــدل أكبــر
فكیـر الریاضــي واالبتكـاري علــى غـرار مــدخل الحكایـات واأللغــاز الریاضــیة للتـدریس تثیــر القـدرات الكامنــة للت

مكانیة ٕ    .تنمیة التفكیر الریاضي واالبتكاري لتالمیذ المراحل الدراسیة المختلفة وا

  )Harvey,1991( دراسة هارفي _18 

هـدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى األطفــال الموهــوبین والمتفــوقین فــي مرحلــة ریــاض األطفــال، ومســاعدة     
بإعـداد برنـامج  Harvey قـام هـارفي . مخططـي المنـاهج علـى إعـداد بـرامج األطفـال الموهـوبین والمتفـوقین

مجموعــــة مــــن مقتـــرح لألطفــــال الموهـــوبین والمتفــــوقین فــــي مرحلـــة ریــــاض األطفـــال، وقــــد تضــــمن البرنـــامج 
ویحتــوي  .األنشـطة المختلفـة التــي أعـدت لتناســب األطفـال الموهــوبین والمتفـوقین فــي مرحلـة ریــاض األطفـال

البرنــــامج علــــى أنشــــطة القصــــص التعلیمیــــة، وأنشــــطة المنطــــق الریاضــــي، وأنشــــطة الفراغــــات التوبولوجیــــة، 
األطفــال الموهـوبین فــي األنشــطة  ، تفـوقوأنشـطة األلغــاز الریاضـیة، وكــان مــن أهـم النتــائج فـي هــذه الدراســة

فــي هــذه الدراســة، إعــداد بــرامج إثرائیــة فــي الریاضــیات للموهــوبین  ومــن أهــم التوصــیات. اإلثرائیــة المقترحــة
   .لوالمتفوقین في مرحلة ریاض األطفا

    )1990(دراسة أبو عمیرة  _ 19

إلى التعرف إلى فعالیة برنامج مقترح في الریاضیات للطالبات المتفوقات بالصف التاسع من  تهدف    
طالبة متفوقة في الصف السابع من التعلیم األساسي ) 53(وتكونت عینة الدراسة من  التعلیم األساسي،

ّ القدرة على حلّ % 90من الحاصالت على  ْ لدیهن ن َ فأكثر في التحصیل النهائي للشهادة االبتدائیة وم
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فقد قامت الباحثة  من خالل وحدات البرامج األربعة وتطبیقها. التفكیر العلیا هاراتالمشكالت وتنمیة م
حصة  25)(وتم تنفیذه في زمن قدره. بإعداد برنامج مقترح تم اشتقاقه من أهداف رعایة الطالب المتفوقین

دراسیة متضمنًا األنشطة التعلیمیة المناسبة وفقًا ألهداف البرنامج العامة واعتمدت على طریقة التعلیم في 
االختبارات التحصیلیة، اختبارات : مجموعات وطریقة التعلیم الفردي، واستخدمت الباحثة األدوات التالیة

، )أسلوب التقویم التكویني(میذ المتفوقین مثلتنمیة مستویات التفكیر العلیا، وبعض أسالیب تقویم التال
فروق ذات داللة إحصائیة  توجد: ، وفي نهایة الدراسة ظهرت النتائج التالیة)أسلوب التقویم التجمیعي(و

في أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي، وفي 
وبناء على نتائج الدراسة، تأكد فعالیة البرنامج في كل من اختبار عناصر ، اختبار مهارات التفكیر العلیا

وكان من التوصیات في . التعلیم، واختبار مستویات التفكیر العلیا، وتمیز البرنامج بمستویات كفاءة عالیة
   .الدراسة بضرورة إعداد برامج تعلیمیة خاصة للمتفوقین وعدم التركیز على الحشو والتكرار الممل

  :المحور األول دراساتتعقیب على 

  :بالنسبة لألهداف :أوالً 

ــــى  - ــــة المتفــــوقین دراســــیاً هــــدفت بعــــض الدراســــات إل  ،تنــــاول المشــــكالت التــــي تواجــــه المعلمــــین فــــي رعای
وأوجــه الرعایــة التــي  الموهــوبین والمتفــوقین،واســتراتیجیات التعامــل مــع  ،سـتراتیجیات التعامــل مــع المتفــوقینوا

  .)Sak,2009( ساك، )2010( صوصكما في دراسة تقدمها المدارس 

اإلثرائیــة فــي الریاضــیات المقدمــة للمتفــوقین واألنشــطة هــدفت بعــض الدراســات إلــى معرفــة فعالیــة البــرامج  -
، )2003(، غــــانم ،)2006(الصــــاعدي ، )2008(عــــامرآل ، )2010(رمــــل والموهــــوبین كمــــا فــــي دراســــة

،  Robert,1992، (Robert(، روبـــرت وروبـــرت، )1999(، حمـــادة )2000(، التمـــار)2002(الســـعید
  ).,1995Elupkowski, &  Kuhnel(إلفوسكي وكوهل

فعالیة البرامج التدریبیة والمقترحة في تنمیة التفكیر في الریاضیات معرفة  هدفت بعض الدراسات إلى_ 
، )2005(عبد الجلیل، )2005(عبد الغفار ،)2006(جرادات والقدرة على حل المشكالت كما في دراسة 

 .)1990(أبوعمیرة 

المراحـــل  هـــدفت بعـــض الدراســـات إلـــى إعـــداد بـــرامج للتعـــرف علـــى األطفـــال الموهـــوبین والمتفـــوقین فـــي_ 
، )Arancibia,2008(أرانســـیبیا وآخــــرون كمـــا فـــي دراســــة  ، المقارنـــة بــــین المتفـــوقین والموهــــوبینالمختلفـــة
  .)Suk &  Sideny,2006( سیدنيدراسة سوك و ، )Harvey,1991(هارفي 
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هــدفت بعــض الدراســات إلــى معرفــة فعالیــة الحكایــات واأللغــاز الریاضــیة مندمجــة معــًا فــي تنمیــة التفكیــر _ 
تحصــــــیل فــــــي الریاضـــــیات كمــــــا فــــــي دراســــــة الریاضـــــي واالبتكــــــاري للتلمیــــــذ المتفــــــوق والتلمیـــــذ مــــــنخفض ال

  ).1991(خضر

أما بالنسـبة للدراسـة الحالیـة، فقـد اتفقـت مـع الدراسـات السـابقة فـي كونهـا اهتمـت بفئـة المتفـوقین مـن الطلبـة، 
 ،)2000(، التمـــــار )2005(، عبــــد الجلیـــــل )2006(، جـــــرادات )2008(عـــــامر آل مـــــع دراســــة تشــــابهت 
ـــــوعمیرة )1999(حمـــــادة  ـــــرت)1990(، أب  إلفوســـــكي،  Robert,1992 & (Robert(، روبـــــرت وروب
ختلفــت فـي إعــداد برنــامج مقتــرح فـي الریاضــیات، ولكــن ا )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(وكوهـل

التحلیــل والتركیــب (عــن الدراســات الســابقة فــي الهــدف مــن إعــداد البرنــامج وهــو لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا
  ).والتقویم

  :بالنسبة للعینة :ثانیاً 

بریــاض األطفــال، المــدارس، (مــن الطلبــة المتفــوقین اختـارت بعــض الدراســات الســابقة عینــة الدراســة  -
، الصـاعدي )2006(، جـرادات ) 2008(عـامرآل ، )2010(رمـل كما في دراسـة) لریادیةالمراكز ا

، )2002(، الســــــــــعید)2003(، غــــــــــانم)2005(عبــــــــــد الجلیــــــــــل، )2005(،عبــــــــــد الغفــــــــــار)2006(
ــــــــــــــــوعمیرة )1991(، خضــــــــــــــــر )1999(حمــــــــــــــــادة   ،)2000(التمــــــــــــــــار ــــــــــــــــرت ، )1990(، أب روب
، )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(إلفوسـكي وكوهـل، Robert) ،Robert,1992(وروبـرت
 .)Harvey,1991(هارفي 

ــــة الدراســــة مــــن ال  -  معلمــــین فــــي المــــدارس كمــــا فــــي دراســــة اختــــارت بعــــض الدراســــات الســــابقة عین
 .)2010(صوص

والمشــرفین كمــا فــي  دراســات أخــرى اختــارت عینــة الدراســة مــن الطــالب والمعلمــین وأولیــاء األمــور  -
 ).2000(دراسة التمار

بالنســبة للدراســة الحالیــة فقــد تــم اختیــار عینــة الدراســة مــن الطالبــات المتفوقــات فــي الصــف التاســع  -
  .األساسي

  :بالنسبة لمنهج الدراسة :ثالثاً 

، )2008(عـامر، )2010(رمـل الدراسات تناولت المنهج التجریبي كما فـي دراسـة كـل مـن معظم_ 
ــــــــــد الغفــــــــــار)2006(، الصــــــــــاعدي )2006(جــــــــــرادات  ــــــــــد الجلیــــــــــل، )2005(،عب ، ، )2005(عب

، خضــــر )1999(، حمــــادة ) 2000(، التمــــار)2000(، الطنــــاوي)2002(، الســــعید)2003(غــــانم
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ــــــرت)1990(، أبــــــوعمیرة )1991( إلفوســــــكي ، Robert,1992، ( Robert(، روبــــــرت وروب
 ).  Harvey,1991(، هارفي )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(وكوهل

 .)2003(غانم، )2010(صوص تناولت المنهج الوصفي كما في دراسة كل من دراساتبعض ال -
  .المنهج التجریبيالدراسة الحالیة اتبعت  -

  :بالنسبة ألدوات الدراسة :رابعاً 

  :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة تبعًا للمتغیرات التي تناولتها كل دراسة

  .)2010(صوصكما في دراسة لمعلمي المتفوقین استخدمت استبانة بعض الدراسات  -
 بعــض الدراســات اســتخدمت اختبــار تحصــیلي فــي الریاضــیات، بطاریــة االختبــارات كمــا فــي دراســة -

    ).Robert,1992، Robert(روبرت وروبرت
بعــض الدراســـات قامـــت بإعـــداد برنـــامج مقتـــرح لألطفـــال الموهـــوبین والمتفـــوقین فـــي مرحلـــة ریـــاض   -

األطفـــال، وقــــد تضــــمن البرنــــامج مجموعــــة مــــن األنشــــطة المختلفــــة التــــي أعــــدت لتناســــب األطفــــال 
 ).Harvey,1991(هارفي الموهوبین والمتفوقین في مرحلة ریاض األطفال كما في دراسة 

، وبعـــض ة مســـتویات التفكیـــراالختبـــارات التحصـــیلیة، اختبـــارات تنمیـــبعـــض الدراســـات اســـتخدمت  -
كمــا ) عــيأســلوب التقــویم التجمی(، و)ینيأســلوب التقــویم التكــو (أســالیب تقــویم التالمیــذ المتفــوقین مثــل

مقیـاس القـدرات العقلیـة وتـورانس الصـوري كمـا ، وهنـاك مـن اسـتخدم )1990(في دراسة أبـو عمیـرة 
 .)2006(جرادات ، )2008(آل عامري دراسة ف

اختبــار عــین شــمس للــذكاء االبتــدائي، وتطبیــق اختبــار ابراهــام للتفكیــر ودراســات أخــرى اســتخدمت  -
االبتكـــاري، وتطبیـــق اختبـــار المتطلبـــات األساســـیة فـــي الریاضـــیات، وتطبیـــق اختبـــار تحصـــیلي فـــي 

،  )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(إلفوسـكي وكوهـلكمـا فـي دراسـة  وحـدة الهندسـة اإلثرائیـة
 .)2003(، غانم)1999(حمادة

اختبار تحصـیلي، اختبـار التفكیـر المنطقـي الجمعـي، البرنـامج اإلثرائـي وبعض الدراسات استخدمت  -
، الســعید )2006(جــرادات ، )2004(عبــد الجلیــلالتفكیــر اإلبــداعي كمــا فــي دراســة واختبــار فــي ، 
  .)2010(، رمل)2008(، آل عامر)2006(الصاعدي ،)2005(، عبد الغفار)2002(

ة، كمـا فـي دراسـ ،برنـامج مقتـرح فـي الریاضـیات بذلك تتفق الدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات السـابقة فـي بنـاء  
واختبــار مهـــارات التفكیـــر ، )2002(، الســـعید)2008(، آل عـــامر)2006(، الصــاعدي)2005(عبــد الغفـــار

  .)1990(أبو عمیرة كما في دراسة  )تحلیل وتركیب وتقویم(العلیا
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  :بالنسبة لنتائج الدراسة :خامساً 

ناســب مــع قــدرات متمیـزة تت إثرائیــة نتــائج بعــض الدراسـات علــى ضــرورة إعــداد بـرامج تعلیمیــة اتفقـت -
إلفوســـكي  ،Robert,1992، (Robert(روبـــرت وروبـــرت وحاجـــات المتفـــوقین كمـــا فـــي دراســـة

، )2008(، آل عـامر)Harvey,1991(هـارفي ، ) Elupkowski, &  Kuhnel,1995(وكوهـل
 .)1990( ، أبوعمیرة)1999(، حمادة )2000(، التمار )2005(، عبد الجلیل )2006(جرادات

كمــا  وهنــاك دراســات أخــرى اتفقــت نتائجهــا علــى أهمیــة إعــداد المعلــم وتأهیلــه للتعامــل مــع المتفــوقین -
  .)2010( في دراسة صوص

  :دراسات المحور األولما الذي استفادته الباحثة من 

جـراء الدراســات  - ٕ التأكیـد علـى أهمیـة العنایــة بالطالبـات المتفوقـات وضــرورة التركیـز علـى هــذه الفئـة وا
 .حولها ألنها تعتبر ثروة وطنیة مهمة في مجال ازدهار الوطن وتنمیته

 .االطالع على أهم خصائص ومواصفات ومتطلبات وحاجات الطالبات المتفوقات -
 .برامج والمشروعات الخاصة بالطلبة المتفوقینالتعرف على ال -
 .معرفة كیفیة صیاغة أهداف الدراسة وتحدیدها -
 .لدى الطلبة المتفوقینومهاراته عرف على نتائج الدراسات التي اهتمت بتنمیة التفكیر تال -
علــى المالئمــة، والتعــرف أدوات الدراســة  اختیــارابقة الدراســة الحالیــة فـي أفـادت نتــائج الدراســات الســ -

تفسـیر أنسب الوسائل لضبط المتغیرات أثناء التجریب، واختیـار نـوع المعالجـة اإلحصـائیة المناسـبة ل
 .النتائج

   .التعرف على العدید من الكتب والمجالت العلمیة والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة -

  :دراسات تناولت مهارات التفكیر العلیا :ثانیاً 

وقد نالت مهارات التفكیر العلیا اهتمامًا كبیرًا من قبل الباحثین حیث تم إجراء العدید من الدراسات حولها، 
تلك ومنها ما استهدف التدریب على سعت أغلب تلك الدراسات إلى تنمیة وتعزیز مهارات التفكیر العلیا، 

   :ومن هذه الدراسات، المهارات

   )2007(دراسة المغربي، الجابري. 1

إلــــى التعــــرف علــــى مهــــارات التفكیــــر المتضــــمنة فــــي تــــدریبات وأســــئلة منــــاهج  هــــدفت هــــذه الدراســــة      
في الجبر، وقـد اسـتخدم الباحثـان المـنهج )  10-6الصفوف (الریاضیات الفلسطینیة للمرحلة األساسیة العلیا

، مــن أجــل تحلیــل المنــاهج ضــمون لمالءمتــه لتحقیــق أهــداف الدراســةالوصــفي التحلیلــي بأســلوب تحلیــل الم
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قائمـــة مهــارات التفكیــر وشــملت ثمـــان : المــذكورة ووصــف الظــاهرة قیـــد الدراســة، واســتخدمت األدوات التالیــة
، ومنـاهج الریاضـیات وتـم التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا مهارات رئیسـیة تفـرع عنهـا ثالثـون مهـارة فرعیـة للتفكیـر

وبعــد القیـــام بتحلیــل المنـــاهج  2007/2008ام الدراســي للعـــ) 10-6(الفلســطینیة للصــفوف األساســـیة العلیــا
أن أكثــر المهــارات توظیفــًا فــي الجبــر هــي مهــارة : وجمــع البیانــات وتحلیلهــا أظهــرت الدراســة النتــائج التالیــة

) التركیـز وجمــع المعلومــات والتخــزین(وقــد تبـین تــدني النســب المئویــة لمهـارات التفكیــر الــدنیاوالتقــویم اإلنتـاج 
وأیضــًا أشــارت النتــائج أن تعلــم الجبــر فــي المرحلــة  )التنظــیم والتحلیــل(مهــارات التفكیــر الوســطى وتـدني نســبة

وكــان مــن أهــم . ویقــل فــي الصــفین الســادس والثــامن. األساســیة العلیــا یتركــز فــي الصــف التاســع األساســي
فــة مهـــارات التوصــیات فــي الدراســة ضــرورة أن تشــمل منــاهج الریاضــیات للمرحلــة األساســیة العلیــا علــى كا

  .الدنیا والوسطى والعلیا بشكل متوازن: التفكیر بمستویاتها المختلفة

  )2007( دراسة بهجات. 2

هـدفت هـذه الدراسـة التعـرف إلـى أثـر برنـامج مقتـرح لتنمیـة مهـارات التفكیـر لـدى طفـل الروضـة ومعرفـة      
المــنهج التجریبــي لمجمــوعتین، تكونــت المهــارات األساســیة التــي یجــب تنمیتهــا لــدى الطفــل، اتبعــت الدراســة 

طفـــل وطفلـــة مـــن أطفـــال المســـتوى الثـــاني لریـــاض األطفـــال، وقســـمت العینـــة إلـــى ) 80(عینـــة الدراســـة مـــن
مجموعــة تجریبیــة طبــق علیهــا أنشــطة البرنــامج المقتــرح، ومجموعــة ضــابطة درســت األنشــطة : مجمــوعتین

لقیـاس مـدى تنمیـة مهـارات ) القبلـي والبعـدي(المصـوراختبار مهـارات التفكیـر : ومن أدوات الدراسة. المعتادة
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة  -: وقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة. التفكیر من خالل البرنامج المقترح

الختبــار مهـــارات التفكیــر المصـــور ككــل ولكـــل مهــارة علـــى بــین درجـــات المجمــوعتین فـــي التطبیــق البعـــدي 
وكــان مــن أهــم التوصــیات للدراســة أنــه یجــب تــوفیر البــرامج التــي تعتمــد . ریبیــةحــدى لصــالح المجموعــة التج

علــى مــا یالئـــم الطفــل مـــن أنشــطة ووســـائل وألعــاب وكتـــب، وصــور تثیـــر خیالــه وتدفعـــه لممارســة األنشـــطة 
   . مهارات التفكیر لدیهواأللعاب واألعمال الیدویة، وتساهم في تنمیة 

  )Warren et al, 2006( وآخرون دراسة وارن .3

هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تطــویر مهــارات التفكیــر فــي تعلــم الریاضــیات فــي موضــوع هـدفت      
االقترانـــات الخطیـــة البســـیطة فـــي أســـترالیا، وتكونـــت عینــــة الدراســـة مـــن شـــعبتین مـــن طلبـــة الصـــف الرابــــع 

، وقـد صـممت الـدروس لبنـاء التمثـیالت  المعرفیـة مـن خـالل مالحظـة األساسي ممن لم یدرسوا الجبـر مسـبقًا
وقــــد اســــتغرقت الدراســــة أربــــع . البســــیطة العالقــــة بــــین المــــدخالت والمخرجــــات العددیــــة للمعــــادالت الخطیــــة

النتــائج فــي الدراســة أن الطلبــة لیســوا قــادرین أظهــرت وقــد . حصــص، قــام البــاحثون بتدریســها وتــم تصــویرها
ر قـــادرین علـــى وصـــف طـــرق تفكیـــرهم لفظیـــًا وأیضـــًا غیـــ علـــى تطـــویر مهـــارات التفكیـــر فـــي حـــل المعـــادالت

  .ورمزیاً 
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  )McGuinnes  et al,2006(دراسة مكجنیز وآخرون. 4

األطفـال فـي إیرلنـدة الشـمالیة، واسـتغرقت تفكیـر هدفت الدراسة إلى التعرف علـى أثـر تنشـیط مهـارات        
-Activating Children's Thinking Skills" (ثــالث ســنوات" الدراســة التقویمیــة الطویلــة المــدى 

ACTS (المصـــمم لتطـــویر مهـــارات التفكیـــر) البحـــث عـــن المعنـــى، صـــنع القـــرار، حـــل المشـــكالت، التفكیـــر
القسـم األول درسـوا : وقـد قسـمت عینـة الدراسـة إلـى ثالثـة أقسـام). الناقد، التفكیر اإلبـداعي، مـا وراء المعرفـة

لقسـم الثـاني درسـوا المشـروع لمـدة سـنتین وا) شـعبة 12طالب في  292(المشروع لمدة ثالث سنوات وعددهم
وقـد ) شـعبة 25فـي  548(والقسـم الثالـث لـم یدرسـوا المشـروع وعـددهم) شـعبة 17طالـب فـي  412(وعـددهم

وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا فــي المعرفــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لصــالح : أظهــرت نتــائج الدراســة مــا یــأتي
ولـم یكـن أثـر المشــروع . مقابـل الـذین درسـوا لمـدة سـنتین سـنوات الـذین درسـوا باسـتخدام المشـروع لمـدة ثـالث

   . متساوي لدى كافة الطلبة، فقد كان األثر األكبر لدى الطلبة مرتفعي التحصیل

  )2006( دراسة األحمد ، الشبل. 5

إلـــى التعــرف علـــى أثـــر اســتخدام اســـتراتیجیات التفكیــر فـــوق المعرفــي مـــن خـــالل هـــذه الدراســة هــدفت       
علـــى التحصـــیل الدراســـي وتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر العلیـــا لـــدى طالبـــات مقـــرر الشـــبكة العالمیـــة للمعلومـــات 

علـى طالبـات مقـرر البرمجـة وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي . البرمجة الریاضیة بجامعة الملك سعود
فــي الفصــل الدراســي الثــاني، تكونــت  ،مــن المســتوى الثــامن بقســم الریاضــیات بجامعــة الملـك ســعود اضـیةالری

ـــــة الدراســـــة مـــــن مجمـــــوعتین ـــــى ،عین ـــــت مـــــن مجموعـــــة تجریبیـــــة : األول ـــــات؛ ) 9(تكون طبقـــــت علیهـــــا طالب
) 9(تكونـت مــن  مجموعـة ضــابطة: والثانیــة اسـتراتیجیات التفكیـر فــوق المعرفـي مــن خـالل الشــبكة العالمیـة،

فـــي مقـــرر البرمجـــة قبـــل وبعـــدي اختبـــار تحصـــیلي : التالیـــة األدوات ، وقـــد اســـتخدم الباحـــثطالبـــات أیضـــاً 
اســــتبانة حـــول خبــــرات الطالبــــات حــــول اســــتخدام  ،قبلــــي وبعــــدي الریاضـــیة، اختبــــار مهــــارات التفكیــــر العلیـــا

الدراسـة وجـود  نتـائجأظهـرت  قـدو ، الحاسب اآللي بصـورة عامـة والشـبكة العالمیـة للمعلومـات بصـورة خاصـة
فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات تحصـیل المجموعـة المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة فـي 

ـــة إحصـــائیة بـــین  االختبـــار التحصـــیلي البعـــدي لصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة، أیضـــًا وجـــود فـــروق ذات دالل
ممــا  .متوسـطي درجــات المجمــوعتین فـي اختبــار مهــارات التفكیـر العلیــا البعــدي لصـالح المجموعــة التجریبیــة

یشــــیر ذلــــك بــــاألثر اإلیجــــابي الســــتخدام اســــتراتیجیات التفكیــــر فــــوق المعرفــــي مــــن خــــالل الشــــبكة العالمیــــة 
ا مــن خــالل التــدریب علــى الطریقــة الجیــدة ة مهــارات التفكیــر العلیــللمعلومــات فــي التحصــیل الدراســي وتنمیــ

   .التي وفرت خبرات تعلیمیة غنیة ومؤثرة بشكل فعال

  



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

82 

 

  )2005( ماضيدراسة . 6

هـدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن فاعلیــة البرنـامج المقتــرح وكفاءتــه وأثــره فــي تنمیــة بعــض جوانــب       
المعرفة الریاضـیة ومسـتویات التفكیـر العلیـا لـدى المتفـوقین مـن طـالب الصـف التاسـع األساسـي، اسـتخدمت 

التاســـع األساســـي مـــن الدراســـة المـــنهج التجریبـــي، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن الطـــالب المتفـــوقین بالصـــف 
مـــدارس محافظـــة خـــان یـــونس، وقســـمت العینـــة إلـــى مجمـــوعتین أحـــدهما المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت 
البرنامج المقترح والمجموعة الضابطة درست بالطریقة العادیـة كمـا فـي الكتـاب المقـرر، ومـن أدوات الدراسـة 

صــور ألحمــد زكــي صــالح واختبــار لقیــاس تعلــم التــي اســتخدمها الباحــث البرنــامج المقتــرح واختبــار الــذكاء الم
جوانـــب المعرفـــة الریاضـــیة مـــن مفـــاهیم ومهـــارات وتعمیمـــات ریاضـــیة مـــن إعـــداد الباحـــث وواختبـــار لقیـــاس 
مهـارات التفكیــر االبتكــاري واختبـار لقیــاس مهــارات التفكیـر الناقــد فــي الریاضـیات واســتبیان الســتطالع الــرأي 

قـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي فـــي الوحـــدات التجریبیـــة المقترحـــة، و 
درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار تعلــم المعرفــة الریاضــیة وفــي اختبــار مســتویات التفكیــر العلیــا وفــي 
اختبار مهارات التفكیر االبتكاري وفي اختبـار مهـارات التفكیـر الناقـد فـي الریاضـیات القبلـي والبعـدي لصـالح 

  .درجاتهم في االختبار البعديمتوسط 

  )2004(دراسة آل عامر. 7

فاعلیــة األنشــطة اإلثرائیــة فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــدى  التعــرف إلــىإلــى  هــذه الدراســة هــدفت     
تخدمت الباحثــــة المــــنهج التجریبــــي، ســــاالمتفوقــــات فــــي ریاضــــیات الصــــف األول ثــــانوي واتجــــاههن نحوهــــا، 

بمدرســتین ثــانویتین بمدینــة تبــوك  طالبــة مــن طالبــات الصــف األول الثــانوي) 60(مــنوتكونــت عینــة الدراســة 
وقســــمت العینــــة إلــــى مجمــــوعتین أحــــدهما المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت . بالمملكــــة العربیــــة الســــعودیة

باســتخدام األنشــطة العادیــة الموجــودة فــي  تباســتخدام األنشــطة اإلثرائیــة، والمجموعــة الضــابطة والتــي درســ
التحلیـل (لكتاب المدرسي المقرر، ومن أدوات الدراسة التي استخدمتها الباحثة اختبـار مهـارات التفكیـر العلیـاا

حصـائیاً ومقیاس االتجاه نحـو مـادة الریاضـیات )والتركیب  والتقویم ٕ لقیـاس ) ت(اسـتخدمت الدراسـة اختبـار ، وا
روق ذات داللـة وجـود فـ نتـائجال ظهـرتقـد أو . الفرق بین متوسطي درجات المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة

بــین متوســط درجــات الطالبــات المتفوقــات فــي اختبــار مهــارات التفكیــر العلیــا إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة 
التطبیــــق  المجموعــــة التجریبیـــة فــــي وفـــي مقیــــاس االتجـــاه نحــــو األنشــــطة اإلثرائیـــة فــــي الریاضـــیات لصــــالح

  .البعدي
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  )2003( فخرودراسة . 8

إلى تنمیة مهارات التفكیر العلیا المشـار إلیهـا فـي تصـنیف بلـوم لألهـداف المعرفیـة هدفت هذه الدراسة       
ــا، وغیــر المتفــوقین فــي الصــف الثالــث اإلعــدادي لــدى الطلبــة ) والتركیــب والتقــویم التحلیــل ( المتفــوقین عقلی

الموجهـة فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر وتختبـر هـذه الدراسـة فاعلیـة برنـامج النشـاطات . باستخدام برنامج مقتـرح
ــل نصــفهم المجموعــة الضــابطة، والنصــف اآلخــر  )48(دى عینــة الدراســة التــي تكونــت مــن العلیــا لــ ــا مثَّ ً طالب

جلسـة تـدریب علـى المهـارات العقلیـة المسـتهدفة فـي البرنـامج ) 23(التي خضعت لــ مثَّل المجموعة التجریبیة
وات الدراســة المســـتخدمة لقیــاس أثــر البرنـــامج المقتــرح فــي تنمیـــة وكـــان مــن أد .وممارســة األنشــطة المقدمــة

الـذي یقـیس مهـارة التحلیـل  SEA TESTمهـارات التفكیـر العلیـا لـدى عینـة الدراسـة اسـتخدام اختبـار البحـر 
 أظهــرت نتــائج وقــد.والتركیــب والتقــویم مــن إعــداد كــاروالین كاالهــان وزمالئهــا مــن جامعــة كارولینــا الشــمالیة

لصــالح لفاعلیــة برنــامج الســهل فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا فــروق ذات داللــة إحصــائیة  وجــود راســةالد
تقــدیم بــرامج تعلــیم التفكیــر ومهاراتــه باســتقاللیة عــن  :كــان مــن أهــم توصــیات الدراســةو . المجموعــة التجریبیــة

التفكیــر العلیــا لـــدى  ولكــن مـــع مراعــاة محتویاتــه؛ وذلــك مــن أجـــل تنمیــة مهــارات المــنهج المدرســي العــادي،
تــــدریس مهــــارات الطلبـــة بشــــكل عــــام، والمتفــــوقین مـــنهم بشــــكل خــــاص، واالهتمــــام بتـــدریب المعلمــــین علــــى 

  .رالتفكی

  )Novak, 2001( دراسة نوفاك .9

إلــى التعــرف إلــى أي مـدى اســتطاعت المــدارس االبتدائیــة الســلوفونیة التحــول إلــى  هــذه الدراســة هـدفت      
تكونـت عینـة . فـي الریاضـیات واللغـة والدراسـات االجتماعیـة "التعلم والتفكیر"  التدریس وفق الطریقة الجدیدة

ســنوات الــذین یطبقــون المنهــاج القــدیم وثــالث مــدارس مــن  8الدراســة مــن طــالب ثــالث مــدارس مــن أعمــار
الســتبانة المقابلــة وا ســنوات الــذین یطبقــون المنهــاج الحــدیث، وكــان مــن أدوات الدراســة المســتخدمة 9أعمــار 

تحـــول اهتمـــام المعلمـــین مـــن محتـــوى المنهـــاج إلـــى : نتـــائج الدراســـة مـــا یلـــي هـــرتلجمـــع البیانـــات، وقـــد أظ
مسـتوى الـتعلم والتفكیـر لـدى طلبـة  وأیضًا كانـت الفـروق قلیلـة فـي. علماهتمامات الطلبة وخبراتهم وأهداف الت

مــدارس ي كافــة الفــ" الــتعلم والتفكیـر" وكــان مــن أهـم توصــیات الدراســة اســتخدام الطریقـة الجدیــدة . سـنوات 9
  .وفي كافة المناهج الدراسیة

  )2000(دراسة عبد الغني10. 

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر برنــامج مقتــرح لتعلــیم التفكیــر فــي الهندســة علــى التحصــیل والتفكیــر        
تلمیـــذ وتلمیـــذة بالصـــف األول اإلعـــدادي فـــي ) 100(الریاضـــي لـــدى التالمیـــذ، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن

، تـم تقسـیم عینـة الدراسـة المدارس اإلعدادیة إحداهما للبنـین، واألخـرى للبنـات فـي مدینـة المنیـامدرستین من 
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إلـــى مجمـــوعتین متســـاویتین إحـــداهما تجریبیـــة درســـت موضـــوعات الهندســـة فـــي كتـــاب الریاضـــیات للصـــف 
لیدیــة، وفــق البرنــامج المقتــرح، واألخــرى ضــابطة درســت الموضــوعات بالطریقــة التق -الفصــل الثــاني -األول

وتضـــمنت أدوات الدراســـة اختبـــارًا تحصـــیلیًا فـــي الهندســـة، واختبـــار اســـتراتیجیات التفكیـــر الریاضـــي، وطبـــق 
نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي درجـات  قد أظهـرتو . ختباران قبلیًا وبعدیاً اال

التالمیـذ فـي المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار اسـتراتیجیات التفكیـر الریاضـي، 
  .واختبار التحصیل لصالح المجموعة التجریبیة

  )1994(دراسة أبو عمیرة . 11
تـــــأثیر األلغـــــاز الریاضـــــیة علـــــى تنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر العلیـــــا  معرفـــــةإلـــــى هـــــذه الدراســـــة  تهـــــدف        

واعتمـــدت الباحثـــة علـــى المـــنهج الوصـــفي . واالتجاهـــات نحـــو الریاضـــیات لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة اإلعدادیـــة
تلمیــذ ) 90(وتكونــت عینــة الدراســة مــن ،ذو المجموعــة التجریبیــة الواحــدة لتحلیلــي وأیضــًا المــنهج التجریبــيا

تلمیـذ مـن  )48(موزعین على النحو التـالي ،مجموعة تالمیذ الصف السابع من التعلیم األساسي ذة منوتلمی
وقــد تلمیــذة مــن مدرســة مصــر الجدیــدة النموجیــة اإلعدادیــة بنــات، ) 42(مدرســة الطبــري اإلعدادیــة بنــین و

ومـن ، الریاضـیات أعدت الباحثة برنامج مقترح في األلغـاز الریاضـیة واختبـار فـي مهـارات التفكیـر العلیـا فـي
مــن عشـــرین  أدوات الدراســة التــي اســـتخدمتها الباحثــة ومنهــا اختبـــار مهــارات التفكیـــر العلیــا فــي الریاضـــیات

 قــد أظهــرت نتــائج الدراســة، و مكــون مــن خمســة عشــر عبــارة ، ومقیــاس االتجاهــات نحــو الریاضــیاتمفــردة 
بیــق اختبــار مهــارات التفكیــر العلیــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات التالمیــذ بعــد تط

لصـالح المجموعـة التجریبیـة، وأن التالمیـذ تكونـت لــدیهم اتجاهـات ایجابیـة نحـو الریاضـیات وتقبـل لحصــص 
وأوصت بأن یتضمن مقرر طرق التدریس للریاضـیات فـي كلیـة التربیـة شـق عملـي یـتم . األلغاز والریاضیات

  . ئف واأللغاز الریاضیةفیه تدریب الطالب على كیفیة استخدام الطرا
  الثاني ق على دراسات المحورلیالتع
  :بالنسبة لألهداف :أوالً 

علــى الــرغم مــن أن الدراســات الســابقة فــي مجملهــا تحــدثت عــن كیفیــة تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا، إال أنهــا 
  :فمثالً اختلفت في أهدافها، 

تنمیــة مهــارات فــي إســتراتیجیة معینــة أو هــدفت بعــض الدراســات إلــى معرفــة فعالیــة برنــامج مقتــرح  -
ودراســة   مــن كمــا فــي دراســة كــالً والجامعــات  ى طــالب المــدارسدلــفــي الریاضــیات یــر العلیــا التفك

 ،)2006(، األحمـد والشـبل)Warren E. et al,2006(وارن وآخـرون دراسـة، و )2007(بهجـات
دراســـة أبـــو و  ،)2000(ودراســـة عبـــد الغنـــي ،)2004(ودراســـة آل عـــامر، )2005(ودراســـة ماضـــي

  ).1994(عمیرة
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هـــدفت بعـــض الدراـســات إلـــى معرفـــة تـــأثیر األلغـــاز الریاضـــیة علـــى تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر العلیـــا  -
  ).1994(واالتجاهات نحو الریاضیات كما في دراسة أبو عمیرة

مـدى تطـویر مهـارات التفكیـر إلـى معرفـة  )Warren E. et al,2006(وارن وآخـرون دراسةهدفت  -
مكجنیــز  وهــدفت دراســة.الریاضــیات فــي موضــوع االقترانــات الخطیـة البســیطة فــي أســترالیافـي تعلــیم 

على أثـر تنشـیط مهـارات تفكیـر األطفـال إلى التعرف ) McGuinness C. et al,2006(وآخرون
إلـــى أي مـــدى اســـتطاعت المـــدارس  )Novak,2001(نوفـــاك وهـــدفت دراســـة. فـــي إیرلنـــدا الشـــمالیة
فـــي الریاضـــیات " الـــتعلم والتفكیـــر" التحـــول إلـــى التـــدریس وفـــق الطریقـــة الجدیـــدةاالبتدائیــة الســـلفونیة 

 .واللغة والدراسات االجتماعیة
مهــارات التفكیــر المتضــمنة فــي تــدریبات وأســئلة منــاهج هــدفت بعــض الدراســات إلــى التعــرف علــى  -

ـــة األساســـیة العلیـــا المغربـــي كمـــا فـــي دراســـة  فـــي الجبـــر) 10-6الصـــفوف مـــن (الریاضـــیات للمرحل
 .)2007(والجابري

كیفیـة تنمیـة مهـارات تناولـت أما بالنسبة للدراسة الحالیة، فقد اتفقت مع الدراسات السـابقة فـي كونهـا  -
التفكیـر العلیـا، إال أنهــا اختلفـت معهــا فـي الهـدف الــرئیس الـذي ســعت إلیـه، وهـو دراســة أثـر برنــامج 

دى الطالبــات المتفوقــات فــي الصــف التاســع مقتــرح فــي الریاضــیات لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــ
وارن  ، ودراســـــة)2007(المغربـــــي والجـــــابري دراســـــة اســـــي وهـــــي تتفـــــق مـــــع دراســـــة كـــــل مـــــناألس

، )2005(ودراســة ماضــي، )2006(ودراســة األحمــد والشــبل ،)Warren et al,2006(وآخــرون
  .)1996(، ودراسة أبو عمیرة)2000(ودراسة عبد الغني ،)2004(آل عامر ودراسة

  :بالنسبة للعینة :ثانیاً 

دراســة مثــل الطلبــة المتفــوقین تحصــیلیًا وعقلیــًا اختــارت بعــض الدراســات الســابقة عینــة الدراســة مــن  -
  .)2003(فخرو ، )2004(آل عامر دراسة، و )2005(ماضي

عبـد : مثـل األساسیة الدنیا والعلیـا من طالب المدارساختارت مجموعة من الدراسات عینة الدراسة  -
ب المرحلـــة والـــبعض اآلخـــر اختـــار عینـــة الدراســـة مـــن طـــال )1996(وأبـــو عمیـــرة، )2000(الغنـــي 

وهنـاك مـن اختـار أطفـال الروضـة كمـا فـي دراسـة . )Novak,2001(نوفاك الثانویة كما في دراسة
  .)McGuinness et al,2006(مكجنیز وآخرون ، ودراسة)2007(بهجات

دراسـة كــل  :الجامعـات والمعلمـین قبــل الخدمـة مثــلدراسـات أخـرى اختــارت عینـة الدراســة مـن طلبــة  -
 .)2006(الشبل واألحمد من 

الصــف التاســع (األساســیةالمرحلــة  طالبــات بالنســبة للدراســة الحالیــة فقــد اختــارت عینــة الدراســة مــن -
ـــالمتفوقـــات مـــنهن  )األساســـي م تتنـــاول فصـــول حیـــث اختلفـــت بـــذلك عـــن الدراســـات الســـابقة التـــي ل



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

86 

 

 مــع ،)المتفـوقین(فـي المرحلـة األساسـیة والعینـة وتشــابهتوخاصـة الصـف التاسـع األساسـیة المرحلـة 
أبــــو  ،)2003(فخــــرو ، )2004(آل عــــامر ،)2006(المغربــــي والجــــابري ،)2005(دراســــة ماضــــي

  .)1994(عمیرة
  :بالنسبة لمنهج الدراسة: ثالثاً 

األحمــــد ، )2007(بهجــــات مــــن نهج التجریبــــي كمــــا فــــي دراســــة كــــلبعــــض الدراســــات تناولــــت المــــ -
 McGuinness et(مكجنیـز وآخـرون ،)Warren et al,2006(وارن وآخرون ،)2006(والشبل

al,2006( ،ودراســــــــة ماضـــــــــي)عبـــــــــد الغنـــــــــي ، )2003(فخـــــــــرو ، )2004(آل عـــــــــامر، و )2005
 .)1994(أبو عمیرة، )2000(

بعـــــض الدراســـــات تناولـــــت المـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، والمـــــنهج التجریبـــــي كمـــــا فـــــي دراســـــة أبـــــو  -
وهنـــــــاك دراســـــــات تناولـــــــت المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلـــــــي مثـــــــل دراســـــــة المغربـــــــي  ،)1996(عمیـــــــرة

 .)Novak,2001(نوفاك، )2006(والجابري

  .وقد اتبعت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي أسوة بالدراسات السابقة       

  :بالنسبة ألدوات الدراسة :رابعاً 

  :للمتغیرات التي تناولتها كل دراسةتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة تبعًا 

 ،)2007(بهجـــات تبــارًا فـــي مهـــارات التفكیــر العلیـــا كمــا فـــيجمیــع الدراســـات الســابقة اســـتخدمت اخ -
مكجنیــــــــز  ،)Warren et al,2006(وارن وآخــــــــرون ،)2006(األحمــــــــد والشــــــــبل

فخــرو ، )2004(آل عــامر ،)2005(ودراســة ماضــي ،)McGuinness et al,2006(وآخــرون
 .)1996(أبو عمیرة، )2003(

 المقابلــــــــــة واالســــــــــتبانة كمــــــــــا فــــــــــي دراســــــــــةمثــــــــــل أدوات أخــــــــــرى بعـــــــــض الدراســــــــــات اســــــــــتخدمت  -
قائمـــــة مهـــــارات التفكیـــــر ومنــــــاهج ) 2006(واســـــتخدم المغیـــــرة والجــــــابري )Novak,2001(نوفـــــاك

  . الریاضیات
 ،)2006(األحمـــد والشـــبلدراســـة كـــل مـــن بعـــض الدراســـات اســـتخدمت اختبـــار تحصـــیلي كمـــا فـــي  -

 .اختبارًا تحصیلیًا واختبار استراتیجیات التفكیر الریاضي )2000(عبد الغني واستخدم 
 .بذلك تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في بناء اختبار مهارات التفكیر العلیا -
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  :بالنسبة لنتائج الدراسة :خامساً 

حصـائیة بــین متوسـط درجــات المجموعــة أظهـرت جمیــع الدراسـات الســابقة وجـود فــروق ذات داللــة إ -
ا لصـــالح المجموعـــة التجریبیــة والمجموعـــة الضـــابطة علــى االختبـــار البعـــدي لمهـــارات التفكیــر العلیـــ

وارن  ،)2006(األحمــــــد والشــــــبل، )2007(دراســـــة بهجــــــات كمــــــا فــــــي دراســـــة كــــــل مــــــنالتجریبیـــــة 
ودراسـة  ،)McGuinness et al,2006(مكجنیـز وآخـرون ،)Warren et al,2006(وآخـرون
 .)1996(أبو عمیرة، )2000(عبد الغني ، )2003(فخرو ، )2004(آل عامر ،)2005(ماضي

  : من الدراسات السابقةما أفادت الدراسة الحالیة 

 .التعرف على العدید من الكتب والمجالت العلمیة والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة -
عداد فروضها  - ٕ  .وأدواتها، وكتابة اإلطار النظريصیاغة مشكلة الدراسة وا
 .واختیار عینة الدراسة) تجریبي(اختیار منهجیة البحث -
اختیــار التصــمیم التجریبــي المناســب لهــذه الدراســة وهــو التصــمیم التجریبــي القــائم علــى مجمــوعتین  -

 ).مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة( متكافئتین
 .مهارات التفكیر العلیا في الریاضیاتإعداد أدوات الدراسة الحالیة متمثًال في اختبار  -
 .دام األسالیب اإلحصائیة المناسبة التي تستخدم الفرضیات وتحلیل البیاناتاستخ -
 .إجراءات الدراسة المتبعة -
 .السابقةمع نتائج الدراسات الحالیة  إلیها الدراسة ستتوصل  مقارنة النتائج التي -

  :حل المشكالتأسلوب دراسات تناولت 

الموضـــوع، ولكـــن الباحثـــة نظـــرًا ألهمیـــة حـــل المشـــكالت فقـــد كثـــرت وتنوعـــت الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا 
فــي والتــي تناولــت أســلوب حــل المشــكالت اقتصــرت علــى الدراســات الســابقة ذات الصــلة بالدراســة الحالیــة، 

المتفــوقین، أســلوب الــتعلم هــارات التفكیــر العلیــا، قــة بهــا مثــل ملمتعوبعــض المتغیــرات الالریاضــیات تــدریس 
  .باللعب

  )2009(دراسة الرویشد والعجمي. 1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة بعـض إسـتراتیجیات حـل المشـكلة الریاضـیة فـي تنمیـة التحصـیل       
. والتفكیــر الریاضــي والمعتقــدات نحــو حــل المشــكلة الریاضــیة لــدى تلمیــذات الصــف الخــامس بدولــة الكویــت

تلمیـــذة مـــن تلمیـــذات ) 39(الدراســـة علـــى المـــنهج التجریبـــي بحیـــث تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن وقـــد اعتمـــدت
تلمیـذة، ) 20(وعـددها تجریبیـةمتكافئتین، مجموعـة إلى مجموعتین العینة قسمت  الصف الخامس االبتدائي،
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حـل المشـكلة الریاضـیة، والتركیـز علـى  إسـتراتیجیةباسـتخدام  درسـتا تلمیـذة،) 19(ومجموعة ضابطة وعددها
اختبـار تحصـیلي، بطاریـة اختبـار : خطوات بولیا وبالطریقة التقلیدیة على الترتیـب، وكـان مـن أدوات الدراسـة

الدراســة نتــائج ، وقــد أظهـرت عتقــدات نحـو حــل المشـكلة الریاضــیةاسـتراتیجیات التفكیــر الریاضـي، مقیــاس الم
لصـالح  اختبـار التحصـیل الریاضـيمجموعتین التجریبیة والضابطة في بین الأنه  توجد فروق دالة إحصائیًا 

وتوجــــد فــــروق ذات داللــــة  ،)التــــي درســــت البرنــــامج المقتــــرح لحــــل المشــــكلة الریاضــــیة(المجموعــــة التجریبیــــة
لصــالح المجموعـة التجریبیــة، ولــم تبـین نتــائج الدراســة  معتقـداتهن نحــو حــل المشـكلة الریاضــیةإحصـائیة فــي 

وصــي الباحــث بــالتركیز علــى وقـد أ. لبرنــامج حــل المشــكلة الریاضـیة علــى التفكیــر الریاضــي للتلمیــذات تـأثیراً 
أهمیـــة تـــدریس إســـتراتیجیات حـــل المشـــكالت باســـتخدام إســـتراتیجیات حـــل مختلفـــة؛ لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر علـــى 

  .تحصیل التالمیذ الریاضي ومعتقداتهم نحو حل المشكلة الریاضیة
  ) 2007(دراسة القیسي . 2

حل المشكالت في التحصیل والتفكیر الریاضي  استراتیجیههدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام       
وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي في تطبیق الدراسة، وتكونت . لدى طلبة المرحلة األساسیة في األردن

مدرسة عمر بن الخطاب األساسیة طالبًا من طالب الصف السابع األساسي في ) 68(عینة الدراسة من 
) 33(طالبًا في المجموعة التجریبیة و) 35(وزعوا عشوائیًا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة مكونة من 

الطریقة و ) وفق نموذج بولیا(حل المشكالت إستراتیجیةطالبًا في المجموعة الضابطة، درستا باستخدام 
فقرة، ) 28(اختبار تحصیلي مكون من : سة األدوات التالیةوقد استخدم في الدرا. االعتیادیة على الترتیب

فقرة، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 30(اختبار للتفكیر الریاضي مكون من 
كلي لصالح المجموعة متوسطات أداء الطالب في االختبار التحصیلي واختبار التفكیر الریاضي ال

جراءفي التدریس،  اإلستراتیجیةث باستخدام هذه وصي الباحقد أالتجریبیة، و  ٕ    .دراسات مماثلة وا

  )2007(دراسة المنصور.  3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة المحتملة بین بعض أسالیب التفكیر السائدة وعالقتها بحل       
تكونت عینة . الرسمیة المشكالت لدى عینة من تالمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدینة دمشق

من اإلناث، ) 50(من الذكور و) 50(تلمیذ وتلمیذة من مدارس مدینة دمشق الرسمیة،) 100(الدراسة من
، اختبار أسالیب التفكیر: لمستخدمةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وكان من أدوات الدراسة ا

قة بین بعض أسالیب التفكیر التي یستخدمها وقد أظهرت النتائج عدم وجود عال. ومقیاس حل المشكالت
وكان من أهم التوصیات هو العمل . التالمیذ ومستوى األداء على مقیاس حل المشكالت لدى أفراد العینة

بحیث یستطیع ) كطریقة حل المشكالت(التعلیمیة األولى بطرائق متنوعة على إعداد المناهج في المراحل
  . لیة المعرفیة دون صعوبةالتالمیذ استخدام المهارات العق
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  )2006(الخطیبدراسة . 4

الدراسة إلى التعرف على أثر استراتیجیة تدریسیة قائمة على حل المشكالت في تنمیة هذه هدفت        
وتكونت التفكیر الریاضي واالتجاهات نحو الریاضیات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن، 

الصف السابع األساسي، قسموا إلى مجموعتین عشوائیًا إحداهما  طالب من) 104(عینة الدراسة من
مجموعة تجریبیة درست باستخدام استراتیجیة تدریسیة قائمة على حل المشكالت، واألخرى ضابطة درست 

س االتجاهات ی، وكان من أدوات الدراسة المستخدمة اختبار التفكیر الریاضي، مقایبالطریقة االعتیادیة
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجریبیة على طالب المجموعة  .نحو الریاضیات

الضابطة في اختبار التفكیر الریاضي وفي االتجاهات نحو الریاضیات وفي اتجاهات الطالب نحو 
 وفي ضوء هذه النتائج. الریاضیات تعزى للتفاعل بین استراتیجیة التدریس والمستوى التحصیلي للطالب

ت الدراسة بأهمیة تنویر لجنة التوجیه واإلشراف على تألیف مناهج الریاضیات باستراتیجیة حل أوص
  .هذه االستراتیجیة عند تألیف كتب الریاضیاتالمشكالت، ومحاولة تضمین 

  )2003(كفافي 5.

المشـكالت فـي علـى تنمیـة مهـارة حـل " التفكیـر الجمعـي " هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام       
ـــة االبتدائیـــة وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، وتـــم . الریاضـــیات لـــدى التالمیـــذ المتفـــوقین فـــي المرحل

تالمیــذ لكــل صــف دراســي، تتــراوح نســبة ) 6(، بواقــع المتفــوقینتلمیــذًا مــن ) 18(اختیــار العینــة وتكونــت مــن 
ســنوات، وكــان مــن أدوات الدراســة ) 10-7(درجــة، وتراوحــت أعمــارهم مــا بــین ) 150-130(ذكــائهم مــابین
یهــدف إلــى قیــاس مهــارة حــل المشــكالت وتقنینــه، ) قبلــي وبعــدي(تصــمیم اختبــار:  دراســةها التالتــي اســتخدم

وبعد االنتهاء مـن تطبیـق الدراسـة . وتصمیم أنشطة تعلیمیة تتضمن حل مشكالت مختلفة للتالمیذ المتفوقین
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات التالمیـــذ فـــي التطبیـــق : ظهـــرت النتـــائج التالیـــة

التـي تتمثـل فـي (قبلي والبعدي الختبار حل المشكالت المصمم في البحث بعـد اسـتخدام الطریقـة المقترحـة ال
كمــا أظهـرت النتـائج تقــدمًا ملحوظـًا فـي حــل ). تـدریب التالمیـذ علــى التفكیـر بطریقـة جمعیــة لحـل المشـكالت

نتـائج الدراسـة أثـر اسـتخدام أظهـرت و . المشكالت؛ وذلك نتیجة التقییم والتوجیه المستمر للتالمیذ أثناء العمل
أســـلوب التفكیـــر الجمعـــي علـــى تنمیـــة مهـــارة حـــل المشـــكالت فـــي الریاضـــیات لـــدي التالمیـــذ المتفـــوقین فـــي 

وقــــد أوصــــى الباحــــث بضــــرورة اســــتخدام أســــلوب التفكیــــر الجمعــــي لــــیس مــــع التالمیــــذ . المرحلــــة االبتدائیــــة
ــــیس میــــذ بصــــفة عامــــةالمتفــــوقین فحســــب، ولكــــن أیضــــًا مــــع التال ، ول ــــاهج التالمیــــذ عمومــــًا ، واالهتمــــام بمن

  .المتفوقین فحسب وتضمینها مشكالت وتدریب التالمیذ على حلها
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             )2003(دراسة العمري 6. 

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر تدریب طلبة الصف السادس األساسي على برنامج تدریبي قائم      
الریاضیة على قدرة الطلبة في حل المسألة الریاضیة، وتكونت عینة على خطوات بولیا لحل المسألة 

طالبًا من طلبة الصف السادس األساسي، واختیرت بطریقة قصدیة، قسمت العینة إلى ) 101(الدراسة من 
، تدربت على برنامج تدریبي معد من قبل الباحث، ) (50موعتین، أحدهما تجریبیة مكونة منمج طالبًا

، درست ب) 51(كونة منواألخرى ضابطة م ، وكانت النتائج على االختبار التحصیلي الطریقة العادیةطالبًا
: وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین: فقرات كما یلي 10المكون من 

 التجریبیة والضابطة في تحدید المعطیات الالزمة والمعلومات الزائدة  وفي تحدید عدد ونوع العملیات
  .الالزمة لحل المسألة والقدرة على حل المسألة لصالح طالب المجموعة التجریبیة

  )Katherine, 2001(دراسة كاثرن  7. 

ـــــــق بحـــــــل        ـــــــائقین بأنشـــــــطة حـــــــرة تتعل ـــــــذ الف ـــــــى أثـــــــر قیـــــــام التالمی ـــــــى التعـــــــرف عل هـــــــدفت الدراســـــــة إل
علـى تفكیـرهم اإلبـداعي، وأكـدت الدراسـة أن معظـم المعلمـین یجـدوا صـعوبة فـي اختیـار   TIMSSمشـكالت

ن الــدول التــي صــنفت بالقمــة فــي مســابقة  ٕ  TIMSSأنشــطة ذكیــة تتحــدى قــدرات الفــائقین وتنمــي قــدراتهم، وا
لفـائقین أعطت للفائقین أنشطة ذكیة تماثل المشكالت التي تقدمها المسابقة، وأكـدت الدراسـة أیضـًا علـى أن ا

ـــة احتیاجـــاتهم وتتحـــدى قـــدراتهم وتســـاعدهم علـــى  فـــي حاجـــة إلـــى برنـــامج خـــاص فـــي األنشـــطة الحـــرة لمقابل
  .االستمتاع بتعلم الریاضیات

  )Conger, 2001 (دراسة كونجر. 8

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تعلم الریاضـیات القـائم علـى المشـكلة فـي صـف مخـتلط القـدرات یتضـمن      
وتكونــت عینــة أطفــاًال موهــوبین ومتفــوقین ومبــدعین فــي كلیــة ولــیم مــاري المتوســطة فــي الوالیــات المتحــدة، 

ت، والمجموعــة األخــرى الدراســة مــن مجمــوعتین أحــدهما تجریبیــة درســت بطریقــة الــتعلم القــائم علــى المشــكال
ضــابطة درســت بــالطریق العادیــة، وقــد أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا بــین المجمــوعتین 
التجریبیة والضابطة لصـالح المجموعـة التـي درسـت بطریقـة الـتعلم القـائم علـى حـل المشـكالت، وأن الطریقـة 

  .بحوث مستفیضة حول هذه الطریقةوأوصى الباحث بإجراء . لم تحرز تقدمًا في تفكیر الطلبة
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  )2000( دراسة الكرش19. 

هارات التفكیر ستراتیجیة مقترحة في تدریس الریاضیات لتنمیة بعض مهدفت الدراسة إلى إعداد إ       
على واقع ، والتعرف الطالبتحدید مهارات التفكیر لدى  الحلقة اإلعدادیة، حیث تم طالبالریاضي لدى 
هذه  ستراتیجیة لتنمیة بعض مهارات التفكیر الریاضي لدیهم والتعرف على فاعلیةواقتراح إهذه المهارات، 

عینة الدراسة من  اختیرتكیر الریاضي لدى هؤالء الطالب، و ستراتیجیة في تنمیة بعض مهارات التفاإل
وقسمت العینة إلى مجموعتین أحدهما تجریبیة  الصف الثاني اإلعدادي بمحافظة القلیوبیة، طالب
والمجموعة األخرى ضابطة  درست باستخدام اإلستراتیجیة المقترحة في الریاضیاتطالبًا ) 40(وعددها
ق دالة توجد فرو : وتوصلت الدراسة للنتائج التالیةًا وقد درست بالطریقة العادیة، طالب) 41(وعددها

 ین التجریبیة والضابطة في اختبار التفكیر الریاضي ككل لصالحالمجموعت طالب إحصائیًا بین درجات
المجموعة التجریبیة، وتوجد الفروق في جمیع المهارات المحددة لصالح المجموعة التجریبیة  طالب

ستراتیجیة المقترحة في تدریس الریاضیات وقد أكدت النتائج على أثر اإل. وزباستثناء مهارة التعبیر بالرم
 .هارات التفكیر الریاضيوتنمیة بعض م

    )2000(دراسة سرحان. 10

هدفت الدراسة إلى معرفة مهارات التفكیر الناقد وعالقتها بحل المشكالت لدى عینة من طلبة        
جامعات فلسطینیة قبل نهایة ) 5(طالبًا وطالبة من ) 199(تكونت عینة الدراسة من. الجامعات الفلسطینیة

وضمت طلبة السنوات األولى والثانیة والثالثة والرابعة، وقد  2000 -1999الفصل الدراسي األول لعام 
إستبانة البیانات الشخصیة ومقیاس : اتخذ سرحان عدة أدوات من أجل تحقیق الهدف من الدراسة ومنها

وبینت الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائیًا بین مهارة . حل المشكالت واختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد
التفكیر الناقد وحل المشكالت وكذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائیًا بین المهارات الفرعیة للتفكیر الناقد 

كما بینت وجود . وحل المشكالت، ولم یكن للجنس أثر في مهارات التفكیر الناقد أو في حل المشكالت
اد العینة في مستوى مهارات التفكیر وبین متغیر الجامعة والمهارات التابعة للتفكیر الناقد فروق بین أفر 

  .وحل المشكالت

   (1999):كوسة دراسة11. 

 و التحصـیل لتنمیـة المشـكالت حـل بأسـلوب معـد برنـامج فعالیـة معرفـة إلـى الدراسـة هـذه هـدفت       
 الباحثـة قامـت وقـد .المكرمـة مكـة لمدینـة المتوسـطة المرحلـة طالبـات لدى الریاضیات في االبتكاري التفكیر
 تـم وقـد المتوسـط الثـاني للصـف الریاضـیات مقـرر مـن لجـزء المشـكالت حـل بأسـلوب معـد برنـامج بإعـداد
 تـم وقـد الریاضـیات فـي االبتكـاري التحصـیل اختبـار وكـذا تحصـیلي اختبـار بإعـداد قامـت كمـا, تحكیمـه
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 إحـدى مـن المتوسـط الثـاني الصـف فـي (30) مـن الدراسـة عینـة تكونـت وقـد. وثباتهمـا صـدقهما حسـاب
قبلیـًا  الریاضـیات فـي االبتكـار واختبـار التحصـیلي، التطبیـق من كل تطبیق وبعد.المكرمة مكة مدینة مدارس

 نفـس بتطبیـق قامـت منـه االنتهـاء وبعـد ،المشكالت حل بأسلوب المعد البرنامج بتدریس الباحثة علیه قامت
 البرنـامج إن :التالیـة النتـائج إلـى الباحثـة توصـلت إحصـائیا البیانـات وبتحلیـل. علـیهن بعـدیاً  االختبـارین

 تلمیـذات لـدى الریاضـیات فـي اإلبتكـاري التفكیـر وفـي تنمیـة الدراسـي التحصـیل تنمیـة في فاعلیة له المقترح
 فـي المشكالت حل أسلوب خداماست بضرورة الباحثة توصي النتائج تلك ضوء المتوسط وفي الثاني الصف

  .مختلفة حلول في التفكیر على التلمیذات تدریب و التدریس

   )1999(دراسة حسن12. 

وحـــدة الهندســـة (حـــل المشـــكالت فـــي تـــدریس الریاضـــیات هـــدفت الدراســـة إلـــى استقصـــاء أثـــر طریقـــة       
لــــدى طــــالب الصــــف الثالــــث  بمظــــاهره المختلفــــة علــــى التحصــــیل الدراســــي والتفكیــــر الریاضــــي) التحلیلیــــة
، كمـــا هـــدفت إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــین التحصـــیل والتفكیـــر الریاضـــي، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن المتوســـط

طالبـــًا مـــن طـــالب الصـــف الثالـــث فـــي إحـــدى المـــدارس المتوســـطة فـــي مدینـــة أبهـــا بالمملكـــة العربیـــة ) 60(
یة درست وحـدة الهندسـة التحلیلیـة فـي كتـاب السعودیة، تم تقسیمها إلى مجموعتین متساویتین إحداهما تجریب

، واألخـــرى ضـــابطة درســـت باســـتخدام طریقـــة حـــل المشـــكالت -الجـــزء الثـــاني -الریاضـــیات للصـــف الثالـــث
، وتضــمنت أدوات الدراســة اختبــارین طالبــاً ) 30(وبلــغ حجــم كــل مجموعــة  الوحــدة نفســها بالطریقــة التقلیدیــة

، وآخـــر فـــي التفكیـــر الریاضـــي یشـــمل مظـــاهر  أحـــدهما تحصـــیلي فـــي وحـــدة الهندســـة التحلیلیـــة طبـــق بعـــدیًا
وأظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات . التفكیــر، طبــق قبلیــاً 

لالختبـار ككـل ولكـل (طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التفكیـر الریاضـي
وترجــع هــذه الفــروق إلــى أثــر  .ختبــار التحصــیلي لصــالح المجموعــة التجریبیــةوفــي اال) مظهــر مــن مظــاهره

  .التدریس باستراتیجیة حل المشكالت لطلبة المجموعة التجریبیة

  )1997( دراسة شهاب 13.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام أنموذج بولیا لحل المشكالت الریاضیة في تنمیة التفكیر 
استخدم المنهج التجریبي في تطبیق الدراسة، وتكونت . الصف الرابع العام في العراقاالستداللي لطالب 

، قسمت العینة إلى مجموعتین التجریبیة وعددها) 64(عینة الدراسة من طالبًا وقد درست ) 32(طالبًا
وقد درست ) 32(لحل المشكالت الریاضیة، والمجموعة الضابطة وعددها) بولي(باستخدام األنموذج

. اختبار حل المشكالت، واختبار التفكیر االستداللي: ریقة العادیة، وكان من أدوات الدراسة ما یليبالط
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا في أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار التفكیر 
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وهذا أكد على أثر . تاالستداللي لصالح المجموعة التجریبیة التي درست وفقًا ألسلوب حل المشكال
   .. استخدام أنموذج بولیا لحل المشكالت الریاضیة في تنمیة التفكیر االستداللي للطالب

   )Hsieh,1996( دراسة هسیا  14.

هدفت الدراسة إلـى مقارنـة عملیـات التفكیـر بـین الطـالب المتفـوقین والمتوسـطین فـي الریاضـیات عنـد        
وأجریـت الدراسـة علـى عینـة مـن طـالب الصـفین  للمشـكالت والمسـائل الریاضـیةدراستهم الریاضـیات وحلهـم 
متفــــوقین : ســــنة، یضــــم طــــالب كــــل صــــف مســــتویین) 10-11(أعمــــارهم مــــنالرابــــع والخــــامس االبتــــدائي 

ومتوســــطي التحصــــیل، وتضــــمنت أدوات الدراســــة اختبــــار فــــي مهــــارات التفكیــــر الدراســــي، وآخــــر فــــي حــــل 
المشكالت الریاضیة وأظهرت نتائج الدراسة تفـوق الطـالب المتفـوقین علـى الطـالب متوسـطي التحصـیل فـي 

وق الطالب المتفـوقین علـى الطـالب متوسـطي التحصـیل حل المشكالت الریاضیة وأظهرت نتائج الدراسة تف
في حل المشكالت الریاضیة، ولكن لـم توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین الطـالب المتفـوقین ومتوسـطي 
التحصــیل فــي مهــارات التفكیــر الریاضــي، حیــث كانــت نســبة تــوافر مهــارات التفكیــر الریاضــي لــدى الفئتــین 

 . غیر كبیرة

  )1993(دراسة عثمان . 15

هدفت هـذه الدراسـة إلـى إعـداد خطـة لتطبیـق أسـلوب حـل المشـكالت علـى مـنهج الصـف السـابع مـن        
التعلیم األساسي في مادة الجغرافیا لتحقیق مستویات علیـا لألهـداف المعرفیـة طبقـًا لتصـنیف بلـوم، واشـتملت 

تلمیـذًا ) 30(لـیم األساسـي عـددها عینة البحث مجموعة من تالمیذ الصف السابع من الحلقة الثانیة من التع
مــن مدرســة الجیــزة اإلعدادیــة للبنــین، وقســمت الطلبــة إلــى مجموعــة تجریبیــة درســت بطریقــة حــل المشــكالت 

وكـــان مـــن أدوات الدراســـة المســـتخدمة اختبـــار لقیـــاس مســـتویات . وأخـــرى ضـــابطة درســـت بالطریقـــة العادیـــة
درجـــــات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین فـــــروق ذات وجـــــود النتـــــائج  ظهـــــرتر العلیـــــا، واختبـــــار تحصـــــیلي، وأالتفكیـــــ

المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي اختبــار قیــاس مســتویات التفكیــر العلیــا واالختبــار التحصــیلي لصــالح 
وهذا یشیر إلى تفـوق إحـدى طـرق التـدریس علـى األخـرى فـي التحصـیل، والتفـوق یرجـع المجموعة التجریبیة 

  .ه في تدریس وحدة الجغرافیا المختارةإلى تفوق أسلوب حل المشكالت وفعالیت

  )1992(دراسة صالح 16. 

فت الدراسة معرفة أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في تدریس موضوع المعادالت لطلبة ده      
استخدم في الدراسة المنهج التجریبي، . الصف األول الثانوي على التحصیل والتفكیر الریاضي لدیهم

طالبًا وطالبة درسوا ) 70(مجموعة تجریبیة مكونة من طالبًا وطالبة،) 140(منوتكونت عینة الدراسة 
طالبًا وطالبة درسوا بالطریقة العادیة، ) 70(بأسلوب حل المشكالت، والمجموعة الضابطة تكونت من 
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وجود وأظهرت النتائج  اختبار تحصیلي، اختبار التفكیر الریاضي،: واستخدم في الدراسة األدوات التالیة
فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار التفكیر الریاضي 

وأوصى . جریبیة على المجموعة الضابطة في كال المتغیرینتفوق المجموعة التواختبار التحصیل و 
  .الباحث بأهمیة استخدام أسلوب حل المشكالت في التدریس لجمیع الطلبة وكل المراحل

   )Kloosterman,1992(دراسة كلوسترمان. 17

الریاضیة اللفظیة غیر الروتینیة، كمقرر  هدفت الدراسة معرفة أثر برنامج یقوم على المشكالت       
طالب وطالبة، تم توزیعهم ) 200(معلمین و) 6(وتكونت عینة الدراسة من. إضافي للمنهج المعمول به

طالب وطالبة، حیث قام ) 100(معلمین و) 3(ونت منالمجموعة التجریبیة وقد تك: إلى مجموعتین
أسلوب حل المشكالت، بالمعلمون بتخطیط الدروس القائمة على حل المشكالت وتقدیمها لطلبتهم 

طالب وطالبة، حیث قام المعلمون بتخطیط ) 100(معلمین و) 3(والمجموعة الضابطة والمكونة من
وكان من أدوات الدراسة اختبار حل . قة االعتیادیةالدروس بشكل اعتیادي وتقدیمها لطلبتهم بالطری

أنه یوجد أثر إیجابي لتطبیق البرنامج الدراسة نتائج المشكالت الریاضیة اللفظیة غیر الروتینیة، وأظهرت 
    .لصالح المجموعة التجریبیة على مقدرة الطلبة على حل المشكالت

  ):1991(دراسة محمد. 18

اسـتخدام األلعـاب التعلیمیـة علـى تنمیـة بعـض مهـارات حـل المسـائل اللفظیـة  تحدید أثرالدراسة هدفت       
وتكونـت عینـة الدراسـة  سـادس مـن مرحلـة التعلـیم األساسـي،في الریاضیات لدى تالمیـذ الصـفین الخـامس وال

تلمیــذًا مــن تالمیــذ الصــف ) 92(تلمیــذًا مــنهم ) 186(مــن مجمــوعتین مــن التالمیــذ تكونــت كــل منهمــا مــن 
تلمیذًا من تالمیذ الصف السادس إحداهما تجریبیة درسـت الموضـوعات المختـارة باسـتخدام ) 94(الخامس و

وأعـــد الباحـــث أداة الدراســـة وهـــي اختبـــار  .بالطریقـــة التقلیدیـــةضـــابطة درســـت األلعـــاب التعلیمیـــة واألخـــرى 
وقــد  )لحــلتنفیــذ خطــة ا -وضــع خطــة للحــل -فهــم المســألة(  مهــارات حــل المســائل اللفظیــة فــي الریاضــیات

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیًا بـین متوسـطي درجـات تالمیـذ المجمـوعتین : لنتائج التالیةاة الدراس أظهرت
وفعالیـة . التجریبیة والضابطة فـي مهـارات حـل المسـائل اللفظیـة فـي الریاضـیات لصـالح المجموعـة التجریبیـة

    . األلعاب التعلیمیة في تنمیة مهارات حل المسائل اللفظیة في الریاضیات
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   :على دراسات المحور الثالثالتعلیق 

  بالنسبة لألهداف: أوالً  

الدراسات هدفت إلى معرفة فاعلیة أسلوب حل المشكالت في تنمیة التحصیل والتفكیر  معظم -
 ،)2006(الخطیب،)2007(، القیسي)2009(الریاضي كما في دراسة الرویشد والعجمي

 .)1992(صالح ،)1999(كوسة، )1999(حسن ،)2000(الكرش
الطلبـة العـادیین التفكیـر عنـد وتنمیـة ن حـل المشـكالت الدراسات هدفت إلى دراسة العالقـة بـیبعض  -

 ،)Katherine,2001(كــــاثرن  ،)2003(كفــــافي، )2007(المنصــــور كمــــا فــــي دراســــة والمتفــــوقین
  .)Hsieh,1996(هسیا، )2000(سرحان ،)Conger, 2001( دراسة كونجر

حــل المشــكالت فــي المقــدرة  خطــوات التــدریب علــىبعــض الدراســات هــدفت إلــى التعــرف إلــى أثــر  -
 .)2003(كما في دراسة العمريولیس إعطاء خطوات حل تقلیدیة على حل المشكالت الریاضیة 

في التفكیر أسلوب حل المشكالت لتحقیق مستویات علیا معرفة أثر هدفت بعض الدراسات إلى  -
، دراسة )Conger, 2001(كونجر في الجغرافیا ودراسة )1993(كما في دراسة عثمان

خدام إلى التعرف على أثر استوأخرى هدفت  في الریاضیات )Kloosterman,1992(كلوسترمان
كما في دراسة في تنمیة بعض مهارات حل المشكالت اللفظیة في الریاضیات األلعاب التعلیمیة 

  .)1991(محمد

  :بالنسبة للعینة: ثانیاً 

األساسـیة الـدنیا والعلیـا كمـا اختارت بعض الدراسات السابقة العینة مـن طلبـة المـدارس فـي المراحـل  -
، )2006(، الخطیــب)2007(المنصــور،  ،)2007(، القیســي)2009(الرویشــد والعجمــيفــي دراســة 
، )1997(، شـــــــــــــهاب)1999(حســـــــــــــن ،)1999(كوســـــــــــــة، )2000(الكـــــــــــــرش ،)2003(العمـــــــــــــري

طلبـــــة ودراســـــة أخـــــرى اختـــــارت العینـــــة مـــــن ). 1991(محمـــــد ،)1992(صـــــالح، )1993(عثمـــــان
اختــارت بعــض الدراســات الســابقة العینــة مــن الطلبــة و ، )2000(ســرحان دراســة الجامعــات كمــا فــي 

، )2003(كفــــــــافيفـــــــي المــــــــدارس والمراكـــــــز الریادیــــــــة كمـــــــا فــــــــي دراســـــــة  والموهــــــــوبین المتفـــــــوقین
، )Hsieh,1996(هســــــــــــــــــــــــیا ،)Conger,2001( كــــــــــــــــــــــــونجر ،)Katherine,2001(كـــــــــــــــــــــــاثرن
   . )Kloosterman,1992(كلوسترمان

 فـيوقین فـي المرحلـة األساسـیة كمـا اتفقت الدراسة الحالیة في اختیار عینة الدراسة من الطلبة المتفـ -
 ،)Conger,2001( كـــــــــــــــــــونجر ،)Katherine,2001(كـــــــــــــــــــاثرن، )2003(كفـــــــــــــــــــافيدراســـــــــــــــــــة 

   . )Kloosterman,1992(كلوسترمان، )Hsieh,1996(هسیا
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  :بالنسبة لمنهج الدراسة :ثالثاً 

، )2009(الرویشــــــد والعجمــــــيدراســــــة  الدراســــــات المــــــنهج التجریبــــــي كمــــــا فــــــياســــــتخدمت معظــــــم  -
 ،)1999(كوســــــــــة، )2000(الكــــــــــرش ،)2003(، العمــــــــــري)2006(، الخطیــــــــــب)2007(القیســـــــــي
، )1991(محمـــــــــــــد ،)1992(صـــــــــــــالح، )1993(عثمـــــــــــــان، )1997(، شـــــــــــــهاب)1999(حســـــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي  ،)Hsieh,1996(هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ،)Conger,2001( كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونجر ،)2003(كف
   . )Kloosterman,1992(كلوسترمان

، ســرحان )2007(اســتخدمت بعــض الدراســات المــنهج الوصــفي التحلیلــي كمــا فــي دراســة المنصــور -
 .)Katherine,2001(كاثرن ،)2000(

  .الدراسةالتجریبي أسوة بالدراسات السابقة لمعرفة أثر البرنامج المقترح على عینة اتبعت الباحثة المنهج 

  :بالنسبة ألدوات الدراسة: رابعاً 

واختبـــار التفكیـــر الریاضـــي كمـــا فـــي دراســـة  معظـــم الدراســـات الســـابقة اســـتخدمت اختبـــار تحصـــیلي -
، )1997(، شــهاب)1999(، حســن)2000(، الكــرش)2007(، القیســي)2009(الرویشــد والعجمــي

 .)1999(، كوسة)2000(، سرحان )2005(، المصري)1992(صالح
بعــــض الدراســــات اســــتخدمت اختبــــار حــــل المشــــكالت واختبــــار أســــالیب التفكیــــر كمــــا فــــي دراســــة  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي)2007(المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ،)Hsieh,1996(هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ،)2003(، كف
    . )Kloosterman,1992(كلوسترمان

أســوة ، لعلیــا المشــتمل علــى مشــكالت ریاضــیةاســتخدمت الدراســة الحالیــة اختبــار مهــارات التفكیــر ا -
  .)Hsieh,1996(هسیا بدراسة 

  :بالنسبة لنتائج الدراسة: خامساً 

بإتبـــاع خطـــوات بولیـــا أثبتـــت تفوقهـــا علـــى معظـــم الدراســـات التـــي اقترحـــت أســـلوب حـــل المشـــكالت  -
الطــرق التقلیدیــة فــي نتــائج اختبــار التحصــیل الریاضــي، واختبــار التفكیــر الریاضــي كمــا فــي دراســة 

ـــــــــــــــب، )2007(، القیســـــــــــــــي)2009(الرویشـــــــــــــــد والعجمـــــــــــــــي ، )2000(الكـــــــــــــــرش، )2006(الخطی
  .)1999(، كوسة)1992(، صالح)1997(، شهاب)1999(حسن

بعض الدراسات أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة فـي حـل المشـكالت التـي اتبعـت خطـوات  -
 ).2003(العمريحل المشكلة مقارنة بالمجموعة الضابطة كما في دراسة 

عالقـــة بـــین بعـــض أســـالیب التفكیـــر التـــي یســـتخدمها  بعـــض الدراســـات أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود -
 .)2007(كما في دراسة المنصور التالمیذ ومستوى األداء على مقیاس حل المشكالت
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بعض الدراسات أظهرت نتائجهـا وجـود أثـر إیجـابي لتطبیـق أسـلوب حـل المشـكالت فـي الریاضـیات  -
ــــــة كمــــــا فــــــي دراســــــة  ــــــة علــــــى حــــــل المشــــــكالت الریاضــــــیة غیــــــر الروتینی ــــــة قــــــدرة الطلب علــــــى تنمی

وبعــض الدراســات أظهــرت نتائجهــا . )Hsieh,1996(هســیا، )Kloosterman,1992(كلوســترمان
فعالیـــة أســــلوب حــــل المشــــكالت فــــي تنمیــــة مهــــارات التفكیـــر العلیــــا فــــي الجغرافیــــا كمــــا فــــي دراســــة 

فعالیـة األلعـاب التعلیمیـة فـي تنمیـة مهـارات ) 1991(محمـد وأظهـرت نتـائج دراسـة، )1993(عثمان
  .حل المسائل اللفظیة في الریاضیات

  :اسات السابقة بما یليتمیزت الدراسة الحالیة عن الدر 

بناء على ما سبق من استعراض للدراسات السابقة ترى الباحثة أن الدراسة الحالیة تمیزت عن غیرها بما 
  :یلي

  فـــي الریاضـــیات یهـــدف إلـــى تنمیــــة ) قـــائم علـــى حــــل المشـــكالت(لموضـــوع برنـــامج مقتـــرح تناولهـــا
وحـــدة المعــــادالت ( بیعیـــةالتر فـــي موضـــوع تطبیقــــات علـــى حـــل المعـــادالت مهـــارات التفكیـــر العلیـــا 

ي فلســــطین ضــــمن المنهـــــاج حیــــث لــــم تجــــد الباحثــــة دراســــة تناولــــت هــــذا الموضــــوع فــــ) التربیعیــــة
 .على حد علم الباحثة الفلسطیني

  جــاءت متطابقــة مــع أهــداف المنهــاج الفلســطیني، والــذي یهــدف إلــى تمكــین المــتعلم فــي إطــار تعلــم
، ومـــن اكتســاب معـــارف ومهــارات واتجاهـــات وقـــیم العلیـــاالریاضــیات مـــن اكتســاب مهـــارات التفكیــر 

تســاعده فــي تنمیــة ذاتــه ومجتمعــه، مــن خــالل تعمیــق معرفتــه بمحیطــه المــادي والبشــري وباألنظمــة 
المعرفیــة المختلفــة مــن خــالل حــل مــا یقابلــه مــن مشــكالت دراســیة وعملیــة فــي حاضــره ومســتقبله، 

بویــة والتعلیمیــة فــي الــدول المتقدمــة وفــي الــدول إلــى أنهــا متطابقــة مــع أهــداف المنــاهج التر إضــافة 
 .العربیة أیضاً 

 وهـــي عینـــة مـــن البیئـــة الفلســـطینیة مـــن طالبـــاتمـــن الطالبـــات المتفوقـــات  اختیارهـــا لعینـــة الدراســـة 
 .الصف التاسع األساسي من المدارس الحكومیة في محافظة خان یونس

  لحـــــل المشـــــكالت  الطلبـــــة بعـــــض المهـــــارات إكســـــاباأللعـــــاب التعلیمیـــــة ودورهـــــا فـــــي  اســـــتخدمت
ال توجـــد دراســـة هـــا علـــى الدراســـات أنـــه ومـــن النقـــاط التـــي الحظتهـــا الباحثـــة عنــد إطالع الریاضــیة،

واحدة استخدمت األلعاب التعلیمیـة فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا فـي الریاضـیات مـن خـالل حـل 
لباحثــة علــى تطعــیم دراســتها باســتخدام المشــكالت الریاضــیة لــدى الطالبــات المتفوقــات ممــا شــجع ا

لــدى  أســلوب األلعــاب التعلیمیــة فــي حــل بعــض المشــكالت الریاضــیة لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا
 . لمتفوقات في الصف التاسع األساسيالطالبات ا
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وتتوقــع الباحثـــة أن تكـــون هـــذه الدراســة قاعـــدة أساســـیة لدراســـات الحقـــة، تهــدف إلـــى تطـــویر بـــرامج تعلیمیـــة 
إثرائیـــة أخـــرى یـــتم تطبیقهـــا لمعرفـــة أثرهـــا علـــى تحســـین مســـتویات التفكیـــر العلیـــا لـــدى طالبنـــا بصـــفة عامـــة 

رتهم علــــى حــــل قــــدادة االســــتطالع العقلــــي الــــذي یــــؤدي زیــــ والمتفــــوقین مــــنهم بصــــفة خاصــــة، وتنمیــــة حــــب
عتــادة والمیــل المشــكالت الریاضــیة التــي تتحــدى عقــولهم، وتزیــل ملــل الــروتین الیــومي مــن طــرق التــدریس الم

  .إلى كل ما هو جدید ومثیر في الریاضیات

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة

المتصــلة بموضــوع الدراســة الحالیــة والتــي  العربیــة واألجنبیــة مــن خــالل اســتعراض وتحلیــل الدراســات الســابقة
و االخـتالف مـع الدراسـة كل منهـا بالنسـبة إلـى هـذه الدراسـة مـن حیـث أوجـه الشـبه أ أهمیة ةالباحث تأوضح

  :لذا تخلص الباحثة إلى التعقیب التاليالحالیة، 

ا في مجـال المتفـوقین، وغطـت كـل جوانـب موضـوع الدراسـة، هت الدراسات وتنوعت اتجاهات مناهجتعدد -
أجمعــت الدراســات الســابقة التـــي وقــد  .وســاهمت فــي توجیــه الدراســة الحالیــة نحــو تحقیــق أهــدافها المنشــودة

تـــــأثیر كبیـــــر للبـــــرامج أن هنـــــاك ى الطلبـــــة وخاصــــة المتفـــــوقین مـــــنهم، لتفكیـــــر وتنمیـــــة مهاراتـــــه لـــــدتناولــــت ا
  .لدى الطلبة في جمیع المراحل التعلیمیة) اإلثرائیة(التعلیمیة

أجمعت أغلب الدراسات أن تنمیة وتطویر مهارات التفكیر وخاصـة العلیـا منهـا مـن أولویـات التربیـة وذلـك _ 
الجیــد مــن ضــروریات مواجهــة تحــدیات عصــر یتصــف بــالعلم والتكنولوجیــا، كمــا بینــت بســبب كــون التفكیــر 

، وضـرورة خلـق الظـروف المناســبة تلـك الدراسـات ضـرورة دمـج تعلــیم التفكیـر ومهاراتـه فـي المنهـاج الدراســي
  .الستعمال العقل والتفكیر من خالل وسائل وأسالیب تنمي لدیهم القدرة على التفكیر في حل المشكالت

مجموعـة (مجمـوعتین متكـافئتیناتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام المنهج التجریبي القائم علـى  _
للدراســة الحالیــة  بجعــل المــنهج التجریبــي، وقــد أفــادت الباحثــة فــي هــذا الجانــب )تجریبیــة ومجموعــة ضــابطة

قــــائم علــــى مجمــــوعتین متكــــافئتین، مجموعــــة تجریبیــــة تــــدرس البرنــــامج باســــتخدام أســــلوب حــــل المشــــكالت 
، ومجموعــة ضــابطة تــدرس الموضــوع بالطریقــة العادیــة، لمقارنــة أثــر اســتخدام برنــامج مقتــرح فــي الریاضــیة

  .دیةالریاضیات في تنمیة مهارات التفكیر العلیا مقارنة بالطریقة التقلی

أكــــدت الدراســــات الســــابقة علـــــى أن تــــدریس المعلمــــین للطلبـــــة یفتقــــر إلــــى التركیـــــز علــــى خطــــوات حـــــل _ 
 .المشكالت، وخاصة فهم المشكلة، ومراجعة الحل والتحقق منه

أثبتت الدراسات السابقة فاعلیة أسلوب حل المشكالت بإتباع خطوات بولیا لحل المشكالت الریاضیة _ 
  .یر العلیا في الریاضیات مقارنة بالطریقة التقلیدیة في التدریسفي تنمیة مهارات التفك
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استخدمت معظم الدراسـات اختبـار مهـارات التفكیـر العلیـا، وتتفـق الباحثـة مـع هـذه الدراسـات فـي اسـتخدام _ 
 .ار من متعدد كأداة للدراسةیعن نوع االختاختبار مهارات التفكیر العلیا، 

 .فاعلیة البرامج التجریبیةمعظم الدراسات السابقة أثبتت _ 

اســــتخدمت بعــــض الدراســــات دلــــیًال للمعلــــم؛ لتوضــــیح كیفیــــة تــــدریس البرنــــامج المقتــــرح فــــي الریاضــــیات، _ 
وتستخدم الدراسة الحالیة دلیًال للمعلم؛ لتوضیح خطوات بناء البرنـامج المقتـرح فـي الریاضـیات وفقـًا ألسـلوب 

 .حل المشكالت الریاضیة

وتــأتي الدراســة الحالیــة لتســهم فــي تطــویر تــدریس الریاضــیات للمتفوقــات عــن طریــق تقــدیم نمــوذج لبرنــامج 
كتـاب الریاضـیات للصـف التاسـع األساسـي، مقترح في موضوع تطبیقات علـى حـل المعـادالت التربیعیـة مـن 

متــدادًا للعدیــد مـــن مــن جهـــة أخــرى فــإن هــذه الدراســة تعتبــر او . بهــدف تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــدیهن
جراءاتهــا مثــل ٕ : الدراســات الســابقة، وبــالرغم مــن تشــابهها مــع بعــض الدراســات الســابقة فــي بعــض جوانبهــا وا

هــدف : المــنهج الدراســي والمرحلــة الدراســیة التــي طبقــت فیهــا، إال أنهــا اختلفــت عنهــا فــي جوانــب مهمــة هــي
فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا لـدى الطالبـات  فاعلیة برنامج مقترح في الریاضیات(الدراسة التي تحدد في 

وعلى حد علم الباحثـة لـم تطبـق أي دراسـة أسـلوب حـل المشـكالت ). المتفوقات في الصف التاسع األساسي
الطالبـات المتفوقـات فـي فـي المرحلـة األساسـیة وفـي مـادة الریاضـیات وعلـى  في تنمیة مهارات التفكیر العلیـا

  .الصف التاسع األساسي
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

  
  :یتضمن ھذا الفصل ما یلي

 منھج  الدراسة. 

 مجتمع الدراسة. 

 عینة الدراسة. 

 متغیرات الدراسة. 

 أداة الدراسة. 

 ضبط متغیرات الدراسة. 

 إجراءات الدراسة. 

 لیب اإلحصائیةاألسا.  
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   الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

كیفیـة إعـداد البرنـامج التعلیمـي والـذي یبـین للدراسة، اإلجرائي تتناول الباحثة في هذا الفصل الجزء          
المقتــرح لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــدى الطالبــات المتفوقــات فــي الصــف التاســع األساســي وكیفیــة تنفیــذه 

والخطـــة الزمنیـــة لتجربـــة  الدراســـةوذلـــك بعـــد ضـــبط المتغیـــرات التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر فـــي إجـــراء تجربـــة 
وكیفیـــة اختیارهــا وأدوات الدراســـة وتطبیقهــا، وكـــذلك  هـــذا الفصــل مجتمـــع الدراســة وعینتهــایتنــاول الدراســة، و 

والوصــول إلــى المعالجــات اإلحصــائیة المســتخدمة وذلــك للتحقــق مــن فــروض الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها 
  .SPSSاإلحصائي  باستخدام البرنامجنتائج الدراسة وتحلیلها 

    :منهج الدراسة: أوالً 

برنامج مقترح في الریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى المتفوقات في " انطالقًا من عنوان الدراسة 
   "الصف التاسع األساسي

یهــدف إلــى دراســة تــأثیر متغیــر مســتقل یــتم  وهــو الــذيوالبنــائي  التجریبــي المــنهجاســتخدمت الدراســة الحالیــة 
ـــتحكم فیـــه علـــى مجموعـــة تجریبیـــة یـــتم اختیارهـــا  وتوضـــع فـــي بیئـــة ال تســـمح بتـــأثیر أي قصـــدیًا ضـــبطه وال

  .متغیرات أخرى علیها

كولـــــدج  الباحثـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة التصـــــمیم التجریبـــــي والـــــذي أشـــــار إلیـــــه اتبعـــــت: التصـــــمیم التجریبـــــي
)Coolidge,2006:121 ( متكـــافئتین مختـــارتین بطریقـــة قصـــدیة  التصـــمیم المكـــون مـــن مجمـــوعتینو هـــو

المجموعــــة التجریبیــــة إلــــى المتغیــــر المســــتقل تجریبیــــة ومجموعــــة ضــــابطة حیــــث تعرضــــت  وهمــــا مجموعــــة
وهــذا بعــد باختبــار بعــدي واحــد المجموعــة الضــابطة، ثــم اختبــرت  المجموعتــان  ، ولــم تتعــرض لــهالمــدروس
عــــــــدا المتغیــــــــر  -جمیــــــــع متغیـــــــرات الدراســــــــة المـــــــؤثرة علــــــــى المجمـــــــوعتین التجریبیــــــــة والضـــــــابطةضـــــــبط 
جـــراء تحلیـــل إحصـــائي لنتـــائج . بصـــورة تمنـــع تأثیرهـــا علـــى صـــدق التجربـــة –) البرنـــامج المقتـــرح(المســـتقل ٕ وا

االختبـــار إلظهـــار الفـــروق اإلحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات طالبـــات المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة إن 
  .وجدت
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  ي یوضح التصمیم التجریبي للدراسةوالشكل التال

 البعديالتطبیق         المعالجة التجریبیة                         مجموعة الدراسة            

                          
                              

      
  

  التصمیم التجریبي للدراسة :)1(شكل

   :مجتمع الدراسة: ثانیاً 

حـاالت تتشـابه فـي واحـدة أو أكثـر مـن الخصـائص المحـددة مـن قبـل مجموعة عناصـر أو ویقصد بالمجتمع 
 اللـواتي حصـلن علـىیتكون مجتمع الدراسـة مـن جمیـع الطالبـات المتفوقـات و ) Corty,2007:145(الباحث

فــي المــدارس الحكومیــة بمحافظــة خــانیونس بقطــاع فمــا فــوق فــي امتحــان الریاضــیات للصــف التاســع % 90
حكومیــة  مدرســة أساســیة علیــا) 15( شــعبة فــي) 100(طالبــة مــوزعین علــى ) 800( والبــالغ عــددهن ،غــزة

فــي  2011 \ 2010، وذلـك حسـب إحصــائیة الفصـل الثـاني مـن العـام الدراسـي تابعـة لـوزارة التربیـة والتعلـیم
   .مدیریة التربیة والتعلیم في محافظة خانیونس

  )1(جدول رقم

  م2011-2010في السنة الدراسیة  توزیع أفراد مجتمع الدراسة

  
  إناث

  العدد  الشعب الدراسیة  المدارس
15 100 800 

    :عینة الدراسة: ثالثاً 

أي مجموعة جزئیـة مـن المجتمـع اإلحصـائي یـتم جمـع البیانـات مـن خاللهـا بصـورة " یمكن تعریفها بأنها هي
  .)Corty,2007:151"( مباشرة، وتكون هذه العینة في الغالب محددة في عدد أفرادها

المجموعة 
  التجریبیة

  

المجموعة 
 الضابطة

تطبیق البرنامج 
  المقترح

 المشكالت الریاضیة

طریقة التدریس 
تطبیقات ( التقلیدیة

على حل المعادالت 
 )التربیعیة

اختبار مهارات 
 التفكیر العلیا

ختبار مهارات ا
 التفكیر العلیا
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اختیـــار عینـــة الدراســـة بطریقـــة العینـــة القصـــدیة، واختـــارت الباحثـــة عینتهـــا مـــن الطالبـــات المتفوقـــات فـــي تـــم 
والتابعــــة ) ب(و) أ(ون األساســــیة العلیــــا للبنــــات ابــــن خلــــد ألساســــي مــــن طالبــــات مدرســــتيالصــــف التاســــع ا
بطریقـة قصـدیة ) ب( و )أ (  ولقد تم اختیار مدرستي ابن خلـدون األساسـیة العلیـا للبنـات لمدیریة خانیونس،

وقد وقع االختیار علـى المدرسـتین بوسـط خـان یـونس . بناء على توفر العدد الكافي من الطالبات المتفوقات
معلمـــة لمـــادة الریاضـــیات وهـــذا یتـــیح لهـــا الفرصـــة لتطبیـــق الدراســـة  إحـــدى المدرســـتینوألن الباحثـــة تعمـــل ب

ة حـد المتغیـرات التـي یمكـن أن تـؤثر علـى الدراسـوبالتـالي ضـبط أبنفسها والحصول على نتـائج أفضـل وأدق 
وأیضــــًا ألن طالبــــات المدرســــة یتكافــــأن تقریبــــًا فــــي المســــتوى االجتمــــاعي واالقتصــــادي . وهــــي معلــــم المــــادة

  .والمستوى العام

  :وفق الخطوات التالیة تم اختیار جمیع الطالبات المتفوقات بفصول الصف التاسع األساسي

مراجعة السجالت المدرسیة للطالبات في الصف التاسع األساسي، واختیار الطالبات الحاصالت  -
 ).نهایة الفصل الدراسي األول(الریاضیات المدرسیة اختباراتفأكثر في % 90على 

الریاضیات بالمدرسة، للتعرف على آرائهم في مستوى تحصیل  عقد لقاءات مع معلمات ومعلمي -
 .في البند السابق ویصدرون حكمهم بتفوق الطالبة كما اختیارهن الطالبات اللواتي تم

ومن خالل تلك اإلجراءات السابق عرضها تم انتقاء الطالبات اللواتي حصلن على درجات وتقدیرات أعلى 
     . مستوى بین زمیالتهن، وبذلك فهن یمثلن الطالبات المتفوقات مجموعة الدراسة الحالیة

، )ب (و)  أ (الطالبــات المتفوقـــات بفصــول الصــف التاســع األساســي بالمدرســـتینتــم اختیــار جمیــع  -
 .طالبة من الطالبات المتفوقات بالصف التاسع األساسي) 60(والبالغ عددهن 

عبـد الـرحمن ( مثـل مدرسـتيمـن مـدارس أخـرى طالبة من الطالبات المتفوقـات  30)(كما تم اختیار  -
لتمثـــل العینـــة االســـتطالعیة كـــي یجـــري  ،)األغـــا الثانویـــة للبنـــات، ومدرســـة عیلبـــون الثانویـــة للبنـــات

  .قبل إجراء التجربة علیها الصدق والثبات

طالبـــة  60)(اشـــتملت العینـــة الكلیـــة للبحـــث علـــى وقــد  توزیـــع أفـــراد عینـــة الدراســـة) 2(ضــح الجـــدول رقـــمویو 
  :مجموعتینموزعة إلى متفوقة 
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  عینة الدراسةأفراد توزیع : )2(رقم  جدول

  النسبة المئویة   التكرار  نوع العینة

 %50 30  ضابطة

 %50 30  تجریبیة

 100.00 60  المجموع

  .ویالحظ أن عدد الطالبات المتفوقات في كل من المجموعتین الضابطة والتجریبیة یناسب تصمیم الدراسة

     متغیرات الدراسة: رابعاً 

    :المتغیر المستقل .1
  ).القائم على حل المشكالت(البرنامج المقترح في الریاضیات 

     :المتغیر التابع .2

  .مهارات التفكیر العلیا لدى المتفوقات في الصف التاسع األساسي

  :المتغیرات المضبوطة .3

 :سوف تحاول الباحثة أن تضبط المتغیرات التالیة

 .العمر الزمني للطالبات  - أ
 .المستوى االقتصادي واالجتماعي   -  ب
 متغیر المستوى السابق في الریاضیات   -  ت
 .متغیر الجنس   -  ث
 .متغیر الصف   - ج
 .متغیر عدد الحصص  - ح
 .متغیر المادة الدراسیة  - خ
 .متغیر المعلم وخبرته  -  د

  .قبل تطبیق التجربة وسیتم ضبطها
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    :إعداد دلیل المعلم :خامساً 

إن دلیــل المعلــم یفیــد المعلــم فــي االسترشــاد بــه فــي تــدریس وحــدة البرنــامج، ویســاعد هــذا الــدلیل فــي تنفیــذها 
  ). 406-407: 1989اللقاني، (بقدر كبیر من المرونة وعدم التخبط واالرتجال

ویقــدم دلیــل المعلــم بعــض اإلرشــادات والتوجیهــات التــي تســاعد المعلــم فــي تســهیل العملیــة التعلیمیــة وتحقیــق 
ســـیرها فـــي االتجـــاه الســـلیم، ویقـــدم عرضـــًا وافیـــًا لـــدور المعلـــم فـــي كیفیـــة تطبیـــق خطـــوات حـــل المشـــكالت 

الـدلیل للمعلـم المعاونـة علـى  ویقـدم هـذا. الریاضیة لبولیا والذي یحقق األهـداف المرجـوة مـن الوحـدة الدراسـیة
  . على تنمیة مهارات التفكیر العلیا في الریاضیات) المتفوقات(مساعدة الطلبة في الصف التاسع 

الخطـوات  بإتبـاعل المشـكلة حـدلیـل المعلـم فـي اسـتخدام أسـلوب التـدریس بمـن  ولیـةالصـورة األوضع تم قد و 
  )3ملحق رقم ( :التالیة

مــن كتــاب الریاضــیات للصــف ) الوحــدة الســابعة(علــى حــل المعــادالت التربیعیــةاختیــار موضــوع تطبیقــات _ 
التاســـع األساســـي، وتـــم دراســـة المشـــكالت الریاضـــیة المتـــوفرة ومـــدى تحقیقهـــا لجوانـــب الـــتعلم التـــي تكســـب 

  ).تحلیل وتركیب وتقویم(الطالبات وخاصة المتفوقات مهارات التفكیر العلیا

یة المختلفــة التــي تمثــل جوانــب الــتعلم المرتبطــة بالموضــوع المختـــار الریاضــ اختیــار مجموعــة المشــكالت_ 
ل المشــكلة، وقـد روعــي فـي اختیــار وم علیـه اســتخدام أسـلوب التــدریس بحـوالتـي تعــد بمثابـة المحــور الـذي یقــ

تتضـمن بعـض المشـكالت ذات طبیعـة  حیـثتنـوع أفكارهـا، واخـتالف طـرق حلهـا، تلـك مجموعـة المشـكالت 
مـن شــأنها أن تضــطر الطالبــات المتفوقــات إلــى التركیــز علــى عملیــات وأســالیب الحــل، والــبعض اآلخــر إلــى 

من طریقة واحـدة للحـل، ومـن ناحیـة أخـرى تتضـمن بعـض المشـكالت التـي تحـل باسـتخدام التفكیر في أكثر 
  .طرق مختلفة

ســــلوب التــــدریس بحــــل المشــــكلة للمعلــــم، حیــــث تتنــــوع األســــالیب صــــیاغة التوجیهــــات العامــــة الســــتخدام أ_ 
ل المشكلة؛ من األسلوب اإلرشـادي التـوجیهي؛ الـذي یعتمـد علـى تـدریس في أسلوب التدریس بح المستخدمة

بعــض األفكــار الجدیــدة، أو أســلوب الحــل الفــردي، وذلــك بإعطــاء الفرصــة لكــل طالبــة لتفكــر بنفســها مســتقلة 
أو المناقشــة الجماعیـة وذلـك لحـل المشــكلة ) زمیلتهـا -طالبـة(وب المناقشــة الزوجیـةعنـد حـل المشـكلة أو أسـل

في جو من التنافس بین الطالبات، أو أسلوب الحل فـي مجموعـات صـغیرة، وهـذه األسـالیب المتنوعـة تسـتند 
فـــي مجملهـــا إلـــى إطـــار عـــام مرحلـــي یحكـــم أســـلوب التـــدریس بحـــل المشـــكلة، والـــذي یعتمـــد علـــى محــــاورة 

توجــه المعلمــة إلــى الطالبــات عــدة أســئلة فــي تتــابع معــین، وبشــكل محكــم لتوجیــه مســارات ات بحیــث الطالبــ
الخطــوات المرحلیـة التــي تســیر علیهــا الطالبــات، وفــق المراحــل تفكیـرهم نحــو الحــل الصــحیح للمشــكلة، وهــذه 

  :األربعة اآلتیة
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قــرري مـــا (استكشـــفي خطــة الحـــل، )اقرئـــي المشــكلة، وحللیهـــا إلــى عناصــرها(التعــرف علــى المشـــكلة وفهمهــا
تتحقـق مـن صـحة مـا نفذتـه (، ثـم التحقـق مـن صـحة الحـل)تنفـذ مـا قـررت عملـه(، وتنفیذ الحـل)سوف تعملیه

وكــان ذلــك بهــدف أن تــتمكن الطالبــات المتفوقــات مــن مهــارة التحلیــل والتركیــب والتقــویم ). أو توصــلت إلیــه
 .للمشكلة الریاضیة

لمشـكالت باسـتخدام أسـلوب حـل المشـكالت، وروعـي عنـد صـیاغة تلـك قامت الباحثة بصیاغة حلول تلـك او 
المراحــل الســـابقة إلــى إجــراءات تدریســـیة  كیات حــل المشــكلة التـــي تتضــمنهاالمناقشــة ترجمــة عملیــات وســـلو 

، وقـد روعـي أن ینبغي أن تتبعهـا المعلمـة عنـد مناقشـتها لحلـول تلـك المشـكالت مـع الطالبـات) ومرنة(محددة
نهــــا التطبیــــق الخــــاص بــــه والمــــرتبط بالمشــــكلة موضــــع المناقشــــة، فیمــــا یلــــي مجموعــــة یعقــــب كــــل توجیــــه م

  :التوجیهات في صورتها العامة

 :التهیئة للدرس -

   .وفیها تقوم المعلمة بتوجیه األسئلة الستثارة المعلومات السابقة لطالباتها والضروریة لحل المشكلة

وتطلـب ة مشـكلة ریاضـیة تقـدمها للطالبـات فـي صـور  وفیها تقوم المعلمة بصـیاغة الموضـوع :تقدیم المشكلة
  :من الخطواتمجموعة متتالیة  إتباعوقد تطلب منهن  منهن التفكیر في حلها،

  :مرحلة التعرف على المشكلة وفهمها  ) أ(

كلما (یطلب من طالبة أو أكثر تحدید المعطیات والمطلوب وتلخیصها على السبورة في صورة رمزیة_ 
  .اإلجراء قیام المعلمة بكتابة ما تملیه علیه الطالبة على السبورة، ویطلب هذا )أمكن ذلك

عــن  نمــة، وذلــك بــأن تطلــب مــنهن أن یعبــر تقــوم المعلمــة بالتأكــد مــن فهــم الطالبــات للمشــكلة بصــفة عا_ 
  .المشكلة بأسلوبهن الخاص

   :مرحلة وضع خطة الحل) ب(   

معروضــة، بهــدف أو بصــورة جزئیــة بالمشــكلة الیطلــب مــن الطالبــات اســتدعاء المشــكالت الشــبیهة تمامــًا _ 
أو یطلب منهن التفكیـر فـي وضـع خطـة الحـل اإلفادة من فكرة حلها في وضع خطة الحل للمشكلة الحالیة، 

ذا لــم تجــد المعلمــة االســتجابة المناســبة، علیهــا أن تقــدم بعــض المقترحــات. للمشــكلة الحالیــة ٕ فــي ضــوء  -وا
  :كمدخل جید الستكشاف خطة الحل مثل) ثرأو أك(یصلح إحداها –طبیعة المشكلة 

التوضیحي للتعبیـر عـن الموقـف ومـا یتضـمنه مـن شـروط وعالقـات، مـع  شكلالیطلب من الطالبات رسم _ 
بمجموعــة  -مــن خــالل الرســم -قیــام المعلمــة بتوجیــه سلســلة مــن األســئلة االستكشــافیة بهــدف قیــام الطالبــات
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وصــوًال إلــى اســتنتاج عالقــة أو عالقــات تــؤدي إلــى الحــل مــن العملیــات االســتنتاجیة علــى البیانــات المعطــاة 
 .الصحیح للمشكلة

یطلــب مــن الطالبـــات اســتنتاج محاولـــة لتبســیط المشـــكلة أو البحــث عـــن مشــكلة أبســـط مرتبطــة بالمشـــكلة _ 
 .منها ة الحصول على مشكلة أبسط، ویتطلب هذا اإلجراء قیام بمناقشة الطالبات حول كیفیاألصلیة

) أي المطلــوب(یطلــب مــن الطالبــات استكشــاف خطــة الحــل مــن خــالل التفكیــر بــدءًا مــن نهایــة المشــكلة_ 
، ویتطلــب هــذا اشــتراك الطالبــات مــع المعلمــة فــي مناقشــة تحلیلیــة تركــز )أي المعطیــات(متــدرجًا إلــى بــدایتها

 .ثًا عن المعلومات للوصول إلى المطلوبعلى نهایة المشكلة كنقطة البدء في التفكیر وبح

وهناك عدد من ل في صورة منطقیة سلیمة، حیطلب من الطالبات كتابة ال :مرحلة تنفیذ خطة الحل) ج( 
 : النقاط التي ینبغي مالحظتها عند كتابة الحل

 ).الطریقة التركیبیة(یجب أن تبدأ الخطوات من حیث انتهى بنا المطلوب -
أو الجبریــة التــي تحتویهــا إجــراءات الحــل، بصــورة صــحیحة  العملیــات الحســابیةیجــب مراعــاة تنفیــذ  -

 .وذلك عند كتابة خطوات الحل

یطلب من الطالبات مراجعة خطوات الحل للتأكد من اإلفادة الكاملة  :الحلمن صحة تحقق المرحلة ) د(
للتحقق من صحة من جمیع معطیات المشكلة، وتحث المعلمة الطالبات على ضرورة مراجعة الحل 

 .العملیات الحسابیة أو الجبریة أو الهندسیة المصاحبة لخطوات الحل

تقــدم المعلمــة للطالبــات بعــض المشــكالت المرتبطــة بالموضــوع فــي نهایــة الــدرس، ویطلــب  :تقــویم الــدرس
أو التركیــب مــن خــالل تنفیــذ خطــة  إلــى عناصــرها لمشــكلةاا، بهــدف تمكیــنهن مــن تحلیــل هــمــنهم التفكیــر فی

 .أو التقویم من خالل التحقق من صحة الحل ومعقولیته لحلا

  :أوراق عمل للطالبات

بعــد أن انتهــت الباحثــة مــن إعــداد دلیــل المعلــم، رأت أنــه مــن المناســب أن تتعــرف الطالبــات علــى إجــراءات 
، كـــي یـــتمكن مـــن متابعـــة المعلمـــة عنـــد مناقشـــة حـــل المشـــكالت )التـــدریس بحـــل المشـــكلة(الطریقـــة المقترحـــة

لخـص فیـه التوجیهـات التـي  )3(ملحق رقـم  )المجموعة التجریبیة(ریاضیة معهن، لهذا أعد كتیب للطالباتال
بــدء مـد الطالبــات بنقطـة ال: حیـث صــیغت هـذه التوجیهــات فـي عـدة نــواح منهـا تعكـس أسـلوب حــل المشـكلة،

المعلمـة والطالبـات أو  ریاضـیة، فضـًال عـن تسـهیل عملیـة التواصـل بـینمـن مشـكالت  نفي حل ما یقـدم لهـ
   .بین الطالبات أنفسهن عندما یواجهن أي صعوبة عند حل المشكالت الریاضیة المختلفة
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    :ضبط البرنامج

 :قد تم ضبط البرنامج من خالل 

  :عرض البرنامج على مجموعة من المحكمین .1

في صورته المبدئیـة قامـت الباحثـة بعـرض البرنـامج علـى مجموعـة مـن المحكمـین  البرنامجبعد االنتهاء من 
  :شملت

عینة من أساتذة المناهج وطرق تدریس الریاضیات بكلیات التربیة التابعة للجامعات التالیة  -
 ).اإلسالمیة واألزهر واألقصى والقدس المفتوحة(

الماجستیر فـي المنـاهج وطـرق تـدریس عینة من الموجهین لمادة الریاضیات والحاصلین على درجة  -
 .الریاضیات

 .في مادة الریاضیات عینة من المدرسات ال -

  :وذلك إلبداء رأیهم في البرنامج من حیث

 مدى مالءمة محتوى البرنامج لتحقیق األهداف المرجوة منه. 
 مدى مالءمة محتوى البرنامج لمستوى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي. 
  مالءمة أسالیب وطرق التدریس لتحقیق أهداف البرنامجمدى. 
 مدى مالءمة األنشطة التعلیمیة لتحقیق أهداف البرنامج. 
 مدى مالءمة الوسائل التعلیمیة لألنشطة التي تتضمنها. 
 مدى مالءمة أسالیب التقویم المتبعة في البرنامج. 
  :التجربة االستطالعیة للبرنامج .2

مشـكلة ریاضــیة (طالعیة وذلــك بتجریـب حصــتین مـن درس مـن دروس البرنــامج تـم القیـام بــإجراء دراسـة اسـت
علــى طالبــات غیــر الطالبــات اللــواتي ســیطبق علــیهن البرنــامج وهــن مــن طالبــات الصــف التاســـع ) هندســیة

  :األساسي وذلك بهدف

 مدى مالءمة لغة وصیاغة مفردات الدروس.  
  بالنسبة للطالباتمدى مالءمة أسلوب وتنظیم وعرض محتوى البرنامج  
 التعرف على الصعوبات التي ستواجه الباحثة أثناء التجریب ومحاولة تالفیها.  
 مدى مالءمة الخطة الزمنیة المقترحة لتدریس دروس البرنامج.  
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فـــي ضـــوء آراء الســـادة المحكمـــین ونتـــائج التجربـــة االســـتطالعیة للبرنـــامج تـــم ضـــبط البرنـــامج وأصـــبح فـــي 
  .للتطبیقصورته النهائیة جاهزًا 

  :الخطة الزمنیة المقترحة لتطبیق البرنامج

وضعت الباحثة خطة زمنیة لتطبیق البرنامج تتناسب مـع توزیـع الـوزارة للمـنهج نظـرًا لاللتـزام بتـدریس الوحـدة 
تمـت  وقـد في الفصل الدراسي الثاني حیث تم تطبیق البرنامج باالسـتعانة بـدلیل المعلـم المعـد لـذلك الغـرض،

م، 2011خــــالل شــــهري مــــارس  حصــــص أســــبوعیاً  ثــــالث خمســــة أســــابیع بواقــــعخــــالل فتــــرة زمنیــــة مــــدتها 
   .الصورة النهائیة لدلیل المعلم) 3(ملحق رقم أنظرم 2011ومنتصف شهر إبریل 

    :الدراسة اةأد: سادساً 

مهـــارات التفكیـــر لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة واختبـــار صـــحة فروضـــها وحـــل مشـــكلتها اختـــارت الباحثـــة اختبـــار 
العلیـا بهــدف قیــاس قــدرة الطالبــات المتفوقــات علــى التحلیــل والتركیــب والتقــویم للمشــكلة الریاضــیة، وقــد طبــق 

  :وتعرض الباحثة هذه األداة على النحو التالي. االختبار بعد تطبیق البرنامج المقترح
    :اختبار مهارات التفكیر العلیا 

هــارات التفكیــر العلیـا فــي الریاضــیات المشــار إلیهــا فــي تصــنیف بلــوم حیـث هــدف هــذا االختبــار إلــى قیــاس م
لـدى الطالبـات المتفوقـات فـي الصـف التاسـع األساسـي مـن خـالل ) التحلیل والتركیب والتقویم(المعرفي؛ وهي

  ).3(ملحق رقم . حل مشكالت ریاضیة ذات عالقة بالمفاهیم والمهارات الریاضیة التي مرت بخبرة الطالبة
لمعرفــة مــدى وجــود قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار موضــوعي مــن نــوع اختیــار مــن متعــدد، واســتخدمته وقــد 

فروق بین المجموعتین الضـابطة والتجریبیـة بعـد االنتهـاء مـن تطبیـق البرنـامج المقتـرح فـي الریاضـیات، وقـد 
  هأنـ)  Charles et al,2008:41-42(ونتشـارلز وآخـر  كمـا أشـارع من االختبارات اختارت الباحثة هذا النو 

  :تقنیة لتقییم الطلبة تعتمد على عدد من العوامل منها

لمتوقعـــة مـــن تعلـــیمهم هـــذه مـــا المـــراد قیاســـه مـــن تعلـــیم الطلبـــة كیفیـــة حـــل المشـــكالت ومـــا النتـــائج ا -
 .المنهجیة

 .عدد الطلبة المراد تقییمهم وظروفهم المدرسیة -
 .بدراسة لها مدة محددة وهدف محددالغرض النهائي من عملیة التقییم وهل هو مرتبط  -
التفسـیر، التحلیـل، التركیـب، : القدرة العالیة على قیاس مدى تحقیق القدرات العقلیـة العالیـة المسـتوى -

 .التقویم، االستنتاج
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لمـا یملكـه هذه العوامل جعلت تقنیة اختبار االختیار من متعدد األكثر مناسبة للقیام بعملیة التقیـیم للطالبـات 
 :مزایا على رأسهامن 

 .إمكانیة قیاس أكثر من قدرة عند الطالب في حل المشكالت .1
 .سهولة فهم المشكلة وعناصرها والحلول البدیلة للمشكالت .2
مالءمــة محتــوى االختبــار للتعامــل مــع مهــارات التفكیـــر العلیــا حســب ســلم بلــوم المعرفــي لألهـــداف  .3

 .التربویة، وهي التحلیل والتركیب والتقویم
 .االختبار للمرحلة العمریة والتعلیمیة التي تنتمي إلیها أفراد عینة الدراسةمالءمة  .4

  .وتشیر الباحثة أنه رغم وجود بعض العیوب لهذا النوع من االختبارات إال أنه األنسب لموضوع الدراسة

  :وفیما یلي عرض لخطوات بناء اختبار مهارات التفكیر العلیا

  :تحدید المادة الدراسیة .1

  :وهيدروس مقسمة إلى ثالثة ) ربیعیةتطبیقات على حل المعادالت الت(الوحدة الدراسیة 

 الریاضیة تحلیل المشكلة -
 الریاضیة المشكلة وتقویم تركیب -
 الریاضیة تقویم المشكلةتحلیل وتركیب و  -
  :أهداف اختبار مهارات التفكیر العلیا .2

  :الباحثة اختبارًا لمهارات التفكیر العلیا في هذه الدراسة وذلك من أجل تاستخدم

 .البرنامج المقترح في تنمیة مهارات التفكیر العلیا اعلیةالكشف عن ف  - أ

 في وحدة المعادالت التربیعیة قیاس مدى اكتساب الطالبات المتفوقات لمهارات التفكیر العلیا_ ب
 ).التربیعیةطبیقات على المعادالت حل ت(

 ).التقویم -التركیب -التحلیل(وهي ولقد شملت فقرات االختبار على ثالثة مستویات من مستویات المعرفة 

  :محتوى اختبار مهارات التفكیر العلیا .3

هـذه قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكیـر العلیـا، وذلـك لمعرفـة مهـارات التفكیـر العلیـا المتضـمنة فـي 
فقــــرة مــــن نــــوع األســـــئلة ) 30(تكــــون االختبــــار مــــنو  ).تطبیقــــات علــــى حــــل المعــــادالت التربیعیــــة(الوحــــدة 

  .الموضوعیة
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  :بناء فقرات االختبار .4

فقــرة، صــیغت علــى نمــط االختیــار مــن متعــدد، حیــث تتكــون كــل ) 30(تبــار مــنتكونــت الصــورة األولیــة لالخ
ویلیها ثالث خطـوات كـل خطـوة  ریاضیة،مشكالت ) 10(وعددهم واضحة ومحددة، فقرة من مشكلة ریاضیة

فهـــم المشـــكلة ووضـــع خطـــة  الخطـــوة األولـــى تحقـــق یلیهـــا أربعـــة بـــدائل إحـــداهما تمثـــل اإلجابـــة الصـــحیحة،
، والخطـوة الثالثـة )القـدرة علـى التركیـب(، والخطـوة الثانیـة تحقـق تنفیـذ خطـة الحـل )القدرة علـى التحلیـل(الحل

الخطـــوات الثالثـــة تحقـــق القـــدرة علـــى أي  ،)لقـــدرة علـــى التقـــویما(مراجعـــة الحـــل والتحقـــق مـــن صـــحتهتحقـــق 
  :وقد صیغت فقرات االختبار بحیث تراعي ما یلي .التحلیل والتركیب والتقویم

 .مستوى طلبة الصف التاسع األساسي -
 .موضوع الدراسةل تتضمن المحتوى التعلیمي -
 .تخدم مستویات المعرفة المطلوب قیاسها -
 .المعلوماتسالمة اللغة وصحة  -
 .اإلجابات موزعة بطریقة عشوائیة -
 .إجابة السؤال تحتوي أربعة بدائل، واحدة منها صحیحة -
  :وضع تعلیمات اختبار مهارات التفكیر العلیا .5

قامت الباحثة بصیاغة تعلیمات االختبار بما یتناسب مع الطالبـات المتفوقـات فـي الصـف التاسـع األساسـي، 
  :للتعلیمات ما یلياحثة عند صیاغتها البوراعت 

 .وضوحها ومالءمتها لمستوى الطالبات .1
 .استخدام عبارات قصیرة؛ لیسهل فهمها من قبل الطالبات .2
 .كتابتها في مقدمة االختبار .3
  .التنویه إلى أن اإلجابة عن فقرات االختبار ستكون على ورقة اإلجابة المرفقة في نهایة االختبار .4

  :تجریبه، واشتملت التعلیمات علىووضعت الباحثة تعلیمات االختبار قبل 

 .االسم، المدرسة، الصف، الشعبة، التاریخ: يوه الخاصة بالطالباتبیانات كتابة ال .1
 .الهدف من االختبار .2
 .عدد فقرات االختبار .3
 .الوقت المخصص لالختبار .4
 .قراءة األسئلة قراءة دقیقة ومتأنیة لمعرفة المطلوب من كل سؤال .5
 .اإلجابة على االختبار بعنایةالتأكید على الطالبات  .6
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 .التوضیح للطالبات بأن هذا االختبار یقیس مستوى اكتساب مهارات التفكیر العلیا .7
 .أمام اإلجابة الصحیحة فقط) X(التوضیح للطالبات كیفیة اختیار اإلجابة بوضع رمز .8

  :الصورة األولیة الختبار مهارات التفكیر العلیا .6

فقـرة، وبعـد ) 30(لیا فـي صـورته األولیـة فاشـتمل علـىمهارات التفكیر العفي ضوء ما سبق تم إعداد اختبار 
مــن ذوي االختصـاص فـي تــدریس الریاضـیات وأســاتذة كتابـة االختبـار تــم عرضـه علـى لجنــة مـن المحكمـین 

  :، وذلك الستطالع آرائهم حول مدى)2(حق رقمكلیات قسم المناهج وطرق التدریس مل

 .المعرفیة العلیامدى تمثیل االختبار لألهداف  .1
 .مدى تغطیة فقرات االختبار للمحتوى .2
 .مدى صحة صیاغة فقرات االختبار .3
 .مدى الصحة اإلمالئیة لفقرات االختبار .4
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار .5
 .مدى مناسبة زمن االختبار .6
 .مدى وضوح التعلیمات لتنفیذ االختبار .7
 .االختبارإبداء المالحظات العامة على  .8

وـقد أبـدى المحكمـون بعـض المالحظـات واآلراء، وتمــت دراسـتها، وأجریـت فـي ضـوئها التعـدیالت المناســبة، 
  .فقرة) 30(تحكیم علىحیث اشتمل االختبار بعد ال

  :ختبار مهارات التفكیر العلیاال الدراسة االستطالعیة .7

اسـتطالعیة عینـة قامت الباحثـة بتطبیـق االختبـار علـى  في ضوء آراء المحكمین االختبار بعد تعدیل وتنقیح
رتفــع ویصــل مذوات التحصــیل الدراســي الطالبــة متفوقــة مــن طالبــات الصــف التاســع األساســي ) 30(قوامهــا

عبـــد الـــرحمن األغـــا الثانویـــة للبنـــات، ومدرســـة (درســـتيمـــن م ن خـــارج عینـــة الدراســـةمـــ% 90إلـــى مـــا فـــوق 
  :الختبار مهارات التفكیر العلیا بهدف ستطالعیةأجري اختبار العینة االوقد ، )عیلبون الثانویة للبنات

 .حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار .1
 .فقرات االختبار وثبات حساب صدق .2
 .تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة الدراسة األساسیة .3
 .یاغة مفردات االختبارالتأكد من وضع التعلیمات ومالئمة ص .4



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

113 

 

تبـین للباحثــة مـن خــالل التجربـة االســتطالعیة أن تعلیمـات االختبــار واضـحة ومحــددة، وأن أغلـب الطالبــات 
مــدى صــحة إجــابتهن المختــارة مــن بــین البــدائل، وكــن فــي تحمــس شــدید لتحــدي كانــت تســألن الباحثــة حــول 

رغبــتهن فــي أخــذ وقــت  بــدینیالمشــكالت الریاضــیة المطروحــة فــي االختبــار ومحاولــة حلهــا، وأخریــات كــن 
  .آخر لحلها، وهذا یعني أن االختبار یتناسب مع الطالبات المتفوقات

  :السابقة على حدهوفیما یلي توضیح لكل عنصر من هذه العناصر  
  :تصحیح أسئلة اختبار مهارات التفكیر العلیا :أوالً 

باإلجابة عن أسئلة اختبار مهـارات التفكیـر العلیـا، قامـت  االستطالعیة بعد أن قامت طالبات العینة .1
الباحثـة بتصــحیح االختبــار، حیــث حــددت درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحیحة، والدرجــة صــفر لإلجابــة 

درجـة فـي حـدها األعلـى، وصـفرًا فـي حـدها ) 30(ع الكلـي لعالمـات االختبـارالخطأ وقد بلـغ المجمـو 
 .درجة)  0-30( علیها الطالبة محصورة بین  وبذلك تكون الدرجة التي تحصل. األدنى

 ).4(ملحق رقممن قبل الطالبة  لإلجابة مع االختبار لنقل اإلجابات الصحیحةنموذج تم إرفاق  .2
 عنــد تصــحیح لإلجابــة لتصــحیح األوراق والغــرض مــن ذلــك تــوفیر الوقــت والجهــد تــم إعــداد مفتــاح .3

 ).5(م الملحق رقوالمشار إلیه في االختبار 
 .الباحثة بتصحیح األوراق عن طریق مفتاح اإلجابةقامت  .4

  :اختبار مهارات التفكیر العلیا المناسب لإلجابة عن فقرات زمنالتحدید : ثانیاً 

  :المعادلة التالیةلإلجابة عن فقرات االختبار من خالل المناسب زمن التم تحدید 

                                       )د 85(طالبة في اإلجابة  زمن أبطأ) + د75(اإلجابة زمن أسرع طالبة في   =  زمن االختبار
2            

  .ألداء االختباردقیقة وهو زمن مناسب  80االختبار لإلجابة عن فقرات  زمنالوبتطبیق المعادلة كان 

  صدق االختبار: ثالثاً 

ما تم وضعه، حیث یرى یعتبر صدق االختبار وسیلة یتم من خاللها معرفة مدى صدق االختبار لقیاس 
  ".أن االختبار صادقًا إذا كان یقیس ما یفترض قیاسه ولیس شیئًا آخر )"564، 2003(زیتون

للتأكد من  Logical Validityلذا قامت الباحثة بعد صیاغة فقرات االختبار بالتحقق من صدقه منطقیًا 
  . مدى تمثیل االختبار لما وضع لقیاسه

  :صدق االختبار بطریقتینقامت الباحثة بالتأكد من 
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     صدق المحكمین  . أ

لـه مـن حیـث نـوع المفـردات، وكیفیـة صـیاغتها ومـدى  یقصد به المظهر العام لالختبـار أو الصـورة الخارجیـة
. نضـوجها، ویشــیر هــذا النــوع مـن الصــدق أیضــًا إلــى كیفیـة مناســبة االختبــار للغــرض الـذي وضــع مــن أجلــه

ملحــق رقــم كمــا فــي  عضــو) 14(مجموعــة مــن المحكمــین تألفــت مــن عرضــت الباحثــة االختبــار علــى فقــد  
" ، و" ألقصـىجامعـة ا" ، و" بالجامعـة اإلسـالمیة " التدریسیة في كلیـة التربیـة من أعضاء الهیئة : وهم) 1(

المشـــــرفین و  وبعــــض المتخصصــــین فـــــي طــــرق التــــدریس ،"جامعــــة القـــــدس المفتوحــــة " و ،"جامعــــة األزهــــر
التحلیــل (وذلــك للتأكــد مــن مــدى صــالحیته كــأداة لقیــاس مهــارات التفكیــر العلیــا. لمــادة الریاضــیات والمعلمــین

تفــي  وأن كــل مفــردة مــن مفرداتــه لمتفوقــات فــي الصــف التاســع األساســيلــدى الطالبــات ا) والتركیــب والتقــویم
ى مناســبته وفــي المســتوى المعرفــي الــذي وضــعت مــن أجلــه والتأكــد مــن مــد ،بــالغرض الــذي وضــعت لقیاســه

عینـــة الدراســـة، ومـــدى وضـــوح صـــیاغة مفرداتـــه وتعلیماتـــه إضـــافة إلـــى أیـــة مقترحـــات أخـــرى تحقـــق صـــدق ل
اتفــــق معظــــم المحكمــــین علــــى مناســــبة فقــــرات  محتــــواه، وبعــــد جمــــع آراء المحكمــــین ومناقشــــة مالحظــــاتهم،

االختبــار لمــا وضــع لــه، أمــا عــن عــدد فقــرات االختبــار والــزمن الكلــي لــه فقــد رأت األغلبیــة أن عــدد فقــرات 
حیـــث تقبـــل  وقـــد اســـتجابت الباحثـــة آلراء الســـادة المحكمـــین، زیـــادة،االختبـــار مناســـب والـــزمن یحتـــاج إلـــى 

مـن المحكمـین، وتعـدل إذا وافـق علیهـا مـن  %57 محكمـین أي بنسـبة) 8(إذا وافق علیها أكثر من  الفقرات
مــن المحكمــین  وتــرفض إذا وافــق علیهــا اقــل مــن % 57-42أي بنســبة تتــراوح مــن  مــن المحكمــین) 8-6(
بــإجراء مــا یلــزم مــن تعــدیل فــي  الباحثــة قامــتف المحكمــین،  مــن % 42قــل مــن أمحكمــین، أي بنســبة ) 6(

أما عـن المالحظـات العامـة عـن االختبـار فقـد رأت أغلبیـة  ضوء مقترحاتهم وتسجیلها في نموذج تم إعداده،
و بـــذلك خـــرج  المحكمـــین أن مســـتوى األســـئلة مناســـب للطالبـــات المتفوقـــات فـــي الصـــف التاســـع األساســـي،

ملحـــق  مهـــارات للتفكیـــر العلیـــا) 3(موزعـــة علـــى فقـــرة) 30(االختبـــار فـــي صـــورته شـــبه النهائیـــة مكـــون مـــن
  .االستطالعیة لیتم تطبیقه على العینة؛ )3(رقم

   :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار  . ب

ـــداخلي  قـــوى االرتبـــاط بـــین درجـــات كـــل مـــن مســـتویات االختبـــار ودرجـــة " أنـــهالمقصـــود بصـــدق االتســـاق ال
  ).110: 2004غا واألستاذ،اآل("االختبار ككل

لبالغ ااستطالعیة و عینة  قه علىیتساق الداخلي لفقرات االختبار من خالل تطبالباحثة بحساب االقامت 
عبد الرحمن األغا الثانویة للبنات، ومدرسة (من من مجتمع الدراسة طالبة حیث تم اختیارهن) 30(عددها

معامل ارتباط بین كل فقرة _ 1: هما بطریقتین ، وذلك بحساب معامالت االرتباط)عیلبون الثانویة للبنات
تنتمي لها الفقرات، من فقرات مهارات التفكیر العلیا في االختبار والدرجة الكلیة لمهارة التفكیر العلیا التي 

  :یوضح ذلك) 3(والجدول رقم
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  التفكیر العلیا ةمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مهار : )3( جدول رقم 

  لهاوالدرجة الكلیة  كل على حده) التحلیل والتركیب والتقویم(

معامل   الفقرةرقم 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

الداللة   معامل االرتباط  الفقرةرقم 
  اإلحصائیة

معامل   الفقرةرقم 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

مهارة التحلیل: األولىالمهارة  مهارة التركیب: المهارة الثانیة  مهارة التقویم: المهارة الثالثة   

1 0.701 0.000 1  0.698 0.000 1  0.386 0.018 

2  0.752 0.000 2  0.821 0.000 2  0.729 0.000 

3  0.827 0.000 3  0.741 0.000 3  0.759 0.000 

4  0.848 0.000 4  0.831 0.000 4  0.842 0.000 

5  0.642 0.000 5  0.871 0.000 5  0.739 0.000 

6  0.747 0.000 6  0.876 0.000 6  0.782 0.000 

7  0.505 0.001 7  0.777 0.000 7  0.700 0.000 

8  0.834 0.000 8  0.704 0.000 8  0.805 0.000 

9  0.713 0.000 9  0.824 0.000 9  0.701 0.000 

10  0.534 0.000 10  0.836 0.000 10  0.752 0.000 

  .0.135تساوي "  38"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة                     

أن معامالت االرتباط لمعظم فقرات االختبار دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ) 3(م یتبین من الجدول رق
وهي معامالت ثبات جیدة تفي  )0.871. -0.368.(وقد تراوحت هذه االرتباطات بین )(0.05

  .بمتطلبات تطبیق االختبار على أفراد العینة في الدراسة

الكلیة لالختبار،  ارتباط بین كل مهارة من مهارات التفكیر العلیا في االختبار والدرجةمعامالت _ 2
  :یبین ذلك) 4(والجدول رقم 
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  )4(جدول رقم 

  الختبار لالدرجة الكلیة مع  التفكیر العلیا في االختبار معامل االرتباط بین كل مهارة من مهارات

 اإلحصائیةالداللة   معامل االرتباط  المهارة  رقم الفقرة

 0.000 0.859  مھارة التحلیل  األول

 0.000 0.767  مھارة التركیب  الثاني

 0.000 0.761  مھارة التقویم  الثالث

  0.315تساوي "  38"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

معامالت االرتباط بین معدل كل مهارة من مهـارات التفكیـر العلیـا فـي االختبـار مـع ) 4(ویوضح جدول رقم 
، حیــث )0.05(الختبــار والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوى داللــة لالدرجــة الكلیــة 

والتـي تسـاوي  الجدولیـة rالمحسوبة اكبر من قیمة  rوقیمة ) 0.05(لكل فقرة أقل من داللة اإلحصائیة إن ال
)0.135.(  

تعتبــر معـــامالت االرتبـــاط فـــي الجـــدول الســـابق معـــامالت صـــدق داخلـــي للمهـــارات المكونـــة فـــي مجموعهـــا و 
لمهـارات التفكیــر العلیـا فــي الریاضــیات محـل الدراســة التــي یقیسـها االختبــار وهــي معظمهـا معــامالت مقبولــة 

وهـــي )  0.859 – 0.761(االرتباطـــات بــینوقـــد تراوحــت هــذه ، )0.05(دالــة إحصــائیًا عنـــد مســتوى داللــة
المحســوبة  r، حیــث قیمــة الدراســة تطبیــق االختبــار علــى أفــراد عینــةمعــامالت ثبــات جیــدة وتفــي بمتطلبــات 

  .وهذا یؤكد أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي .الجدولیة r أكبر من قیمة 

بأن االختبار له درجـة عالیـة مـن الصـدق فـي قیـاس مهـارات التفكیـر العلیـا  )4(، )3(الجدول رقممن یتضح 
  .في الریاضیات محل الدراسة لدى أفراد عینة الدراسة من الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي

  :ثبات االختبار :خامساً 

 "فیها على مجموعة الطلبةاالختبار بالثبات عندما یعطي النتائج نفسها تقریبًا في كل مرة یطبق یتمیز 
  ).372: 2003،زیتون(

الحصول على النتائج نفسها تقریبًا عند تكرار القیاس في ") 2004:108(ویقصد به األغا واألستاذ
  ".المقیاس نفسه الظروف نفسها باستخدام
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النصفیة، التجزئة : وذلك باستخدام طریقتین هما طریقةعلى أفراد العینة،  وقد تم تقدیر ثبات االختبار
  21ریتشارد سون  –طریقة كودرو 

   :طریقة التجزئة النصفیة  . أ

فقــرة، بحیــث یشــتمل ) 15( اعتمــدت هــذه الطریقــة إلــى تجزئــة االختبــار إلــى نصــفین، یحتــوي كــل جــزء علــى
مــن (  جیــة، وحســاب درجــات كــل طالبــةالفردیــة والجــزء الثــاني علــى الفقــرات الزو الجــزء األول علــى الفقــرات 
  . في كل نصف من نصفي االختبار، واالختبار ككل) طالبات العینة االستطالعیة

  : حسب المعادلة  التالیةنصفي االختبار تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین 
    =      ث

1
2
ر
  )14: 1991أبو حطب وصادق، (                                ر

  .بین نصفي االختبارمعامل الثبات : ث 

  .معامل االرتباط بین نصفي االختبار: ر

  .ثبات كبیر نسبیا لفقرات االختبارأن هناك معامل ) 5(وقد بین جدول رقم 

  طریقة التجزئة النصفیة :)5(جدول رقم

  معامل الثباتمعامل االرتباط   عدد الفقرات  المهارة  مسلسل

 0.8966 0.8125  10  مهارة التحلیل  األول

 0.8409 0.7255  10  مهارة التركیب  الثاني

 0.8717 0.7725  10  مهارة التقویم  الثالث

 0.8321 0.7125  30  جمیع األبعاد

وبنــاء علـى مــا وهـو معامــل ثبـات جیـد  )0.8321(وحیـث بلـغ معامــل الثبـات لالختبــار حسـب هـذه المعادلــة 
اسـتخدام اختبـار مهـارات التفكیـر العلیـا فـي سبق یتضح أن قیمة معامل الثبات مناسبة، وهذا یؤكد صالحیة 

  .الدراسة الحالیة

        :21ریتشارد سون  –كودر طریقة   . ب

استخدمت الباحثة طریقة ثانیة من طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معامل ثبات االختبار، حیث 
  : لالختبار ككل طبقًا للمعادلة التالیة 21حصلت على قیمة معامل كودر ریتشارد سون 
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211ر
كع

)م(كم
2 




       )18: 1991أبو حطب وصادق، (                    

  :حیث أن

  متوسط درجات االختبار: م  

  عدد الفقرات: ك 

  تباین درجات االختبار:  2ع

وهـي قیمــة عالیــة ممــا )  0.83544(لالختبـار ككــل فكــان  21ســون وقـد تــم الحصــول علـى معامــل ریتشــارد
وثباتــه،  مــن صــدق االختبــار ةكــد الباحثــوبــذلك تأ. یطمــئن الباحــث إلــى تطبیــق االختبــار علــى عینــة الدراســة

ثــــالث مجموعــــات  إلــــىمقســـمین مســــألة ریاضــــیة  )30(مكــــون مـــن أصـــبح االختبــــار فــــي صـــورته النهائیــــةو 
تتناول مهارات التحلیل والمجموعة الثانیة تتناول مهـارات التركیـب والمجموعـة الثالثـة تتنـاول  األولىمتساویة 

   .مهارات التقویم

   :یوضح ذلك ) 6( والجدول

  طریقة ریتشارد سون  لثبات االختبار: )6(جدول رقم

  لثباتمعامل ا  تباین درجات االختبار  متوسط درجات االختبار  عدد فقرات االختبار

30 16.975   44.974 0.83546950  

ــــــع    لالختبــــــار ككــــــل  21یتشــــــارد ســــــون قــــــیم معــــــامالت كــــــودر ر یتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن جمی
وبـــذلك  .وهـــي قیمـــة مناســـبة تطمـــئن الباحثـــة إلـــى تطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة الدراســـة ،)0.83544(كانـــت

  ).5(انظر ملحق رقم النهائیة، وأصبح االختبار في صورته وثباته تأكدت الباحثة من صدق االختبار

  :االختبار في صورته النهائیة

) 30(صـورته النهائیـة بدرجـة مقبولـة مـن الصـدق والثبـات مكونـًا مـن في في ضوء ما سبق أصبح االختبار 
التحلیـــل، (مهـــارات مـــن مهـــارات التفكیـــر العلیـــا فـــي الریاضـــیات وهـــذه المهـــارات هـــي ) 3(فقـــرة موزعـــة علـــى 
فقــرات وهــي تحــدد فــي مجموعهــا ) 10(بحیــث یكــون لكــل مهــارة مــن المهــارات الســابقة ، )التركیــب، التقــویم

  .لي یمكن تطبیقه على عینة الدراسةدرجة الطالب على اختبار مهارات التفكیر العلیا في الریاضیات وبالتا
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  :مستوى مهارات التفكیر العلیا المقبول

وهـو مناسـب لطالبـات  )فمـا فـوق %75نسـبة (قد وضعت الباحثة مسـتوى القبـول ألداء الطالبـات المتفوقـات 
وقــد اتفقــت الباحثــة مــع دراســة آل  .درجــاتهن النهائیــةفــي فمــا فــوق % 90متفوقــات یحصــلن علــى المســتوى 

  .في اختیار مستوى القبول السابق )1994(، ودراسة أبو عمیرة)2004(عامر

  :المضبوطة قبل التجربةالمتغیرات 

بعــد اإلطــالع علــى ســجالت قیــد الطالبــات المتفوقــات فــي مجمــوعتي الدراســة الضــابطة والتجریبیــة وانطالقــًا 
مــن الحــرص علــى ســالمة النتــائج، وتجنبــًا آلثــار العوامــل الدخیلــة التــي یتوجــب ضــبطها، والحــد مــن آثارهــا 

  :ضبط المتغیرات التالیة سعت الباحثة للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمیم،

   :العمر الزمني للطالبات .1

قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى ملفــات الطالبــات بالمدرســة فوجــدت أن متوســط أعمــار المجمــوعتین التجریبیــة 
، حیـث كـان متوسـط عمـر طالبـات المجموعـة التجریبیـة  ، ومتوسـط عمـر  14.17=والضـابطة متقـارب جـدًا

لحســـاب الداللــة اإلحصـــائیة للفـــرق بـــین ) t(وتــم اســـتخدام اختبـــار، 13.90= طالبــات المجموعـــة الضـــابطة 
  :اآلتي )7(الجدول متوسطي أعمار طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة وكانت النتائج كما في 

  المجموعتین التجریبیة والضابطة طالبات وداللتها اإلحصائیة بین أعمار) ت(قیمة : )7(جدول رقم

  
  المجموعة

  
  العدد 

  
  متوسط العمر

  
االنحراف 
  المعیاري

  
  درجة الحریة

  
  )ت(قیمة 

الداللة 
اإلحصائیة 

0.05 

  0.51 14 .17  30  التجریبیة
 

58  1.379  
 

0.173  
  

 0.93  13 .90  30  الضابطة
  2=  0.05عند مستوى داللة ) 58(  قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة

ویبین ذلك عدم   0.05یتضح من الجدول السابق أن قیمة ت غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة
الضابطة والتجریبیة مما  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي أعمار الطالبات في المجموعتین

  .یدل على تكافؤهما بالنسبة للعمر الزمني
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  :واالقتصادي والثقافي االجتماعي المستوى .2

فــي محافظــة خــان یــونس وهــي منطقــة لهــا ) ب(و)  أ ( تيدرســم طالبــات لقــد تــم اختیــار عینــة الدراســة مــن
علــى مســـتوى متوســط مـــن الــدخل، وبالتـــالي فـــإن و  ،الجوانـــب الســلوكیة االجتماعیـــة خصــائص متشـــابهة فــي

واالقتصـــادیة، األمـــر الـــذي والثقافیـــة المجمـــوعتین الضـــابطة والتجریبیـــة لهـــا نفـــس الخصـــائص االجتماعیـــة 
  .یوضح تكافؤ المجموعتین في هذا المتغیر

 :السابق في الریاضیاتالتحصیل تكافؤ المجموعتین في  .3

ید استعداد طالبات عینة الدراسة لتعلم موضوع تطبیقات على حل المعادالت التربیعیة في الوحدة تم تحد
النهائیة التي اكتسبنها في مقرر الریاضیات للصف من خالل درجاتهن ) المعادالت التربیعیة(بعةاالس

وتم ذلك بمقارنة متوسط مجموع . 2011-2010 )السابق(التاسع األساسي للفصل الدراسي األول
 النهائیة في درجاتالالریاضیات لطالبات المجموعة التجریبیة مع متوسط مجموع النهائیة في درجات ال

 2011-2010وذلك من واقع نتائجهن في الفصل األول الریاضیات لطالبات المجموعة الضابطة، 
وكانت النتائج كما هي  .درجة100، حیث أن القیمة العظمى للدرجة هي لتطبیق التجربة) السابق(

  :التالي ) 8( الجدول رقمموضحة في 

في متغیر ) ت (الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وداللة الفروق باستخدام اختبار :)8(جدول رقم
  التحصیل السابق في الریاضیات

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

الداللة   ) ( tقیمة 
  اإلحصائیة

 0.439 0.618  58 2.87 95.87  30  التجریبیة
  2.98 95.40  30  الضابطة

 2تساوي  )0.05(ومستوى داللة  58 حریةالجدولیة عند درجة " t"قیمة                 

 حریةعند درجة ) 2(التي تساوي  الجدولیة" t"المحسوبة أصغر من قیمة" t"أن قیمة) 8(یتضح من الجدول
وذلك في متغیر التحصیل السابق في الریاضیات لدى  )0.05(ومستوى الداللة اإلحصائیة  )58(

بین متوسط درجات ، وهذا یعني أنه ال توجد فروق ت في الصف التاسع األساسيالطالبات المتفوقا
  .التجریبیة والضابطة مما یعني تكافؤهما المجموعتین
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  :ضبط متغیر الجنس .4

لقد اقتصرت الدراسة على الطالبات المتفوقات بالصف التاسـع األساسـي بخـان یـونس، ولـم تتنـاول الطـالب، 
  .وبهذا فإن متغیر الجنس قد تم تثبیته

 .)م2011_ 2010(الدراسي تاسع األساسي للعام تم اختیار الصف ال :الصف .5
 ): البرنامج المقترح( المادة الدراسیة .6

تطبیقـات عملیـة علـى حـل المعـادالت وهـو ) المعادالت التربیعیـة( الوحدة السابعةموضوع في إعادة صیاغة 
 . التربیعیة من مقرر الصف التاسع األساسي، بناء على أسلوب حل المشكالت الریاضیة

 :المجموعتین تيمعلمخبرة ومؤهل  .7

قامــت الباحثـــة بنفســـها بتنفیـــذ عملیـــة التـــدریس للمجموعــة التجریبیـــة، ومعلمـــة المجموعـــة الضـــابطة متقاربـــة  
  .)بكالوریوس ریاضیات(معها في الخبرة ولهما نفس المؤهل العلمي

 :عدد الحصص .8

 تــــم ضــــبط عــــدد الحصــــص للمجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة بواقــــع ثــــالث حصــــص أســــبوعیًا تطبــــق فیــــه
باسـتخدام  المجموعة التجریبیة البرنامج المقترح من خالل حل المشكالت الریاضیة الروتینیة وغیـر الروتینیـة

، والمجموعــة الضــابطة تــدرس المشــكالت الریاضــیة المقــررة فــي الوحــدة الســابعة مــن أســلوب حــل المشــكالت
  .كتاب الریاضیات المقرر من قبل وزارة التربیة والتعلیم
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  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الدراســــــــــــإج
هدفت الدراسة التعرف على فاعلیة البرنامج المقترح في الریاضیات في تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى 

  : قامت الباحثة باإلجراءات التالیة هاالطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي ولتحقیق أهداف

ع على األدبیات الخاصة بموضوع الدراسة الحالیة في الدراسات السابقة واإلطالع على اإلطال_ 1
االتجاهات الحدیثة والطرق واألسالیب الجدیدة في تعلیم وتعلم الریاضیات واالتجاه العالمي في مجال تنمیة 

العربیة مهارات التفكیر العلیا من خالل حل المشكالت الریاضیة، واإلطالع على كتب الریاضیات 
واألجنبیة التي تناولت موضوع حل المشكالت الریاضیة من حیث أهمیتها وأنواعها وعالقتها بمهارات 

 .التفكیر العلیا في الریاضیات

 .مسح شامل للبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة_ 2

الوحــدة الدراســـیة وهـــي  دراســة مقـــرر الریاضــیات المطبـــق علــى طلبـــة الصــف التاســـع األساســي وتحدیـــد_ 3
عــادة صــیاغتها بحیــث یمكــن  ٕ وحــدة المعــادالت التربیعیــة مــن كتــاب الریاضــیات للصــف التاســع األساســي وا

 إكساب الطالبات من خاللها القدرة على التحلیل والتركیب والتقویم

 :إعداد البرنامج المقترح في الریاضیات في ضوء_ 4

 .أسس بناء البرنامج -
 .للبرنامجاألهداف العامة  -
 .محتوى البرنامج -
 .أسالیب تدریس البرنامج -
 .أسالیب تقویم البرنامج -
   .ضبط البرنامج -

الوحـــدة الدراســـیة بالبرنـــامج المقتـــرح الموضـــوع المختـــار مــن إعــداد دلیـــل المعلـــم لتوضـــیح كیفیــة تـــدریس _ 5
 .وعرضه على مجموعة من المحكمین المتخصصین وتعدیله في ضوء آرائهم

 . إعداد أوراق عمل للطالبات، تتوافق مع األسلوب المتبع في البرنامج_ 6 

طالبـــات لمهـــارات إعـــداد اختبـــار فـــي مهـــارات التفكیـــر العلیـــا فـــي الریاضـــیات، لقیـــاس مـــدى اكتســـاب ال_ 7
المعــادالت التربیعیــة مــن كتــاب الریاضــیات للصــف  تطبیقــات علــى حــل مــن خــالل موضــوع  التفكیــر العلیــا

 .التاسع األساسي
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قامــــت الباحثــــة بتوزیــــع البرنــــامج واالختبــــار علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین المتخصصــــین فــــي تعلــــیم  _ 8
، حیــث )وذلــك بعــد عــرض األدوات علــى مشــرف الدراســة(الریاضــیات للحكــم علــى مصــداقیة هــاتین األداتــین

ل بعـــض أجـــزاء مـــن البرنـــامج المقتــرح أو االختبـــار لتحســـین بعـــض الصـــیاغات یســتفاد مـــن آرائهـــم فـــي تعــدی
 .باالختبار والبرنامج

یجـــاد  االســتطالعیة تطبیــق االختبـــار علــى عینـــة الدراســـة_ 9 ٕ معـــامالت مـــن أجــل تحدیـــد زمـــن االختبــار، وا
 . یز، والتحقق من صدق االختبار وثباتهیالصعوبة التم

، والتــي تــدرس "ب"و" أ"ابـن خلــدون األساســیة للبنـات  وهــي مـن مدرســتيعینــة الدراسـة قصــدیًا اختیـار _ 10
باســتخدام البرنـــامج المقتـــرح، تكـــون المجموعــة التجریبیـــة، والتـــي تـــدرس بالطریقــة التقلیدیـــة تكـــون المجموعـــة 

  .الضابطة

میــة تن(التأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي الدراســة فــي بعــض المتغیــرات المتوقــع تأثیرهــا علــى المتغیــر التــابع_ 11
، حیث أنه وبالرجوع إلى سجالت المدرسة للتعـرف علـى الطالبـات المتفوقـات وجـد أن )مهارات التفكیر العلیا

، وجمــــیعهن مــــن بیئــــة واحــــدة ومســــتویاتهن  والثقــــافي أعمــــارهن والمســــتوى االقتصــــادي واالجتمــــاعي متســــاوٍ
 .متساویة تقریباً في الریاضیات التحصیلیة 

تطبیــق البرنـامج المقتــرح والـذي تــم إعــداده بوزارة التربیـة والتعلــیم قامـت  بعـد حصــول الباحثـة علــى إذن_ 12
 :لألسباب اآلتیةالمجموعة التجریبیة  وقد قامت بتطبیقه بنفسها لطالباتمن قبل الباحثة 

تســجیل المالحظــات التــي تظهــر أثنــاء التــدریس والتــي یمكــن أن تفیــد البحــث الحــالي عنــد تفســیر بعــض  -
  .النتائج التي تم التوصل إلیها

أو عدم إسناد مهمة تدریس البرنامج لبعض المعلمات خشیة عدم االهتمـام بـبعض الجوانـب مـن الـدروس  -
  .أوًال بأول مما قد یؤثر على فعالیة البرنامج لباتالتي تتضمنها أو عدم متابعة الطا المشكالت الریاضیة

  .اطمئنان الباحثة إلى التزام الطالبات بالحضور -

 اطمئنان الباحثة إلى التزام الطالبات بأسلوب البرنامج وطریقته في التعلیم والـتعلم وخاصـة متـابعتهن وهـن -
  .بأنفسهن ومناقشتهن فیما یقدمن من حلول المشكالت یتبعن خطوات حل

خــالل كــل درس وتســجیل المالحظــات التــي تبــدو ) أوراق العمــل الصــفیة والبیتیــة(تصــحیح أوراق التــدریب  -
  .من هذه األوراق ومن خالل مناقشة الطالبات
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یس اســتخدام بعــض مــن أســالیب وطــرق التــدریس التــي تعــین علــى تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا فــي تــدر  -
ة الفصـل غیـر كـون معلمـیمـي والتـي قـد تمحتوى البرنامج وذلك حسب الـدرس وأهدافـه وطبیعـة الموقـف التعل

   .ملمة بمعظمها فیما قد یؤثر على فعالیة البرنامج

المجموعـــة الضـــابطة مـــن  البـــاتلطالكتـــاب المدرســـي  مـــنكـــذلك تـــم تـــدریس نفـــس الموضـــوع المختـــار _ 13
 .بطریقة التدریس المعتادة خالل معلم المادة

بدءًا من األسـبوع الرابـع مـن مـارس ( أسابیع خمسة وبعد االنتهاء من تطبیق البرنامج والتي استغرقت _ 14
، تـــــم تطبیـــــق حصـــــص دراســـــثـــــالث بمعـــــدل ) م2011إبریـــــل عـــــام وحتــــى األســـــبوع الرابـــــع مـــــن  یة أســـــبوعیًا

ــــار ــــة البرنــــامج المقتــــرح فــــي علــــى أفــــراد عینــــة الدراســــة، وذلــــك للتعــــرف ) البعــــدي(االختب ــــى مــــدى فاعلی عل
 .الریاضیات على تنمیة مهارات التفكیر العلیا

 .تم تصحیح االختبار من قبل الباحثة، وتقدیر العالمات وجمع البیانات_ 15

  . SPSSأدخلت البیانات الخام في الحاسب اآللي من أجل التحلیل اإلحصائي باستخدام نظام _ 16

  .ومناقشتها تحلیل نتائج الدراسة_ 17

 .وضع توصیات الدراسة في ضوء نتائج الدراسة_ 18

  . تقدیم مجموعة من المقترحات المناسبة _19
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   :حول التطبیق المیداني للتجربةعامة للباحثة  مالحظات

إلـى ظهـور الدهشـة إن دور المعلمة في المجموعة التجریبیة من ملقنة للمعلومة إلى مرشدة وموجهة أدى _ 
الطالبــات فــي بدایــة التطبیــق للتجربــة وقــد اســتغربن وســألن عــن إن كانــت المعلمــة ســوف تســتمر بعــدم علــى 

اعتقـاد الطالبـات  التلقین وسوف یسـتمرن بالبحـث والنقـاش مـن خـالل المجموعـات أو فـرادى، وهـذا یعـود إلـى
ا وشــرحها وقنــاعتهن بــأن حصــص الریاضــیات لیســت إال مجموعــة مــن الحقــائق والمعــارف ال یســتطیع فهمهــ

 . إال المعلمة

التــدریس  ةالحظــت الباحثــة حمــاس الطالبــات ونشــاطهن وفــاعلیتهن فــي المجموعــة التجریبیــة بســبب طریقــ_ 
 .الجدیدة التي لم یتعودن علیها من قبل

الحظــت الباحثــة میــل معظــم الطالبــات إلــى البرنــامج والمشــكالت الریاضــیة التــي تنطــوي علــى قــدر مــن _ 
أ بقابلیــة كبیــرة لتنمیـة مهــارات التفكیــر ، ممـا یشــیر إلــى دافعیـتهن العالیــة التــي تنبـإلمكانــاتهن واإلثــارةالتحـدي 

 .العلیا لدیهن

الحظت الباحثة ظهـور قـدرات خاصـة ونوعیـة لـدى بعـض الطالبـات، خاصـة فـي مجـال التحلیـل للمشـكلة  _
 .وتقویم األداء

لمســئولیة مجمـوعتهن والتفاعــل فـي التشــاور أثنــاء تحملهـن  أبـرزت بعـض الطالبــات قـدرات قیادیــة واضـحة_ 
 .بین المجموعات

أظهــرت الطالبــات قــدرات إبداعیــة فــي تــألیف المشــكالت واأللعــاب الریاضــیة، ومهــارة عالیــة فــي طرحهــا  _
 .على زمیالتهن، مما أعطى عمق أكبر لما یطرح من أنشطة

سـتعداد للمشـاركة فـي بـرامج أنهـن علـى اأبدت الطالبات المتفوقـات رغبـة شـدیدة فـي زیـادة فتـرة البرنـامج، و  _
 .مثیرة ومتحدیة لعقولهنأخرى تعلیمیة 

أشـــادت مـــدیرة المدرســـة باألســـلوب الـــذي نفـــذ بـــه البرنـــامج وبالمجموعـــة التجریبیـــة المتفاعلـــة معـــه ودعـــت _ 
لتعمیم التجربة على بقیة الصفوف في المدرسة لقناعتها بجدواها كأسـلوب جدیـد فـي التـدریس ویحقـق بعـض 

  .متطلبات وحاجات المتفوقات، وتحقیق استیعاب أعمق للمفاهیم والمهارات المطروحة عبر هذا البرنامج
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

فــي إجــراء التحلـــیالت  )SPSS(هــذه الدراســة الرزمـــة اإلحصــائیة للعلــوم االجتماعیـــةفـــي اســتخدمت الباحثــة 
حصـائیة  اإلختبـارات االسـالیب و األاإلحصائیة واألسالیب المستخدمة في هذه الدراسة وقد اسـتخدمت الباحثـة 

كــذلك قامــت الباحثــة بحســاب حجــم التــأثیر لكــل فرضــیة علــى و لفرضــیات الموجــودة فــي الدراســة، ل المناســبة
برنــامج االســتعانة بمــن خــالل   اتالریاضــی العلیــا فــي التفكیــر مهــارات تــم  تفریــغ وتحلیــل اختبــارحیــث حــدة، 

SPSS  ك لحساب ما یليوذلاإلحصائي:   

متوســـط درجـــات  وذلـــك الختبــار الفـــروق بــینوالمتســـاویة للعینـــات المســتقلة ) T-test" (ت" اختبــار .1
   .مهارات التفكیر العلیافي اختبار  المجموعتین التجریبیة والضابطة

كونهـا فـروق حقیقیـة " ت"المسـتخدم للتأكـد مـن حجـم الفـروق باسـتخدام اختبـار اختبار حجم التـأثیر  .2
 )40: 2000عفانة، ( :بالمعادلة التالیة 2حسب مربع إیتا یف ،تعود لمتغیرات الدراسة

=  2حجم التأثیر
2

            

2   .  
   

   )9(حسب الجدول رقم 2وتحدد مستویات حجم التأثیر الخاصة بمعامل مربع إیتا
   

  2مستویات حجم التأثیر الخاصة بمعامل مربع إیتا  ):9(جدول رقم
  التـــــــــــــــــأثیر حجـــــــــــــم  مســـــــــــــــــــتویات   اســـــــــــــــــالقی

  صغیر  متوسط  كبیر  2اــــــــــــإیت  مربع
0.14 0.06 0.01 
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  الفصل الخامس
  
  وتفسیرھانتائج الدراسة 

  التوصیات والمقترحات
  

  :یرھاـوتفس ةــــــــنتائج الدراس:  أوالً       

 اختبار الفرضیة األولى وتفسیرھا 

 اختبار الفرضیة الثانیة وتفسیرھا 

 اختبار الفرضیة الثالثة وتفسیرھا 

 اختبار الفرضیة الرابعة وتفسیرھا  

  .ةــــات الدراســــتوصی :ثانیاً         

 .ةـــات الدراســـــمقترح: ثالثاً        
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  الفصل الخامس

  وتفسیرها الدراسةنتائج 

یتضـــمن هـــذا الفصـــل شـــرحًا توضـــیحیًا لنتـــائج الدراســـة التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا بعـــد اســـتخدام البرنـــامج      
م تطبیــق اختبــار ثــ ،المقتــرح فــي تــدریس المجموعــة التجریبیــة وتــدریس المجموعــة الضــابطة بالطریقــة العادیــة

  :التفكیر العلیا وفیما یلي عرضًا للنتائج مهارات

  للدراسةإجابة السؤال األول  :أوالً 

 الصـف فـي المتفوقـات للطالبـات الریاضـیات فـي مقتـرحالبرنـامج ال صـورة مـا" ویـنص السـؤال األول علـى
؟ التاسع ّ    ".األساسي

لإلجابة عن هذا السـؤال تـم اإلطـالع علـى األدب التربـوي والدراسـات السـابقة؛ لتحدیـد مهـارات التفكیـر العلیـا 
تطبیقـــات (التــي یجــب تنمیتهـــا لــدى الطالبــات المتفوقـــات فــي منهـــاج الریاضــیات بوحــدة المعـــادالت التربیعیــة

المجــــال المعرفـــــي  فـــــي) 1956(Bloomللصــــف التاســـــع األساســــي، وتــــم اعتمـــــاد تصــــنیف بلــــوم ) عملیــــة
تم بناء برنـامج مقتـرح فـي الریاضـیات قـائم علـى و . التحلیل، والتركیب، والتقویم: وتحددت المهارات العلیا في

وكمـا هـو واضـح  سـع،االطالبـات المتفوقـات فـي الصـف الت حل المشكالت لتنمیة مهـارات التفكیـر العلیـا لـدى
 ).3انظر ملحق رقم (في صورته النهائیة 

  :نيل الثاإجابة السؤا: اً نیثا

 التركیـب، التحلیـل،(العلیـا التفكیـر مهـارات تنمیـة فـي المقترح البرنامج تحدید أثر" على انيوینص السؤال الث
  األساسي؟ التاسع بالصف المتفوقات الطالبات لدى) التقویم

  :اختبار النتائج للفرضیات التالیة ولإلجابة عن هذا السؤال تم

  :الفرضیة األولىالمتعلقة بنتائج ال

 بـین(α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد ال " علـى أنـه ألولـىتـنص الفرضـیة ا
فـي  مهـارة التحلیـل فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات الطالبـات درجـات متوسـطي
   ".الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار البعدي التطبیق

ـــة " ت"اســـتخدام اختبـــار ب قامـــت الباحثـــةوللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــیة  لعینتـــین مســـتقلتین لمعرفـــة دالل
 لبرنــــامجل خضــــعنلالتــــي درجــــات الطالبــــات المتفوقــــات مــــن المجموعــــة التجریبیــــة ا يبــــین متوســــط لفــــروقا
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القیـــاس البعـــدي فــي  درســن بالطریقـــة العادیـــة يطة الالتـــدرجـــات الطالبــات مـــن المجموعـــة الضــابو  ،المقتــرح
والــذي یبــین نتــائج ) 10(جــدول رقــموالبیانــات مبینــة فــي . عنــد مهــارة التحلیــل بــار مهــارات التفكیــر العلیــاختال

  :ذلك

 لمجموعتیناأفراد درجات  يبین متوسطللفروق  ت وداللتها اإلحصائیة ةقیم): 10(جدول رقم 
  )مهارة التحلیل( في التجریبیة والضابطة 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  المهارة
  المعیاري

مستوى  tقیمة 
  الداللة

  التحلیل
  1.066 8.033 30  التجریبیةالمجموعة 

9.488 0.000 
 1.829  4.367 30  الضابطةالمجموعة 

یتضــــح أن الفــــروق بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة هــــي فــــروق دالــــة  )10(قــــممــــن الجــــدول ر       
 المحسوبة المطلقـة تسـاوي tوكذلك قیمة  0.05وهي أقل من  ،)0(00,مستوى الداللة یساويحصائیًا عند إ
نطقــــة المحســــوبة تقــــع فــــي م tأي أن قیمــــة ( 2تســــاويالجدولیــــة والتــــي  tوهــــي أكبــــر مــــن قیمــــة  )9.488(

 ذاتتوجـد فـروق  " وقبـول الفـرض البـدیل الـذي یـنص علـى أنـهفري الصـ ممـا یعنـي رفـض الفـرض) الرفض
 التجریبیـة المجموعـة( تالمتفوقـا الطالبـات درجـات متوسـطي بین(α≤ 0.05)  ىمستو  عند إحصائیة داللة

 فــي العلیــا التفكیــر مهــاراتالختبــار  فــي التطبیــق البعــدى مهــارة التحلیــلفــي  )الضــابطة والمجموعــة
  .الریاضیات

الفـــروق الناتجـــة باســـتخدام للتأكـــد مـــن أن حجـــم " مربـــع إیتـــا"حجـــم التـــأثیر قامـــت الباحثـــة باســـتخدام لحســـاب 
) 11(هـــي فـــروق حقیقیـــة تعـــود إلـــى متغیـــرات الدراســـة ولـــیس مـــن قبیـــل الصـــدفة والجـــدول رقـــم " ت"اختبـــار

  :یوضح ذلك

  لنوع اإلحصاءات في مهارة التحلیلحجم التأثیر : )11( جدول رقم

  التأثیر  مربع إیتا  درجة الحریة  قیمة ت
  كبیر 0.608167 58 9.488

ي تـــــدل علـــــى أن حجـــــم التـــــأثیر وهـــــ) 0.608(أن قیمـــــة مربـــــع إیتـــــا تســـــاوي) 11(رقـــــم ن جـــــدولیتضـــــح مـــــ
. ، ممــا یــدل علــى أن الفــروق بــین المجمــوعتین فــروق حقیقیــة وال تعــود للصــدفة)42: 2000عفانــة، (كبیــر
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لیؤكـــد ذلـــك علـــى أثـــر اســـتخدام البرنـــامج المقتـــرح فـــي الریاضـــیات فـــي تنمیـــة مهـــارة التحلیـــل لـــدى الطالبـــات 
  :الباحثة ذلك إلى وتعزو المتفوقات وأنه أفضل من الطریقة التقلیدیة

، وتشــمل هــذه المشــكلة _  قــدرة الطالبــة علــى حــل مشــاكل ریاضــیة غیــر روتینیــة، ال تشــبه مــا تــم حلــه ســابقًا
عـــادة تفصــلها إلــى أجـــزاء واستكشــاف مـــاذا یمكــن تعلمـــ ٕ عناصـــر المشــكلة بطریقـــة ركیــب ه عــن كـــل جــزء، وا

  .لى الحلجدیدة للوصول إ

  .بإعادة بناء المشكلة الریاضیة بطریقة جدیدة لتشكیل العالقات قدرة الطالبة على اكتشاف العالقات_ 

  .إتاحة الفرصة للطالبات لوضع الفروض الریاضیة المناسبة_ 

من خالل إیجاد مجموع الدرجات وكذلك النسبة المئویة لكل فقرة من فقرات االختبار البعدي، قد وأیضًا 
وهو %) 80.33(والمتوسط النسبي " 24.1"المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في مهارة التحلیلبلغ 

الطالبات في المجموعة التجریبیة أن مما یعني  )معیار مستوى القبول ألداء الطالبات(%"75"من أعلى 
  .استطعن امتالك مهارة التحلیل بصورة جیدة

األحمــــد  دراســــةكتوصــــلت إلیهـــا العدیــــد مـــن الدراســــات التـــي مـــع فــــي هـــذه النتیجــــة الدراســــة الحالیـــة وتتفـــق 
، ودراســة )2000عبــد الغنــي،(ودراســة )2004آل عــامر،(ودراســة) 2005(ودراســة ماضــي) 2006(والشــبل

والتـــي أثبتـــت نتـــائج فعالـــة الســـتخدام األنشـــطة اإلثرائیـــة والبـــرامج المقترحـــة ) 1994(و) 1990(أبـــو عمیـــرة
ات دراسـالتحلیل من مهارات التفكیر العلیا لـدى المتفوقـات فـي الریاضـیات، و في تنمیة مهارة واالستراتیجیات 

مثــل دراســة  مـن مهــارات التفكیــر العلیـا أثبتــت نتـائج فعالــة علــى تنمیـة مهــارة التحلیــل فـي مــواد دراسـیة أخــرى
  .)2003(، فخرو)2009(، ودراسة نوار)2009(الخضري

  :الفرضیة الثانیةب لمتعلقةانتائج ال

 بـین(α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد ال " علـى أنـهالثانیـة تـنص الفرضـیة  
فـي  ركیـبمهـارة الت فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات الطالبـات درجـات متوسـطي
  .الریاضیات في العلیا التفكیر مهارات الختبار البعدي التطبیق

لفـــروق بـــین ا لمعرفـــة داللـــة لعینتـــین مســـتقلتین" ت"وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــیة تـــم اســـتخدام اختبـــار 
متوســـط درجــــات الطالبــــات المتفوقــــات مــــن المجموعــــة التجریبیـــة الالتــــي طبــــق علــــیهن البرنــــامج، ومتوســــط 

ختبــار البعــدي الالقیــاس علــیهن البرنــامج فــي  درجــات الطالبــات مــن المجموعــة الضــابطة الالتــي لــم یطبــق
  :والذي یبین نتائج ذلك) 12(رقموالبیانات مبینة في جدول . عند مهارة التركیب  التفكیر العلیا ةمهار 
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التجریبیة  مجموعتینالدرجات   يبین متوسطللفروق  ت وداللتها اإلحصائیة ةقیم: )12(جدول رقم
  )مهارة التركیب( فيوالضابطة 

  الحسابيالمتوسط   العدد   المجموعة  المهارة
االنحراف 
 tقیمة   المعیاري

مستوى 
  الداللة

  التركیب
 0.828 8.733 30  التجریبیةالمجموعة 

10.549 0.000 
 2.203 4.200 30  الضابطةالمجموعة 

یتضــح أن الفــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة هــي فــروق دالــة إحصــائیًا ) 12( مـن الجــدول رقــم 
ـــــــة یســـــــاوي ـــــــد مســـــــتوى الدالل ـــــــل مـــــــن ) 0.00(عن المحســـــــوبة المطلقـــــــة  tوكـــــــذلك قیمـــــــة ، 0.05وهـــــــي أق

المحسـوبة تقـع فـي منطقـة  tأي أن قیمـة ( 2الجدولیة والتـي تسـاوي  tوهي أكبر من قیمة   10.549تساوي
د فـروق ذات توجـ"  أنـه الـذي یـنص علـىوقبـول الفـرض البـدیل و  ا یعنـي رفـض الفـرض الصـفريممـ) الرفض
 المجموعـة(تالمتفوقـا الطالبـات درجـات متوسـطي بـین (α≤ 0.05)  ةالداللـحصـائیة عنـد مسـتوى إداللـة 

 فـي العلیـا التفكیـر مهـاراتالختبـار  البعـدي التطبیـق فـي مهارة التركیـب في )الضابطة والمجموعة التجریبیة
  .الریاضیات

للتأكــد مــن أن حجــم الفــروق الناتجــة باســتخدام " مربــع إیتــا"و لحســاب حجــم التــأثیر قامــت الباحثــة باســتخدام 
) 14( هـــي فـــروق حقیقیـــة تعـــود إلـــى متغیـــرات الدراســـة ولـــیس مـــن قبیـــل الصـــدفة والجـــدول رقـــم " ت"اختبـــار

  :یوضح ذلك

  في مهارة التركیب لنوع اإلحصاءاتحجم التأثیر : )13(جدول رقم

  التأثیرحجم   مربع إیتا  درجة الحریة  تقیمة 
  كبیر 0.657375 58 10.549

مما ، وهي تدل على أن حجم التأثیر كبیر) 0.657(أن قیمة مربع إیتا تساوي) 13( یتضح من جدول رقم
لیؤكد ذلك على أثر استخدام . یدل على أن الفروق بین المجموعتین فروق حقیقیة وال تعود للصدفة

في الریاضیات في تنمیة مهارة التركیب لدى الطالبات المتفوقات وأنه أفضل من الطریقة  البرنامج المقترح
   :التقلیدیة وتعزو الباحثة ذلك إلى

والطریقة التركیبیة وحل استخدام طرق تدریس تساعد على تنمیة مهارة التركیب مثل المناقشة _ 
  .المشكالت
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مهارة التركیب وتدریب الطالبات على تنفیذ حل المعادالت األنشطة والتمرینات الریاضیة التي تتضمن _ 
  .التربیعیة المتكونة من تحلیل المشكلة الریاضیة

  .إتاحة الفرصة للطالبات إلثبات القوانین وحل المعادالت التربیعیة بطرق مختلفة_ 

  .إتاحة الفرصة للطالبات لحل التمارین الریاضیة بأنفسهن_ 

وع الدرجات وكذلك النسبة المئویة لكل فقرة من فقرات االختبار البعدي، وقد من خالل إیجاد مجموأیضًا  
 %)87.33(والمتوسط النسبي "  26.2"بلغ المتوسط الحسابي  لدرجات الطالبات في  مهارات التركیب 

الطالبات في المجموعة التجریبیة أن مما یعني  )مستوى القبول ألداء الطالبات( %"75"أعلى من وهو 
  .مهارة التركیب بصورة جیدةاستطعن امتالك 

لـدى الطالبـات المتفوقـات  ركیـبوذلك یبین أثر استخدام البرنامج المقتـرح فـي الریاضـیات فـي تنمیـة مهـارة الت
  .في الصف التاسع األساسي

األحمــــد  دراســــةتوصــــلت إلیهـــا ك العدیــــد مـــن الدراســــات التـــيمـــع الدراســــة الحالیـــة فــــي هـــذه النتیجــــة وتتفـــق 
والتـــي أثبتـــت ) 1994(ودراســـة أبـــو عمیـــرة، )2004(آل عـــامر، )2005(ودراســـة ماضـــي )2006(والشـــبل

تنمیــة مهــارة  الریاضـیات فــي فــيواالســتراتیجیات نتـائج فعالــة الســتخدام األنشـطة اإلثرائیــة والبــرامج المقترحـة 
، ودراســة )2004(دراســة لــوري اد دراســیة أخــرى مثــل ات فــي مــو دراســ، و مــن مهــارات التفكیــر العلیــا ركیــبالت

التـــــي أثبتـــــت نتــــــائج فعالـــــة الســــــتخدام  )1993(ودراســـــة عثمــــــان ،)2002(حمیــــــدة ودراســـــة )2009(نـــــوار
  .من مهارات التفكیر العلیا ركیبفي التفكیر على تنمیة مهارة التوأنشطة تعلیمیة استراتیجیات 

  الفرضیة الثالثةالمتعلقة بنتائج ال
 بـین(α≤ 0.05) مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد ال" الفرضـیة الثالثـة علـى أنـهتـنص  

فـي  مهـارة التقـویم فـي )الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة المجموعـة( المتفوقـات الطالبـات درجـات متوسـطي
  "ت الریاضیا في العلیا التفكیر مهارات الختبار البعدي التطبیق

للفـروق بـین متوسـط درجـات الطالبـات المتفوقـات " ت"الفرضیة تم استخدام اختبـار وللتحقق من صحة هذه  
من المجموعة التجریبیـة الالتـي طبـق علـیهن البرنـامج، ومتوسـط درجـات الطالبـات مـن المجموعـة الضـابطة 

والبیانــات . الالتــي لــم یطبــق علــیهن البرنــامج فــي اختبــار مهــارات التفكیــر العلیــا البعــدي عنــد مهــارة التقــویم
  :والذي یبین نتائج ذلك)  14(مبینة في جدول رقم
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التجریبیة والضابطة  تینلمجموعا يللفروق بین متوسط قیمة ت وداللتها اإلحصائیة):14(جدول رقم
  )مهارة التقویم( في 

  العدد  القیاس البعدي   المهارة
  الحسابيالمتوسط 

  )10من ( 
االنحراف 
  مستوى الداللة tقیمة   المعیاري

  التقویم
 1.236  7.700 30  التجریبیةالمجموعة 

12.011 0.000 
  1.522 3.400 30  الضابطةالمجموعة 

یتضح أن الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة هي فروق دالة إحصائیًا ) 14(من الجدول رقم  
المطلقة  المحسوبة tوكذلك قیمة ، 0.05، وهي أقل من )0.000(مستوى الداللة یساويعند 
المحسوبة تقع في  tأي أن قیمة ( 2الجدولیة والتي تساوي  tأكبر من قیمة  وهي )(12.011تساوي

إحصائیة عند مستوى فریة بمعنى وجود فروق ذات داللة رفض الفرضیة الصمما یعني ) منطقة الرفض
علیهن البرنامج، الالتي طبق ) المجموعة التجریبیة(بین متوسط درجات الطالبات من )0.05(الداللة 

الالتي لم یطبق علیهن البرنامج في اختبار مهارات ) المجموعة الضابطة(ومتوسط درجات الطالبات من 
  .التفكیر العلیا البعدي عند مهارة التقویم والفروق لصالح المجموعة التجریبیة

وق الناتجــة باســتخدام للتأكــد مــن أن حجــم الفــر " مربــع إیتــا"و لحســاب حجــم التــأثیر قامــت الباحثــة باســتخدام 
) 15( مـــن قبیـــل الصـــدفة والجـــدول رقـــم  هـــي فـــروق حقیقیـــة تعـــود إلـــى متغیـــرات الدراســـة ولـــیس" ت"اختبـــار

  :یوضح ذلك

  لنوع اإلحصاءات في مهارة التقویمحجم التأثیر : )15(جدول رقم

  التأثیر  مربع إیتا  درجة الحریة  قیمة ت
  كبیر 0.713246 58 12.011

ممـا ، وهي تدل علـى أن حجـم التـأثیر كبیـر) 0.713(أن قیمة مربع إیتا تساوي) 15( یتضح من جدول رقم
لیؤكـــد ذلـــك علـــى أثـــر اســـتخدام . یـــدل علـــى أن الفـــروق بـــین المجمـــوعتین فـــروق حقیقیـــة وال تعـــود للصـــدفة

نــه أفضـل مــن الطریقــة البرنـامج المقتــرح فــي الریاضـیات فــي تنمیــة مهـارة التقــویم لــدى الطالبـات المتفوقــات وأ
   :التقلیدیة وتعزو الباحثة ذلك إلى

  .إتاحة الفرصة للطالبات الختبار صحة الفروض_ 
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  .إتاحة الفرصة للطالبات الختیار الحل الصحیح وتقویمه_ 

  .استخدام طرق تدریسیة لها فاعلیة في تنمیة مهارة التقویم مثل أسلوب حل المشكالت وطریقة المناقشة_ 

بلـغ  خالل إیجاد مجمـوع الـدرجات وكـذلك النسـبة المئویـة لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار البعـدي،من وأیضًا  
وهــو أعلــى %) 77(والمتوســط النســبي " 23.1"المتوســط الحســابي  لــدرجات الطالبــات فــي  مهــارات التقــویم 

سـتطعن امـتالك یعني الطالبات فـي المجموعـة التجریبیـة ا مما) مستوى القبول ألداء الطالبات( %" 75"من 
وذلك یبین أثر استخدام البرنامج المقترح فـي الریاضـیات فـي تنمیـة مهـارة التقـویم  .مهارة التقویم بصورة جیدة

  .لدى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي

األحمــــد  دراســــةالعدیــــد مـــن الدراســــات التـــي توصــــلت إلیهـــا كمـــع الدراســــة الحالیـــة فــــي هـــذه النتیجــــة وتتفـــق 
 )1994(، ودراســــــة أبــــــو عمیــــــرة)2004(آل عــــــامر ودراســــــة) 2005(ودراســــــة ماضــــــي ،)2006(والشــــــبل

والتـــي أثبتـــت نتـــائج فعالـــة الســـتخدام األنشـــطة اإلثرائیـــة والبـــرامج  )2000(، ودراســـة عبـــد الغنـــي)1990(و
ودراســــة  لعلیــــا،لتقــــویم مــــن مهــــارات التفكیــــر افــــي الریاضــــیات فــــي تنمیــــة مهــــارة ا واالســــتراتیجیات المقترحــــة

ــــــــــوري،( ، ودراســــــــــة )2007(، بهجــــــــــات)2009(القاضــــــــــي ودراســــــــــة) 2003(، ودراســــــــــة فخــــــــــرو)2004ل
علـى وبـرامج تعلیمیـة فـي مـواد دراسـیة أخـرى التي أثبتت نتـائج فعالـة السـتخدام اسـتراتیجیات  )2008(قطیط

  .تنمیة مهارة التقویم من مهارات التفكیر العلیا

  :الرابعةالفرضیة ب المتعلقةنتائج ال

بـین ) 05.0الداللـة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى " تنص الفرضیة الرابعـة علـى أنـه
ختبـار مهـارات التفكیـر العلیـا فـي ال التطبیـق البعـدي متوسطي درجـات المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة فـي

   "الریاضیات

متوســـط درجـــات الطالبـــات المتفوقـــات مـــن قامـــت الباحثـــة بالمقارنـــة بـــین  وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــیة
المجموعـــة التجریبیـــة الالتـــي طبـــق علـــیهن البرنـــامج، ومتوســـط درجـــات الطالبـــات مـــن المجموعـــة الضـــابطة 

 مجمـل مهـارات التفكیـر العلیــا فـي اختبـار مهـارات التفكیــر العلیـا البعـدي عنـددرسـن بالطریقـة العادیـة الالتـي 
) 16(والبیانـات مبینـة فـي جـدول رقـملتحقـق شـروط اسـتخدامه، " ت"راسـة، حیـث تـم اسـتخدام اختبـارمحل الد

  :والذي یبین نتائج ذلك
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الفروق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار ): 16(جدول رقم 
  مهارات التفكیر العلیا في الریاضیات في مجمل المهارات

  العدد  القیاس البعدي   المهارات
  

  المتوسط الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

مستوى  tقیمة 
  الداللة

  التحلیل
  التركیب
  التقویم

  1.978 24.467 30  التجریبیة المجموعة
14.218 0.000 

 4.390  11.967 30  الضابطةالمجموعة 

 t، وكـذلك قیمـة  0.05قـل مـن وهـي أ 0.000یسـاوي والـذي یبـین أن مسـتوى الداللـة ) 16(في جدول رقم 
ــــة والتــــي تســــاوي  tوهــــي اكبــــر مــــن قیمــــة  14.108المحســــوبة المطلقــــة تســــاوي   tأي أن قیمــــة (2الجدولی

حصـائیة عنـد بمعنـى وجـود فـروق ذات داللـة إ ممـا یعنـي رفـض الفرضـیة) المحسوبة تقع في منطقة الـرفض
التجریبیـة الالتـي طبـق علـیهن برنـامج  بین متوسط درجات الطالبات مـن المجموعـة) 0.05(مستوي الداللة 

لبـات مـن المجموعـة الضـابطة تنمیة مهارات التفكیـر العلیـا مـن المجموعـة التجریبیـة ، ومتوسـط درجـات الطا
لصـالح المجموعـة  لـم طبـق علـیهن برنـامج تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا فـي جمیـع المهـارات والفـروق الالتـي

  .التجریبیة

للتأكــد مــن أن حجــم الفــروق الناتجــة باســتخدام " مربــع إیتــا"و لحســاب حجــم التــأثیر قامــت الباحثــة باســتخدام  
) 17( مـــن قبیـــل الصـــدفة والجـــدول رقـــم  هـــي فـــروق حقیقیـــة تعـــود إلـــى متغیـــرات الدراســـة ولـــیس" ت"اختبـــار

  :یوضح ذلك

  لیالنوع اإلحصاءات في مهارات التفكیر العحجم التأثیر : )17(جدول رقم

  التأثیر  مربع إیتا  درجة الحریة  قیمة ت
  كبیر 0.777053  58 14.218

ممـا  ،وهي تدل علـى أن حجـم التـأثیر كبیـر) 0.777(أن قیمة مربع إیتا تساوي) 17( یتضح من جدول رقم
یــدل علـــى حجــم التـــأثیر للمعالجــة التجریبیـــة كبیــر أي أن الفـــروق بــین المجمـــوعتین فــروق حقیقیـــة وال تعـــود 

التفكیــر العلیــا  قتــرح فــي الریاضــیات فــي تنمیــة مهــاراتلیؤكــد ذلــك علــى أثــر اســتخدام البرنــامج الم. للصــدفة
   :احثة ذلك إلىلدى الطالبات المتفوقات وأنه أفضل من الطریقة التقلیدیة وتعزو الب

تنـــوع أســـالیب وطـــرق التـــدریس الفعالـــة مثـــل حـــل المشـــكالت واأللعـــاب التعلیمیـــة المســـتخدمة فـــي تـــدریس _ 
  .)التحلیل والتركیب والتقویم(مهارات التفكیر العلیا ترح والتي تساعد على تنمیةمحتوى البرنامج المق
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  .تنمیة مهارات التفكیر العلیا تنوع األنشطة الریاضیة والمشكالت الریاضیة التي تساعد على _

  .تدریب الطالبات على خطوات حل المشكلة الریاضیة والمهارات المرتبطة بكل خطوة منها_ 

اســـتخدام اســـترتیجیة بولیـــا كـــان لـــه أثـــر فـــي توجیـــه أفكـــار الطالبـــات نحـــو المفـــاهیم والمهـــارات التـــي ســـبق _ 
الجدیـــدة والتغلـــب علیهـــا وحلهـــا، كمـــا منحـــت دراســـتها وحســـن اســـتخدامها فـــي مواجهـــة المشـــاكل الریاضـــیة 

الطالبات الثقـة بـالنفس إذ تتعامـل مـع المشـكلة الریاضـیة بخطـوات سـهلة التنفیـذ وتمكنهـا مـن تجمیـع األفكـار  
  .الجزئیة المرتبطة بتلك المشكلة وتنسیقها للخروج بالحل الصحیح لها

  .لتعلمإتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة اإلیجابیة في التعلیم وا_ 

  .إتاحة الفرصة للطالبات لحل التمارین والمشكالت الریاضیة بأنفسهن_  

وتقـر هــذه النتیجــة بــاألثر اإلیجــابي الســتخدام بــرامج تعلیمیــة فــي الریاضــیات لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا،  
طریقــة وخاصــة للطالبــات المتفوقــات مــن خــالل التــدریب علــى أســلوب حــل المشــكالت المتبــع فــي البرنــامج ك

جدیدة قد تكون وفرت لهن خبرات تعلیمیة غنیة ومؤثرة بشكل فعال؛ ظهر ذلك مـن خـالل التحسـن الملحـوظ 
مــن خــالل تحلیــل فقــرات االختبــار أظهــرت النتــائج أن البرنــامج ســاعد علــى ویؤكــد ذلــك  .فــي مســتوى األداء

وبصـفة عامـة یتبـین أن المتوسـط  ،%)75مـن  الدرجـة أعلـى(تنمیة تلك المهـارات لـدى الطالبـات المتفوقـات 
وهــــو أكبــــر %) 81.56(والمتوســــط النســــبي یســــاوي ) 24.47(الحســــابي لجمیــــع المهــــارات الثالثــــة یســــاوي 

اســـتطعن  فـــي المجموعـــة التجریبیـــةممـــا یعنـــي أن الطالبـــات ) مســـتوى القبـــول ألداء الطالبـــات( %" 75"مـــن
  .ورة جیدةبص) التحلیل، التركیب، التقویم(الثامتالك المهارات  الث

مـــــع معظــــــم الدراســـــات والبحــــــوث الســـــابقة التــــــي أشـــــارت إلــــــى فعالیـــــة البــــــرامج  هـــــذه النتیجــــــةقـــــد اتفقــــــت و 
 مثــل والمــواد الدراســیة األخــرى واالســتراتیجیات واألســالیب فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا فــي الریاضــیات

، )2008رمضـــــان،(ودراســــة، )2009(، ودراســــة نـــــوار)2009(، ودراســــة القاضـــــي)2009(الخضــــريدراسة
آل  ودراســـــــة ،)2005(ودراســـــــة ماضـــــــي ،)2006األحمـــــــد والشـــــــبل،(، ودراســـــــة)2007(بهجـــــــات ودراســـــــة

 ، ودراســة)2003فخــرو،(، ودراســة)2004(ابــراهیم وحســن ودراســة، )2004(، ودراســة لــوري)2004(عــامر
، )Fraker,1995(، ودراسـة فریكـر)1994(، ودراسـة أبـوعمیرة)2000(، ودراسة عبد الغنـي)2002(حمیدة
  ).1993(دراسة عثمان، و )(1990 أبو عمیرة ودراسة

خالل النتائج التي سبق عرضها أن البرنـامج المقتـرح قـد أسـهم فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا  یتضح منو 
التــي تــدرس  باحثــة تفــوق المجموعــة التجریبیــةترجــع الو لــدى الطالبــات المتفوقــات بالصــف التاســع األساســي، 

إلــى  بالطریقــة العادیــة، درسالضــابطة التــي تــ فــي المجموعــة عــن أقــرانهن ،یاضــیاتالمقتــرح فــي الر البرنــامج 
   .قترحمناسبة العناصر األساسیة التي قد تم بها إعداد وتجریب البرنامج الم
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وفعالیـــة  وقــد اتفقـــت نتـــائج الدراســة الحالیـــة مـــع نتـــائج دراســات عدیـــدة فـــي مجـــال تعلــیم الطلبـــة المتفـــوقین_ 
ـــــــــــرامج  ـــــــــــةواالســـــــــــتراتیجیات الب ـــــــــــر لـــــــــــدیهم  التعلیمیـــــــــــة المســـــــــــتخدمة فـــــــــــي تنمی روبـــــــــــرت كدراســـــــــــة التفكی
، ودراســــــة )2009(، ودراســــــة القاضــــــي) 2009(لخضــــــريا ،Robert) & Robert,1992(وروبــــــرت
 ،)2000(ودراســـــة عبـــــد الغنـــــي ،)2003(فخـــــرو، ودراســـــة )2004(، ودراســـــة آل عـــــامر)2007(بهجـــــات

ارفي ، )Elupkowski, &  Kuhnel,1995(إلفوسـكي وكوهـل ، )2008(، آل عـامر)Harvey,1991(ھ
، )1999(، حمــــــــادة )2000(، التمــــــــار )2000(، الطنــــــــاوي )2005(، عبــــــــد الجلیــــــــل )2006(جــــــــرادات
 ).1994(أبوعمیرة

  :حیث توصلت هذه الدراسات إلى أن البرامج المقترحة في الریاضیات لها أثر فعال في تنمیة

 العلیا من التحلیل والتركیب والتقویم مهارات التفكیر.  
 اتجاهات الطالبات المتفوقات نحو دراسة الریاضیات. 
 الطالبات المتفوقات لدىفي تنمیة التفكیر حل المشكالت  أسلوب أهمیة.  

وبمــا أن هــذه الدراســة والدراســات المــذكورة آنفــًا زودت أدبیــات مجــال التفــوق الدراســي والعقلــي بثبوتــات تســند 
، فــإن وجــود بــرامج خاصــة لطلبــة مــن هــذه اســتخدام بــرامج تعلیمیــة فــي نمــو المهــارات العقلیــة العلیــافاعلیــة 

علـى قبـول المؤسسـات التربویـة، والقـائمین  فعلـى المـدى البعیـد ستحصـل مثـل هـذه البـرامج. النوعیة ضروري
وال شـــك فــي أن وجـــود مثــل هـــذه البــرامج سیســـهم فــي نمـــو . علیهــا، وعلـــى قبــول أفـــراد المجتمــع بشـــكل عــام

  .في المدرسة، وفي الحیاة للنجاحالقدرات العقلیة العلیا لدى الطلبة الذین یمتلكون القدرات 
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  :الدراسة توصیات: ثانیاً 

لباحثـــة وضـــعت افـــي ضـــوء تطبیـــق هـــذه الدراســـة وبنـــاء علـــى مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة الحالیـــة مـــن نتـــائج 
إلـى حیـز التطبیـق العملـي والتـي یمكـن عرضـها علـى النحـو  دراسـةبنتـائج ال مـل أن تأخـذتأ الیةالتالتوصیات 

    :التالي

 .والتأكید على تنمیة التفكیرتطویر كتب الریاضیات المدرسیة والتركیز على جانبي الكیف والكم معًا  _1

وخصائصـهم ومیـولهم  ین مـن حیـث طبیعـتهمإعداد دلیل للمعلم یتضمن الحدیث عن سیكولوجیة المتفوق_ 2
  .لهم أسالیب التقویمأفضل و  المتفوقین، في تدریسوأنسب الطرق التدریسیة التي تتبع . وقدراتهم

بحیــث تكــون  ررات خاصــة بـالمتفوقینالطــالب المعلمـین فــي كلیـات التربیــة مقـ أن تتضـمن عملیــة إعـداد_ 3
تــوفیر أســالیب الرعایــة المناســبة لهــم ســواء عــن طریــق و علــى اكتشــافهم  لــدیهم خلفیــة علمیــة مناســبة تســاعد

 .مناسبة وأسالیب تقویمعرض أنشطة تعلیمیة خاصة بهم أو استخدام طرق تدریس 

االهتمـام بحــل المشـكالت الریاضــیة فـي كــل منـاهج الریاضــیات حتـى یظهــر المعنـى الحقیقــي للریاضــیات _4
 . وحتى یحبها جمیع الطلبة وتفیدهم في حل مشكالت حیاتیة تواجههم

علـــى بعـــض  لبـــةضـــیة یـــتم مـــن خاللهـــا تـــدریب الطتصـــمیم ألعـــاب تعلیمیـــة تحتـــوي علـــى مشـــكالت ریا_ 5
  .مهارات الریاضیةال

اإلفادة من خبرات وحماس الخبراء المتخصصـین فـي مجـال الریاضـیات وطـرق تدریسـها والقـائمین علـى _ 6
بــرامج تربویــة متمیــزة ومختلفــة كمـًا وكیفــًا عــن البــرامج العادیــة ســواء مــن حیــث إعــداد فــي منـاهج الریاضــیات 

 . لیب التقویمالهدف، أو المحتوى أو األنشطة أو طرق التدریس، أو أسا

عقد دورات تدریبیة لمعلمي الریاضیات أثناء الخدمة توجه نحـو كیفیـة تنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا لـدى _ 7
على بعض المواقف التعلیمیة المطعمة بالمشكالت الریاضیة لكـي تسـتخدم فـي تعلـیم وتعلـم والتدریب  الطلبة

  .من المعرفة الریاضیةالریاضیات بهدف إثارة دافعیة الطالب نحو االستزادة 

االهتمـــام باألنشـــطة و التركیـــز فـــي تـــدریس الریاضـــیات علـــى اســـتخدام طـــرق وأســـالیب التـــدریس الحدیثـــة _ 8
   .الریاضیةالخاصة بالطلبة المتفوقین وجعلهم یتعاملون مع المواقف التي تتضمن المشكالت 

یجادإثراء محتوى الریاضیات في  فادة منهاستخدام البرنامج واإل_ 9 ٕ  . متفوقین طلبة المادة علمیة لل وا

 .تطبیقه لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطلبةمهارات التفكیر العلیا و  االستفادة من اختبار_10
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  :مقترحات الدراسة: ثالثاً 

  :إجراء البحوث والدراسات التالیةالقیام بتقترح الباحثة إلیه الباحثة من نتائج  تفي ضوء ما توصل

 .متفوقین نحو الریاضیاتال طلبةأثر البرنامج المقترح على اتجاهات الدراسة  - 1
إعداد دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على موضوعات في الریاضیات للطالب في الصفوف  - 2

 .الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة
تنمیة في یة مهارات حل المشكالت الریاضیة استراتیجیات تدریسیة لتنمدراسة أثر استخدام  - 3

 .مهارات التفكیر العلیا لدى التالمیذ المتفوقین في المرحلة االبتدائیة
القیام ببحوث مماثلة على الطلبة العادیین، وفي المراحل التعلیمیة المختلفة والمواد الدراسیة  - 4

 .المختلفة
في تدریس ) بولیا(إجراء دراسات أخرى تتضمن معرفة أثر أسلوب حل المشكالت وفق نموذج  - 5

 .وغیرهاأ، ...الدافعیة وأالتفكیر الهندسي، تنمیة الریاضیات وأثره في 
ا في تنمیة متدریسیتین أو أكثر وقیاس أثره إستراتیجیتینتقوم على الدمج بین  دراسةإجراء  - 6

خرائط : طلبة التعلیم األساسي من خالل تدریس الریاضیات مثلمهارات التفكیر العلیا لدى 
أسلوب حل المشكالت _  والتعلم التعاوني  أسلوب حل المشكالت_ المفاهیم ودورة التعلم 

 .ولعب األدوار
تتناول طرق وأسالیب تدریسیة أخرى من الممكن أن تسهم في  المزید من الدراسات التي إجراء - 7

في مرحلة التعلیم األساسي ومراحل تعلیمیة مختلفة من  لبةعلیا لدى الطمهارات التفكیر التنمیة 
دریس باستخدام الذكاءات الت - لعب األدوار -التعلم البنائي: خالل تدریس الریاضیات مثل

  .المتعدد
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  قائمة المراجع

 .القرآن الكریم

  : المراجع باللغة العربیة: أوالً 

استراتیجیات التدریب على برنامج تنمیة مهارات التفكیر العلیا  .)2006(آل شارع، عبد اهللا النافع  
   مایو/4-3:والتنمیة، الریاض، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى التدریب المعتمد على التفكیر

في ) TRIZ(فاعلیة برنامج تدریبي مسند إلى نظریة تریز .)2008(اهللا آل عامر، حنان بنت سالم عبد 
إبداعیًا وبعض مهارات التفكیر اإلبداعي ومهارة التواصل الریاضي  تنمیة حل المشكالت الریاضیة
، رسالة دكتوراة غیر منشورة، قسم التربیة وعلم النفس، جامعة الملك عبد لمتفوقات الصف التاسع المتوسط
  .العزیز، المملكة العربیة السعودیة

فاعلیة األنشطة اإلثرائیة في تنمیة مهارات التفكیر العلیا  .)2004(عبد اهللا سالم بنت آل عامر، حنان 
رسالة . لدى متفوقات الصف لدى متفوقات الصف األول الثانوي في الریاضیات واتجاههن نحوها

  .كلیة التربیة للبنات: ماجستیر منشورة، الریاض

لعصف الذهني واتخاذ مقترحة قائمة على ا إستراتیجیةأثر  .)2004(إبراهیم، عبد اهللا و حسن، محمد 
القرار في تدریس األحیاء على تنمیة العملیات المعرفیة العلیا وبعض مهارات التفكیر الناقد ومهارة اتخاذ 

، المؤتمر العلمي السادس عشر، تكوین القرار لدى طالب المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة
   .2مالمعلم، 

 دار المسیرة: عمان ،المبني على المشكالت الحیاتیة وتنمیة التفكیرالتعلیم  .)2009(إبراهیم، بسام 
  .للنشر والتوزیع والطباعة

: ، القاهرةالتفكیر لتطویر اإلبداع وتنمیة الذكاء سیناریوهات تربویة مقترحة .)2007(إبراهیم، مجدي 
  .عالم الكتب

  .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعةدار : عمان، الجزء األول، موسوعة التدریس .)2004(إبراهیم، مجدي 

  .دار صادر للنشر والتوزیع: بیروت، لسان العرب .)1989(ابن منظور، جمال الدین محمد 

  .دار الفالح: الكویت مناهج الریاضیات وتدریسها، .)2003(أبو زینة، فرید كامل 
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في العلوم اإلنسانیة : مناهج البحث وطرق التحلیل اإلحصائي): 1991(أبو حطب، فؤاد وصادق، أمال 
  . مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرةوالتربویة واالجتماعیة

  .مكتبة الدار العربیة للكتاب :القاهرة ،اإلبداع في تعلیم الریاضیات .)2001(عمیرة، محباتو أب 

العربیة مكتبة الدار : القاهرة، المتفوقون في الریاضیات دراسات تطبیقیة .)2000(عمیرة، محبات أبو 
   .للكتاب

تأثیر األلغاز الریاضیة على تنمیة مهارات التفكیر العلیا واالتجاهات نحو  .)1994(أبو عمیرة، محبات 
دراسة منشورة ضمن بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع  ،الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

  .357-331، ص ص دیسمبر،  39عة، الحدیث، رابطة التربیة "التعلیم واإلعالم" عشر،

برنامج مقترح في الریاضیات للطالبات المتفوقات بالصف السابع من التعلیم  .)1990(أبوعمیرة، محبات 
، مركز دراسات الطفولة، جامعة 2م، ، المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري تنشئته ورعایته"األساسي

  . 455- 473عین شمس، ص ص

مجلة رؤى  متطلبات دمج الطلبة المتفوقین في المجتمع الصفي، .)2005(أبو عودة، فوزي حرب  
  .61-63، ص ص  18-19عرام اهللا ، -حث والتطویر التربوي، مركز القطان للبتربویة

، دراسة مسحیة للبحوث محكات التعرف على الموهوبین والمتفوقین .)2003(أبو هاشم، السید محمد 
، 3عكلیة التربیة، : ، عمانمجلة أكادیمیة التربیة الخاصة، 2002إلى  1990العربیة في الفترة من عام 

  .31-73ص ص 

  .مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرةاالختبارات التحصیلیة ).1998(أبو ناهیة، صالح 

برنامج مقترح لرعایة الطلبة الفائقین في الریاضیات في المرحلة المتوسطة ). 2000(التمار، جاسم محمد 
  .بدولة الكویت، قسم المناهج وطرق التدریس، جامعة الكویت

أثر استخدام استراتیجیات التفكیر فوق المعرفي من خالل الشبكة  .)2005(األحمد، نضال والشبل، منال 
ومات على التحصیل الدراسي وتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى طالبات مقرر البرمجة العالمیة للمعل

  .116ع، ، دراسات في المناهج وطرق التدریسالریاضیة بجامعة الملك سعود

  .جامعة األقصى :غزة، مقدمة في تصمیم البحث التربوي .)2004(األغا، إحسان واألستاذ، محمود 

دار الفكر للطباعة  :عمان استراتیجیات في تعلیم وتقویم الریاضیات، .)2003(بدوي، رمضان مسعد
  .والنشر والتوزیع
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  .32-40، ص ص 83ع، مجلة المعرفة، لماذا نحب التفكیر .)(2002بكار، عبد الكریم 

 :القاهرة المفتي، ممدوح سلیمان،أمین ، ترجمة محمد طرق تدریس الریاضیات .)1994(ه. فردریك بل، 
  .الدار العربیة للنشر والتوزیع

، رسالة برنامج مقترح لتنمیة مهارة التفكیر لدى طفل الروضة .)2007(بهجات، ریم محمد بهیج فرید 
  .دكتوراة غیر منشورة، مناهج وطرق التدریس، جامعة المنوفیة، كلیة التربیة

مكانیة االستفادة اتجاهات وتجارب عالمیة حول تعلیم األطفال  .)2000(بیومي، كمال  ٕ الموهوبین وا
 ،1التقریر النهائي لورشة العمل وزارة التربیة والتعلیم،: المؤتمر القومي للموهوبین، القاهرة ،منها في مصر

  .85-99صص إبریل،  10- 9

أثر برنامج إثرائي قائم على المشكالت في تنمیة مهارات . 2006)(جردات، عبد اهللا مصطفى محمود
رسالة دكتوراة غیر  ،واإلبداعي لدى لدى الطلبة المتفوقین في المراكز الریادیة في األردنالتفكیر الناقد 

  .منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدا :عمان، مفاهیم وتطبیقات -تعلیم التفكیر .)2007a(فتحيجروان،  

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: عمان ،والتفوق واإلبداعالموهبة  .)2007b(جروان، فتحي 

ر الفكر دا: عمان، أسالیب الكشف عن الموهوبین والمتفوقین ورعایتهم .)2002(جروان، فتحي 
   .للطباعة والنشر والتوزیع

المؤتمر الوطني للمتفوقین  ،تجربة األردن في تعلیم الموهوبین والمتفوقین). 2001(جروان، فتحي
   .1-22اإلمارات، ص ص -والموهوبین

 ترجمة مدارس الظهران األهلیة،" كیف نوظف أبحاث الدماغ في التعلیم):" 2002(جنیسن، إیرك 
  .دار الكتاب التربوي للنشر والتوزیع :السعودیة

  .مكتبة النهضة المصریة: القاهرة، األسس النظریة واالستراتیجیات: التفكیر .)1996(حبیب ، مجدي 

أثر استخدام طریقة حل المشكالت على التحصیل الدراسي والتفكیر الریاضي  .)1999(حسن، محمود  
، 1ع، 15م، جامعة أسیوط، مجلة كلیة التربیة ".لدى طلبة المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة

  .40-15ص ص
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بحث مرجعي  ،الحدیثة في تدریس الریاضیات للمتفوقیناالتجاهات  .)2002(حسین، إبراهیم عبد الغني 
  .مقدم إلى اللجنة العلمیة الدائمة للمناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة المنیا

برنامج إثرائي مقترح في الریاضیات لتنمیة التحصیل والتفكیر االبتكاري  .)1999(حمادة، محمد محمود 
  .رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربویة ،لدى الفائقین بالمدرسة االبتدائیة

  .دار وائل للنشر والتوزیع :األردن -عمان أسالیب تدریس الریاضیات، .)2005(حمدان، فتحي 

أثر استخدام األنشطة الكتابیة والتقویم الجماعي في الجغرافیا في تنمیة بعض  .)2002(حمیدة، فاطمة 
  .80عدراسات في المناهج وطرق التدریس،  ،العلیا لدى الطالبات المعلمات بكلیات البناتمهارات التفكیر 

المجلة  ،دور المدرسة الحدیثة في تربیة االبداع ورعایة التفوق .)2006(حنورة، مصري عبد الحمید 
  .15-38ص ص، 69ع، 18م، مصر، التربویة

دار المسیرة : األردن -عمان، 1ط، والتعلماأللعاب من أجل التفكیر  .)2003(الحیلة، محمد محمود 
  .للنشر والتوزیع

 دار المسیرة: عمان استخدام أسئلة عملیات التفكیر العلیا في التعلیم الصفي، .)2004(، محمدخطاب 
  .للنشر والتوزیع

  .عالم الكتب :القاهرة، معلم الریاضیات والتجدیدات الریاضیة .)2004(أحمد خضر، نظلة حسن 

فاعلیة الحكایات واأللغاز الریاضیة مندمجة معًا في تنمیة التفكیر  .)1991(خضر، نظلة حسن أحمد 
، اللجنة مجلة التربیة، الریاضي واالبتكاري للتلمیذ المتفوق والتلمیذ منخفض التحصیل في الریاضیات

  .163 - 159 ص ، ص 97عالوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم، الدوحة، قطر، 

البنائیة في تنمیة  Seven E,s إستراتیجیةأثر برنامج محوسب یوظف  .)2009(الخضري، ندى محمود 
رسالة ماجستیر،  ،البات الصف السابع األساسي بغزةمهارات التفكیر العلیا لمادة التكنولوجیا لدى ط

  .المناهج وطرق التدریس تكنولوجیا التعلیم، الجامعة اإلسالمیة، غزة

تدریسیة قائمة على حل المشكالت في تنمیة التفكیر  إستراتیجیةأثر  .)2006(محمد أحمدالخطیب،  
، رسالة دكتوراة غیر الریاضي واالتجاهات نحو الریاضیات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن

  .عمانكلیة التربیة منشورة، الجامعة األردنیة، 

مكتبة الفالح للنشر  :عمان ،إلى التربیة الخاصة المدخل .)1997(الخطیب، جمال والحدیدي، منى 
  .والتوزیع
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  .دار صفاء للنشر والتوزیع :، عمانالطفل ومهارات التفكیر .)2005(الخلیلي، أمل 

دراسة مقارنة بین الطالب المتفوقین والمتأخرین دراسیًا  .)2000( محمداهللا الدباس، عبد العزیز بن عبد 
، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة متغیرات الشخصیة بمدینة الریاضبالمرحلة الثانویة في بعض 

  .الملك سعود، الریاض، السعودیة

  .دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان، مهارات التفكیر .)2008(دعمس، مصطفى نمر 

االبتدائیة تعلیم مهارات التفكیر وتعلمها في منهاج الریاضیات لطلبة المرحلة . 2000)(دیاب، سهیل 
  .مكتبة دار المنارة: غزة، العلیا

دینا و نادیا السرور وثائر حسین ترجمة (، برنامج الكورت لتعلیم التفكیر .)1989(، إدوارددي بونو 
  .دار الفكر :، األردن)فیضي

الموقع من  7/5/2011بتاریخ روجع  ،الفرق بین الموهبة والتفوق .)2010(الرابغي، محمد خالد 
   ,www.gifted.org.sa اإللكتروني

في ) F_S_L_C) (ابتكر-استمتع-شارك-كون(فاعلیة استراتیجیة  .)2008(رمضان، حیاة علي محمد 
 تنمیة بعض مهارات التفكیر العلیا والمفاهیم العلمیة في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي،

  .145-196، ص ص3ع، 11م مجلة التربیة العلمیة،

فاعلیة األنشطة اإلثرائیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتحصیل الدراسي  .)2010(رمل، غادة أحمد خلیل 
في مادة الریاضیات لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي المتفوقات والموهوبات بالمدارس الحكومیة في 

القرى، كلیة التربیة، المملكة  في المناهج وطرق التدریس، جامعة أم رسالة ماجستیر، مدینة مكة المكرمة
  . العربیة السعودیة

: ، القاهرةتعلیم وتعلم الریاضیات في القرن الحادي والعشرین .)2001(روفائیل، عصام ویوسف، أحمد 
  .مكتبة األنجلو المصریة

فاعلیة تدریس بعض استراتیجیات حل المشكلة الریاضیة في  .)2009(والعجمي، أمل نهى الرویشد، 
التحصیل والتفكیر الریاضي والمعتقدات نحو حل المشكلة الریاضیة لدى تلمیذات الصف الخامس تنمیة 

   .225-193، ص ص3ع، 19جامعة االسكندریة، م  ، مجلة كلیة التربیة،في دولة الكویت

دراسة  ،مشكالتهم -حاجاتهم - واقعهم: المتفوقون دراسیًا في جامعة دمشق .)2001(زحلوق، مها 
  .9-55، ص ص1، عمجلة جامعة دمشق للعلوم التربویةمیدانیة، 
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اللجنة الوطنیة  ،مجلة التربیة استراتیجیات العنایة باألطفال الموهوبین والمتفوقین، .)1999(زحلوق، مها 
  .152-168، ص ص131عالقطریة للتربیة والثقافة والعلوم، 

  .دمشق، سوریا، جامعة دمشقالتربیة الخاصة للمتفوقین من منشورات  .)1998a(زحلوق، مها  

، ،نحو برنامج لتربیة المتفوقین عقلیاً  .)1998b(زحلوق، مها   مجلة شئون اجتماعیة، سوریا نموذجًا
  .157- 127، ص ص57ع

المتفوقون تحصیلیًا في اللغة العربیة من طلبة السنة الثالثة من المدرسة  .)1990(زحلوق، مها 
  .رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة دمشق، دمشق، سوریا اإلعدادیة،

رشادهم .)2003(الزعبي، أحمد محمد  ٕ : عمان، التربیة الخاصة للموهوبین والمتفوقین وسبل رعایتهم وا
  .دار زهران

 استراتیجیات الكشف عن الموهوبین والمتفوقین والمبدعین ورعایتهم بین .)2003(الزهراني، مسفر  
  .دار طیبة الخضراء للنشر والتوزیع: مكة  ،األصالة والمعاصرة

  .عالم الكتب :القاهرة، تعلیم التفكیر رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المفكرة .)2003(زیتون، حسن 

  .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان، تعلیم التفكیر في المنهج المدرسي .)2005(السرور، نادیا هایل 

  .دار وائل للنشر والتوزیع :، عمانمقدمة في اإلبداع .)2002(هایل السرور، نادیا 

دار : عمان مفاهیم وبرامج عالمیة في تربیة المتمیزین والموهوبین، .)2000(هایل السرور، نادیا 
  .الفكر

لتعلیم التفكیر في تنمیة مهارات اإلبداعیة ) الماستر ثنكر( فاعلیة برنامج .)1996(السرور، نادیا هایل 
، 5م ، مجلة مركز البحوث التربویة،، قطرلدى عینة من طلبة كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة

  . 101-65، ص ص10ع

دار : عمان، )مئات من األمثلة التطبیقیة(تدریس مهارات التفكیر .)2003(سعادة، جودت أحمد 
  .الشروق للنشر والتوزیع

إثرائي قائم على األنشطة االبتكاریة للتلمیذات متفاوتات القدرة على برنامج  .)2002(السعید، رضا مسعد 
كلیة  -المؤتمر العلمي الثاني للجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات ،التحصیل الدراسي في الریاضیات

  .21-39أكتوبر، ص ص  6جامعة  -التربیة
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  .دار الفجر للنشر والتوزیع: القاهرة، اتجاهات حدیثة في تدریس الریاضیات .)2005(سالمة، حسن 

مجلة التربیة  ،من الخبرات األجنبیة في مجال رعایة الطالب المتفوقین .)1999(سلیمان، سعید جمیل 
  .187-189، ص15ع ،5مالمركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، ، والتعلیم

، الموهبة والتفوقدراسات عربیة في ) 2005(سلیمان، عبد الرحمن سید وأبو هاشم، السید محمد 
  .مكتبة دار القاهرة :القاهرة

الملتقى األول لمؤسسات رعایة ، تجارب عالمیة في رعایة الموهوبین والمتفوقین .)2001(سلیمان، علي 
  .96-83مصر، ص ص -يالموهوبین والمتفوقین ورعایتهم في الوطن العرب

روجع  ة،أكادیمیة األبحاث العلمی المتفوقین،رعایة  الدور التربوي في).2011(شبانة، فیصل أنور  
    www.memar.net/vb/showthread.phpالموقع االلكتروني من  24/3/2011بتاریخ 

  .الدار المصریة اللبنانیة :القاهرة، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة) 2003(تة، حسن وآخرونشحا 

المؤتمر ، تنمیة التفكیر ورعایة الموهوبین والمتفوقین .)2000(شهاب الشریف، كوثر عبد الرحیم 
العلمي الثاني عشر، مناهج التعلیم وتنمیة التفكیر، الجمعیة المصریة للمناهج وطرائق التدریس، 

   .130-88ص ص، 2م، 2000یولیو

تشخیص وعالج القصور في حل المشكالت اللفظیة لدى التالمیذ ذوي  .)1999(الشحات، مجدي محمد 
  .، رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة التربیة ببنها، جامعة الزقازیقصعوبات التعلم

   .دار النهضة العربیة: القاهرة ،رعایة المتفوقین والموهوبین والمبدعین .)2006(شقیر، زینب محمود 

االستداللي أثر استخدام نموذج بولیا لحل المشكالت الریاضیة في تنمیة التفكیر . 1997)(شهاب، أحمد 
  .لدى طالب الصف الرابع الثانوي العام، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الموصل، الموصل

فاعلیة برنامج مقترح في الریاضیات في تنمیة اإلبداع  .)2006(الصاعدي، لیلى بنت سعد بن سعید
المتوسطة في مدینة مكة الریاضي والتحصیل الدراسي واتخاذ القرار لدى الطالبات المتفوقات بالمرحلة 

، رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة التربیة للبنات بمكة المكرمة، وكالة كلیات البنات بالمملكة المكرمة
   .العربیة السعودیة

التعلم القائم على حل المشكالت في تربیة الموهوبین والمبدعین : آفاق تربویة .)2007(تیسیر، صبحي
  .176 - 172، ص ص 162عقطر،  -مجلة التربیة، والمتفوقین
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المؤتمر العلمي اإلقلیمي للموهبة . تعلیم التفكیر من أجل التنمیة واإلبداع .)2006(صبحي، تیسیر 
تربیة من أجل المستقبل، مؤسسة الملك عبد العزیز ورجاله لرعایة .. والتفوق حول رعایة الموهبة

   من الموقع اإللكتروني  26/4/2011روجع بتاریخ  :الموهوبین، المملكة العربیة السعودیة

http:// www.gifted.org.sa/4gifted/   

أثر استخدام أسلوب حل المشكلة في التفكیر الریاضي لدى طالب  .)1992(صالح، عبد الحفیظ محمد
  .86-65، ص ص3ع، مجلة التربیة، المرحلة الثانویة

استراتیجیات المعلمین في التعامل مع المتفوقین دراسیًا في  .)2010(فاطمة جمیل عبداهللاصوص،  
، رسالة ماجستیر في اإلدارة التربویة، جامعة المدارس الثانویة الحكومیة من وجهة نظر المعلمین والمدیرین

  .النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

: عمان، هوبون أسالیب رعایتهم وأسالیب تدریسهمالمو ). 2008(الطنطاوي، رمضان عبد الحمید محمد 
   .دار الثقافة والتوزیع

فاعلیة برنامج إثرائي مقترح في الكیمیاء للطالب المتفوقین بالمرحلة  .)2000(الطناوي، عفت مصطفى 
الثانویة في تنمیة مهارات التفكیر المنطقي، المؤتمر العلمي الرابع، التربیة العلمیة للجمیع، الجمعیة 

  .466- 415مصر، ص ص المصریة للتربیة العلمیة،

دار : ، عمانواإلبداع واالبتكار والموهبةدراسات في التفوق  .)2007(عامر، عبد الرؤوف محمد 
  .الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر دار  :عمان مناهج وأسالیب تدریس الریاضیات، .)2007(عباس، محمد والعبسي، محمد 
  .والتوزیع والطباعة

اإلبداعي لدى أثر برنامج تدریبي على تنمیة مهارات التفكیر  .)2005(عبد الجلیل، صالح یحیي 
المؤتمر العلمي الرابع لرعایة الموهوبین . الطالب المتفوقین بالمرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة

  .55-71الدراسات العلمیة المحكمة، األردن، ص ص -والمتفوقین

  .والتوزیعدار الفجر للنشر : القاهرة، الرعایة التربویة للمتفوقین دراسیاً  .)2003(عبد الغفار، أحالم  

فعالیة برنامج قائم على نموذج الثالوث اإلثرائي على تنمیة  .)2005(عبد الغفار، هشام عبده عبد العزیز 
رسالة دكتوراة غیر منشورة، مناهج وطرق  .اإلبداع الریاضي لدى الطالب الفائقین بالمرحلة الثانویة
  .ومالتدریس وتكنولوجیا التعلیم، جامعة المنوفیة، كلیة شبین الك
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ى التحصیل أثر برنامج مقترح لتعلیم التفكیر في الهندسة عل .)2000(محمد، مصطفى عبد الغني
رسالة ماجستیر غیر منشورة، مناهج وطرق الصف األول اإلعدادي،  تالمیذى والتفكیر الریاضي لد

  . التدریس، جامعة االسكندریة، كلیة التربیة أسیوط

  .دار صفاء للنشر والتوزیع :عمان الموهوبین والمتفوقین،تربیة . )2000(عبید، ماجدة السید 

إطار مقترح لتطویر مناهج (جتمعیة لمواجهة تحدیات مستقبلیةریاضیات م .)1998(تادرس عبید، ولیم 
  .54-3ص ص  ،3ع،1م ،القاهرةمجلة تربویات الریاضیات، ، )الریاضیات مع بدایة القرن الحادي والعشرین

تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء متطلبات المعاییر وثقافة  .)2004(أمین، ولیم والمفتي، عبید 
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع :عمان التفكیر،

فعالیة استخدام أسلوب حل المشكالت في تحقیق مستویات علیا لألهداف  .)1993(عثمان، أمینة سید 
ص ص  ، 8ع ،في المناهج وطرق التدریس مجلة دراسات المعرفیة في تدریس الجغرافیا للصف السابع،

112-135.  

أثر برنامج تدریبي الستراتیجیات حل المسألة الریاضیة في تنمیة القدرة على  .)2003(عرسان، حسن 
دكتوراة غیر حل المسألة الریاضیة وعلى التحصیل في الریاضیات لدى طلبة المرحلة األساسیة ، رسالة 

  .للدراسات العلیا، عمان، األردنمنشورة، جامعة عمان العربیة 

  .دار الثقافة والدار الدولیة :عمان ،تربیة الموهوبین والمتفوقین .)2000(العزة، سعید حسني  

أنموذج مقترح، وقائع المؤتمر :مهارات التفكیر في التكنولوجیا .)2006(عسقول، محمد ومهدي، حسن 
  .23- 15، ص ص1م ،)الواقع والتطلعات(اهج،في إعداد المنالعلمي األول لكلیة التربیة، التجربة الفلسطینیة 

أثر أسلوب التعلم بالبحث في تنمیة التفكیر في  .)2003(عفانة، عزو إسماعیل ونبهان، سعد سعید 
ربیة تمجلة ال، الریاضیات واالتجاه نحو تعلمها واالحتفاظ بهما لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

  .98-56ص ص ،3ع، 6م ،عین شمسجامعة كلیة التربیة،  ،العلمیة

   .للنشر دار حنین: عمان، أسلوب األلعاب في تعلیم وتعلم الریاضیات .)1996(اسماعیل عفانة، عزو

حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداقیة النتائج في البحوث  .)2000(عفانة، عزو اسماعیل  
  .، مارس3ع ،التربویة الفلسطینیةمجلة البحوث والدراسات ، التربویة والنفسیة

مكتبة الفالح للنشر  :، الكویتالتدریس االستراتیجي للریاضیات الحدیثة. )2009(عفانة، عزو إسماعیل 
  .والتوزیع
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أثر برنامج تدریبي قائم على خطوات بولیا لتدریب تالمیذ الصف السادس . )2003(العمري، إیاد 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، . األساسي على حل المسألة الحسابیة

  .عمان، األردن

الثقة بالنفس ودافع اإلنجاز لدى عینة من الطالب المتفوقین دراسیًا  .)2002(العنزي، سعود بن شایش 
ة أم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعوالعادیین في المرحلة المتوسطة بمدینة عرعر

  .القرى

العالقة بین البنیة المعرفیة وتحصیل الطلبة المتفوقین في الریاضیات  .)2003(غانم، محمد غانم أحمد 
رسالة ماجستیر، أسالیب تدریس في الصف السابع في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس، 

  . الریاضیات، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

بتاریخ روجع  ،الجهود العالمیة والعربیة لرعایة المتفوقین والموهوبین .)2006(الغوثاني، یحیى 
  كترونيمن الموقع اإلل 2/5/2011

http://www.yah27.com/vb/show thread. php?t=8469   

في تنمیة بعض مهارات التفكیر العلیا لدى ) السهل(فاعلیة برنامج مقترح  .)2003(فخرو، عبد الناصر 
  .61-101ص ص ،24،ع12مقطر، : ، مجلة مركز البحوث التربویةالطلبة المتفوقین وغیر المتفوقین

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي العربي لرعایة تنمیة مهارات التفكیر .)1998(فخرو، عبد الناصر 
   19-1، ص ص اإلمارات العربیة المتحدةالموهوبین والمتفوقین، العین، جامعة 

  .دار الفكر العربي: القاهرة، مهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام .)2003(فهیم، مصطفى  

المستقبلیة في تطویر القدرات اإلبداعیة  فاعلیة برنامج حل المشكالت .)2009(القاضي، عدنان محمد 
بحث غیر ، ومهارات التفكیر العلیا لدى عینة من الطالب الموهوبین بالمرحلة اإلعدادیة بمملكة البحرین

   .451-419ص ص، ركز رعایة الطلبة الموهوبین، وزارة التربیة والتعلیم بمملكة البحرینمنشور، م

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدا :، عمانالتفكیر للمرحلة األساسیةتعلیم  .)2001(قطامي، نایفة ال 

دار  :القاهرة ،سیكولوجیة ذوى االحتیاجات الخاصة وتربتهم .)2005(القریطي، عبد المطلب أمین  
  .الفكر العربي

 :القاهرة ،الموهوبون والمتفوقون وخصائصهم اكتشافهم ورعایتهم .)2003(القریطي، عبد المطلب أمین 
  .دار الفكر العربي
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أثر استخدام المختبر الجاف في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة ومهارات . )2008(قطیط، غسان یوسف 
   .119-97ص ص ،3ع،11م ،مجلة التربیة العلمیة، نطالب المرحلة األساسیة في األرد التفكیر العلیا لدى

حل المشكالت في التحصیل والتفكیر الریاضي لدى  إستراتیجیةفاعلیة  .)2007(القیسي، تیسیر خلیل 
  .301-325ص ص ، 12ع، جامعة قطر،مجلة العلوم التربویة،  طلبة المرحلة األساسیة في األردن

دیبونو للطباعة والنشر : عمان، تنمیة التفكیر بأسالیب مشوقة .)2008(الكبیسي، عبد الحمید حمید 
  .والتوزیع

استراتیجیة مقترحة في تدریس الریاضیات لتنمیة بعض مهارات  .)2000(الكرش، عاطف أحمد ابراهیم 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة التفكیر الریاضي لدى تالمیذ الحلقة اإلعدادیة

  . الزقازیق

 ،مجلة التربیة المعاصرة، الكویت، المناهج الدراسیة وتنمیة مهارات التفكیر .)2000(كرم، ابراهیم 
  . 129- 107ص صیولیو،  26 - 25، 26ع،1مالسنة العاشرة،  ،الكویت

أثر استخدام التفكیر الجمعي على تنمیة مهارة حل المشكالت  .)2002(كفافي ، وفاء مصطفى محمد 
 ،4ع ،10م مصر، ،م التربویةمجلة العلو ، االبتدائیةفي الریاضیات لدى التالمیذ المتفوقین في المرحلة 

  .200- 173ص ص

فاعلیة استخدام برنامج معد بأسلوب حل المشكالت لتنمیة  .)1999(كوسة، سوسن عبد الحمید محمد 
ربیة عالتربیة بجدة للبنات، المملكة الغیر منشورة، مناهج وطرق تدریس الریاضیات، كلیة  دكتوراة

  .السعودیة

، المناهج وطرق التدریسمعجم المصطلحات التربویة المعرفیة  .)2003(اللقاني، أحمد والجمل، علي 
  .عالم الكتب: القاهرة

  .عالم الكتب: القاهرة، مناهج التعلیم بین الواقع والمستقبل .)2001(للقاني، أحمد وفارعة، حسنا 

  .مكتبة األنجلو المصریة :القاهرة، المناهج بین النظریة والتطبیق. )1989(اللقاني، أحمد حسین 

دراسة مقارنة،  یة إستراتیجیة تابا لتعلیم مهارات التفكیر العلیا،فاعل .)2004(لوري، علي عبد الرحمن 
  .61-80، ص ص1ع، 5م ،جامعة البحرین، مجلة العلوم التربویة والنفسیة

 .غزة - ، كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةتدریس العلوم العام. )2008(اللولو، فتحیة واألغا، إحسان
فاعلیة برنامج مقترح في الریاضیات لطالب الصف التاسع ). 2005(ماضي، یحیى صالح حسین
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المتفوقین في تنمیة بعض جوانب المعرفة الریاضیة ومستویات التفكیر العلیا لدیهم، رسالة دكتوراة غیر 
  . غزة - منشورة، كلیة التربیة، جامعة األقصى

الكشف عن الموهوبین والمتفوقین ورعایتهم، .)2000(تكنولوجیاالمجلس القومي للتعلیم والبحث العلمي وال 
  .إبریل  9-10،القاهرة ،التعلیمالتربیة و ورقة عمل مقدمة للمؤتمر القومي للموهوبین والمتفوقین، وزارة 

أثر استخدام األلعاب التعلیمیة الموجهة في تنمیة بعض مهارات حل  .)1991(محمد، فایز محمد 
رسالة ماجستیر غیر المسائل اللفظیة في الریاضیات لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي، 

   .منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة
 – 2010 التعداد الشهري لمدارس خانیونس للعام الدراسي). 2011(مدیریة التربیة والتعلیم بخانیونس  

  .وزارة التربیة والتعلیم: ، غزة2011
 رام ،الفلسطیني الریاضیات لمنهاج العریضة الخطوط وثیقة. )2000(الفلسطینیة المناهج تطویر مركز 

  .فلسطین اهللا،
  .دلیل المعلم لتنمیة مهارات التفكیر، الریاض، وزارة التربیة والتعلیم): 2007(مركز التطویر التربوي 
  5/7/2011روجع بتاریخ  ):2011(المركز العربي لرعایة الموهوبین والمتفوقین ومؤتمراته،  

    www.arab-cgt-org :الموقع االلكترونيمن  

فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة القدرة على حل المسائل الجبریة لدى طالبات  .)2003(المشهراوي، عفاف
  .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة غزةالتاسع األساسي بغزة، 

مهارات التفكیر المتضمنة في تدریبات وأسئلة مناهج  .)2007(ربي، نبیل والجابري، سحرالمغ 
المعهد / ، المؤتمر التربوي، وزارة التربیة والتعلیمیاضیات الفلسطینیة للمرحلة األساسیة العلیا في الجبرالر 

  .23-1، ص ص كانون أول 17 -16فلسطین، الوطني للتدریب التربوي، رام اهللا، 

  .مكتبة أنجلو المصریة :القاهرة، قراءات في تدریس الریاضیات. )2000(المفتي، محمد أمین 

" فاعلیة برنامج لتنمیة مهارات التفكیر المرتبطة بحل المشكالت). " 2005(المنصور، غسان محمد 
دراسة شبه تجریبیة على عینة من تالمیذ الصف السادس األساسي في محافظة دمشق الرسمیة، رسالة 

  . دكتوراة غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة دمشق
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  .451-417، ص ص1ع، 23م

دار األصدقاء : المنصورة، بنیتها المعرفیة واستراتیجیات تدریسها: الریاضیات .)2005(موسى، فؤاد 
   .للطباعة

عالقة مناهج الریاضیات بتنمیة مهارات . )1997(جاسم محمدمیخائیل، ناجي دیسقورس والتمار،  
، جامعة السلطان ، ورقة مقدمة إلى مؤتمر اتجاهات التربیة العربیة وتحدیات المستقبل" التفكیر العلیا

 .1997/ إبریل 27-30كلیة التربیة والعلوم االسالمیة في الفترة  -قابوس
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  .التربیة، جامعة كفر الشیخرسالة دكتوراة غیر منشورة، مناهج وطرق تدریس العلوم، كلیة األساسي، 

: اإللكتروني الموقعمن  10/5/2011بتاریخ  روجع .الموهبة والتفوق .)2009(الهدیبي، یاسر حبیب 
http: // almawheba. Hasaedu. Gov.sa/2/3/.htm  

  .دار الكتاب الجامعي :، العینأسالیب واستراتیجیات تدریس الریاضیات. )2006(هویدي، زید 

، خبرات عالمیة -أسالیب اكتشافهم ورعایتهم.. الموهوبون والمتفوقون .)2007(وهبة، محمد مسلم 
  .دار الوفاء للطباعة والنشر :اإلسكندریة

مكتبة : الریاض الموسوعة العربیة لمصطلحات التربیة وتكنولوجیا التعلیم، .)2002(یوسف، ماهر 
  .الرشد
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء السادة محكمین

  الریاضیات واختبار مهارات التفكیر العلیاالبرنامج المقترح في 

  التخصص  االسم  م

  الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  د عزو اسماعیل عفانة.أ  1

  التكنولوجیا/ مناهج وطرق تدریس  محمد شقیر. د  2

  الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  علي نصار. د  3

  الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  سهیل دیاب. د  4

  الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  اسماعیل أحمدمنیر . د  5

  التكنولوجیا/ مناهج وطرق تدریس  عطا درویش. د  6

  الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  خالد السر. د  7

  العلوم/ مناهج وطرق تدریس  صالح الناقة. د  8

 الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  سهیل رمضان شبیر.أ  9

 الریاضیات/ تدریسمناهج وطرق   موسى جودة. أ  10

 الریاضیات/ مناهج وطرق تدریس  وسام أبو موسى. أ  11

  معلم ریاضیات  عایدة النجار. أ  12

 معلم ریاضیات  أمال أبو عزب .أ  13

 معلم ریاضیات  إیمان أبو حبیب. أ  14
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  غزة                                                         -الجامعة اإلسالمیة

  عمادة الدراسات العلیا                                                     

  ریاضیات/قسم المناهج وطرق التدریس

  حفظه اهللا ورعاه   --------------------------- األستاذ / السید الدكتور

  . -------------- مكان العمل             --------------- :الدرجة العلمیة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحكیم برنامج مقترح في الریاضیات: الموضوع

ل بتحكیم برنامج مقترح في الریاضیات لتنمیة مهارات : تحیة طیبة وبعد یشرفني دعوة سیادتكم التفضُ
من أجل تطبیقه على الطالبات المتفوقات في " التحلیل والتركیب والتقویم" نة فيالتفكیر العلیا والمتضم

الصف التاسع األساسي، وذلك ضمن دراسة بعنوان برنامج مقترح في الریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر 
 ، للحصول على درجة الماجستیر من الجامعة"العلیا لدى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسي

  .بغزة –اإلسالمیة 

من أجل ذلك قامت الباحثة ببناء برنامج مقترح یعتمد على الوحدة الثامنة من كتاب الریاضیات للصف 
  :والتي تضم ما یلي" الجزء الثاني" التاسع األساسي 

 تطبیقات على حل المعادالت التربیعیة 

  : وقد اشتمل البرنامج على

 .اإلطار العام للبرنامج المقترح .1
 .البرنامج المقترحأسس  .2
 .أهداف البرنامج المقترح .3
 .محتوى البرنامج المقترح .4
 .أسالیب واستراتیجیات تدریس البرنامج المقترح .5
 .األنشطة المصاحبة والوسائل المساعدة في تدریس البرنامج المقترح .6
  .أسالیب تقویم البرنامج المقترح .7
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لموضوعات البرنامج حیث اشتمل الدلیل على  وقد قامت الباحثة في نهایة البرنامج بإعداد دلیل المعلم
    المقدمة وذلك لتعریف المعلم بالبرنامج، ثم إعداد هذه الوحدة بما یسهم في تنمیة مهارات التفكیر العلیا

  .لدى الطالبات المتفوقات اللواتي استهدفهن البرنامج) التحلیل والتركیب والتقویم (

امج، فــإن الباحثــة تتشــرف بأخــذ رأیكــم حــول البرنــامج مــن خــالل وألهمیــة رأیكــم فــي تحدیــد مــدى صــدق البرنــ
  . تعبئة االستبانة المرفقة بالبرنامج

وأخیـــرًا یســـعد الباحثـــة أن تتوجـــه لكـــم بخـــالص الشـــكر والتقـــدیر لحســـن تعـــاونكم فـــي خدمـــة البحـــث العلمـــي 
  .والمساهمة في تحسین وتطویر تدریس الریاضیات واالرتقاء بمستوى طلبتنا المتفوقین

  مع خالص شكري وتقدیري ،،، 

  الباحثة                                                                                    

  منوة وصفي شهوان                 
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  )2(ملحق رقم      

  
غیر   أوافق  بنود البرنامج  م

  موافق
  اقتراحات وتعدیالت

    ًاألهداف: أوال        

        تصاغ بصورة واضحة  .1

        تتمیز بالشمول والتنوع  .2

        تتمیز بالتنوع  .3

        ترتبط بأهداف التعلیم األساسي  .4

        ترتبط بأهداف تعلیم الریاضیات  .5

        تركز على تنمیة مهارات التفكیر العلیا  .6

        ممكن تحقیقها  .7

        ممكن مالحظتها وقیاسها  .8

    ًالمحتوى: ثانیا        

        ترتبط بأهداف البرنامج  .1

        یركز على تنمیة مهارات التفكیر العلیا  .2

        یناسب الصف التاسع األساسي  .3

من السهل إلى ( أفكار المحتوى مرتبة ترتیبًا متسلسًال   .4
  ) الصعب

      

        مالئم من حیث الكم  .5

        مادة تعلیمیة ومالحق واضحةیتضمن   .6

 إستبانة إبداء الرأي حول البرنامج المقترح
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    ًطریقة التدریس: ثالثا        

        مناسبة لمحتوى البرنامج  .1

        تزید من دافعیة التعلم عند الطالبات  .2

        مناسبة للمرحلة العمریة للطالبات المتفوقات  .3

        تنمي مهارات التفكیر العلیا  .4

    ًالخبرات واألنشطة: رابعا        
        بلوغ األهدافتساعد على   .1

        مناسبة لمحتوى البرنامج  .2
        تتسم بالتنوع  .3

        تزود الطالبات بالتعزیز والتغذیة الراجعة  .4
        تثیر دافعیة الطالبات للتعلم وتتحدى تفكیرهن  .5

        تنمي مهارات التفكیر العلیا  .6
    ًأسالیب التقویم: خامسا        

        یتصف بالتنوع  .1
        لقیاس أهداف البرنامجمناسبة   .2
        لمستوى الطالبات المتفوقات أدوات التقویم مناسبة  .3
        تقیس بموضوعیة مهارات التفكیر العلیا  .4
        تناسب التعلم الفردي والتعلم الجماعي  .5

    ًالفترة الزمنیة: سادسا        
        .عدد حصص البرنامج مناسب لتحقیق أهدافه  .1
مناسب لتحقیق األهداف عدد حصص كل درس   .2

  .المتوقعة
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  )3(ملحق رقم

  

  دلیل المعلم 

  

  

برنامج مقترح في الریاضیات لتنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى  الطالبات المتفوقات في 
  الصف التاسع األساسي

  
  دلیل المعلم

   الباحثة إعداد

  منوة وصفي شاكر شهوان

  إشراف 

  إبراهیم حامد األسطل/ الدكتور

  المناهج وطرق التدریس أستاذ

  كلیة التربیة

  الجامعة اإلسالمیة بغزة
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  دلیل المعلم

  :معلمة الریاضیات للصف التاسع/ عزیزي معلم

تم إعداد هذا الدلیل الذي بین یدیك لتستخدمه عند تدریسك لوحدة المعادالت التربیعیة وأخص موضوع 
في الفصل الثاني لمبحث الریاضیات للصف تطبیقات عملیة على حل المعادالت التربیعیة، والمتضمنة 

وسوف تجد في هذا الدلیل خطة مقترحة من المؤمل أن تساعدك في تقدیم المادة الدراسیة بصورة . التاسع
  .أفضل وأمتع للطالبات المتفوقین

والخطة المقترحة تستند إلى طریقة حل المشكالت، والنموذج المتبع هو نموذج بولیا لحل المشكالت والذي 
سیوظف في حل المشكالت التي سیتناوله البرنامج، وهذا یعني أن هناك خطوات متسلسلة ینبغي إتباعها 

  .لتحقیق األهداف المرجوة من إتباع هذه الطریقة

والمقصود بطریقة حل المشكالت تقدیم مواضیع الوحدة بصورة مشكالت تربط المادة العلمیة بالبیئة 
جعل الطالبة تفكر في الحلول المفترضة للمشكلة بعد أن تجمع البیانات المحیطة بالطالبة قدر اإلمكان، و 

والمعلومات الالزمة لذلك، ثم التعاون مع الطالبة الستبعاد الحلول غیر المناسبة، واإلبقاء على حل واحد 
  .هو األفضل الذي یشكل حًال للمشكلة

هذه المشكالت التي تواجهها في حیاتها  والهدف من التدریس بهذه الطریقة تعوید الطالبة على التعامل مع
العلمیة والعملیة، باإلضافة إلى تقدیم المادة العلمیة لها بصورة تجعلها تتقن فهمها، وتطبق وتحلل وتركب 

  . وتقیم المعلومات الواردة فیها بمستویات مقبولة 

لطالب بإشرافك وتوجیهاتك، المعلمة، تدریبات وأفكار علمیة یستخدمها ا/تجد في هذا الدلیل، عزیزي المعلم
وتقود إلى اإلجابة عن كثیر من التساؤالت التي تطرح خالل الدروس، راجیًة إتاحة الفرصة للطالبات 
الستنتاج العالقات وتفسیر النتائج ، والوصول إلى حل المشكلة، واستخدام الحل في مواقف جدیدة 

  .مشابهة

م بالخطوات الواردة في هذا الدلیل كخطة لسیر الحصة، المعلمة، االلتزا/ لذا یرجى منك، عزیزي المعلم
لیك التوجیهات التالیة . وعدم المبادرة بالتزوید بالمعلومات الجاهزة أو الحل المناسب ٕ   :وا

وقد " الجزء الثاني" یتعلق البرنامج بالوحدة الثامنة من منهاج الصف التاسع من كتاب الریاضیات  .1
ا تم للباحثة من دراسة حول أدبیات الموضوع وما أسفرت عنه تم اختیار هذه الوحدة بناء على م

نتائج تحلیل منهاج الریاضیات الفصل الثاني، وأن الوحدة تحتوي على أفكار یمكن تحویلها إلى 
 .مسائل تسهم في تنمیة مهارات التفكیر العلیا
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دراسة وهي تم تنظیم محتوى البرنامج بحیث یشتمل كل درس من دروسه على المتغیرات قید ال  .2
مهارات التفكیر العلیا فالدرس األول یهدف لتنمیة مهارة التحلیل من خالل مسائل لفظیة یتم 

والدرس الثاني یهدف لتنمیة مهارة  ویتم وضع خطة للحل والمعطیات لى المطلوبإ تحلیلها
التحقق التركیب والتقویم من خالل تنفیذ خطة الحل وتكوین المعادالت التربیعیة المطلوب حلها و 

والدرس الثالث لتحقیق مهارة التحلیل والتركیب والتقویم من خالل . من صحة كل خطوة في الحل
أو العدد  حل مسائل تؤول لمعادالت تربیعیة تسوق الطالبة إلى لعبة شیقة لمعرفة الكلمة المفقودة

 .المفقود
یستخدم البرنامج طرائق وأسالیب مختلفة قد تنمي قدرة الطالبات المتفوقات على حل المسائل  .3

اللفظیة التي تؤول إلى معادالت تربیعیة كطریقة المناقشة بین المعلمة والطالبات أو بین الطالبات 
  . بتحقیق الخطوات األربعة) بولیا(أنفسهن، واستخدمت أیضًا طریقة حل المشكالت لـ

تدریس كل درس من دروس البرنامج بمقدمة لربط الدرس السابق بالدرس الالحق من أجل  یبدأ .4
ویتم السیر . إثارة تفكیر الطالبات المتفوقات وتشویقهم للدرس الجدید، وتذكیرهن بالدروس السابقة

باإلضافة إلى ) بولیا(في موضوع الدرس بحیث یتم تقدیمه من خالل خطوات حل المشكلة لـ
طرح أسئلة لحل المسألة، وتتوصل الطالبة إلى معرفة المطلوب وكیفیة الحصول علیه مناقشات و 

 .مع استخدام الوسائل الالزمة من رسوم وأشكال ولوحات موضحة
تم إعداد البرنامج بشكل یتیح الفرصة للطالبات المتفوقات بالمشاركة في كل الدروس بفعالیة  .5

والمعلمة دورها التوجیه . وین المعادلة وحلهافیكون لهن الدور األساسي في الوصول إلى تك
 .واإلرشاد واإلثارة لتفكیرهن وتعزیز جهودهن

 .یتضمن البرنامج أسالیب تقویم تساعد على التعرف على مدى تحقیق البرنامج ألهدافه .6
تقویم تكویني أثناء الحصة من خالل المناقشة الشفویة والتحریریة : یتم التقویم على مرحلتین .7

بعض أوراق العمل الصفیة، تقویم ختامي وهو المرحلة الثانیة في نهایة الحصة من  واستخدام
خالل أنشطة أوراق عمل صفیة، وفي نهایة البرنامج بعد تطبیقه من خالل تطبیق اختبار مهارات 

  .التفكیر العلیا من إعداد الباحثة

  مع خالص شكري وتقدیري  ،،،

  

  
  

  : الباحثة

 منوة وصفي شهوان
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  مالمعلدلیل 

   :مقدمة

یعتبر منهاج الریاضیات من بین المناهج الدراسیة الذي یبرز كوسیط لتنمیة التفكیر والقدرة على حل 
المشكالت ذلك ألن الریاضیات تعتبر میدانًا خصبًا للتدریب على أسالیب تفكیر متنوعة، والریاضیات على 

عادة عالقة وثیقة بمهارات التفكیر من حیث كونها تنطوي على  ٕ تركیب األفكار، وتنظیم المعلومات وا
شرحها وترتیبها كما یمكن اعتبار الریاضیات غنیة بالمواقف المشكلة مما یجعل الدارسین یتدربون على 
إدراك العالقات بین عناصر الموقف والتخطیط لحلها واكتساب البصیرة الریاضیة والفهم العمیق الذي 

الریاضیة المتضمنة واكتساب القیم الجمالیة المتضمنة في تراكیبها  یقودهم إلى االستمتاع بحل المشكالت
  .المعرفیة

ولكون مهارات التفكیر هي أحد األهداف التي تقوم علیها كثیر من برامج التفكیر، فقد ظهرت العدید من 
. العقليالتنظیرات، واالتجاهات حیالها مثل تصنیف بلوم الذي وضع أهدافًا تعكس ستة مستویات لإلدراك 

ولقد اكتفت الدراسة الحالیة بهذه المهارات كونها . التحلیل، التركیب، التقویم: في ویحدد المهارات العلیا
هدفًا للبرنامج المقترح، وترى الباحثة أن محاولة تنمیة هذه المهارات العلیا یعد طریقًا لتصحیح مسار 

دنیا مثل المعرفة والتطبیق وأن العنایة واالهتمام العملیة التعلیمیة التعلمیة التي تركز على المهارات ال
بمناهج الریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر العلیا أصبح أمرًا ضروریًا في إثارة فكر المتعلم وتحدي قدراته 

  .العقلیة التفكیریة

عیة ت الباحثة المادة العلمیة من الوحدة السابعة، موضوع تطبیقات على حل المعادالت التربیدوقد استم
  .الصف التاسع األساسي –الجزء الثاني  -من كتاب الریاضیات 

  .نسأل اهللا أن یجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكریم واهللا ولي التوفیق
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    :اإلطار العام للبرنامج المقترح

  :المقترح في الریاضیاتتعریف البرنامج  :أوالً 

مجموعة من الخبرات الریاضیة التكمیلیة أو " أنه تعرف الباحثة البرنامج المقترح في الریاضیات على 
لیمیة معینة المصاحبة لوحدات البرنامج الدراسي األصلي في الریاضیات، والمرتبة في ضوء أهداف تع

، تتضمن أهداف إجرائیة، ومحتوى ریاضي یشتمل على موضوعات ریاضیة مبنیة على أسس محددة
ستراتیجیة تدریس، ووسائل تعلیمیة، جدیدة وأخرى من المنهج، وأنشطة ریاضیة  ٕ شیقة وغیر روتینیة، وا

  .وأسالیب تقویم مستمرة ومتنوعة

 :الفكرة العامة للبرنامج: ثانیاً 

برنامج مقترح في " لقد اطلعت الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بعنوان الدراسة 
والحظت " ى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع األساسيالریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لد

أن بعض الدراسات ركزت على فئة الطالب للصف التاسع بجمیع المستویات، وأخرى ركزت على برامج 
مقترحة في الریاضیات إلكساب نوع من أنواع التفكیر مثل التفكیر الناقد أو التفكیر االستداللي أو التفكیر 

لباحثة أن تخص الدراسة على فئة الطالبات المتفوقات وتدرس تأثیر البرنامج المقترح، اإلبداعي، فأرادت ا
هذا وقد الحظت الباحثة أن الدراسات السابقة وظفت بعض طرق تعلیم وتعلم الریاضیات، وحیث أن 

ك فلیس هنا. حل المشكالت باعتباره الطریق الطبیعي لممارسة التفكیرالریاضیات تعتمد على المشكالت و 
لذا فقد اختارت الباحثة أسلوب حل المشكالت  ،ریاضیات بدون تفكیر، ولیس هناك تفكیر بدون مشكالت

  .للتعلیم والتعلم في البرنامج، والعمل على تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات المتفوقات من خاللها
 :أسس ومبررات بناء البرنامج المقترح: ثالثاً 

بناء البرنامج المقترح على مبادئ أساسیة تعكس أهمیة هذا البرنامج المقترح اعتمدت الباحثة في 
وضرورته كاتجاه حدیث لبناء مناهج الریاضیات بهدف تنمیة قدرة المتعلم على مواجهة المشكالت 

  :واعتمدت الباحثة على ما یلي

  .حاجات وسمات الطالبات المتفوقات في المرحلة األساسیة العلیا. 1

نهاج الریاضیات إلى إثراء؛ لتنمیة مهارات التفكیر العلیا واستخدام البرنامج المقترح في حاجة م2. 
 .الریاضیات القائم على حل المشكالت

مراعاة حاجات وقدرات واهتمامات الطالبة المتفوقة في المرحلة األساسیة، وما یرتبط بذلك من عمرها  .3
 .تعلمها، وحصیلتها المعرفیة في الریاضیات الزمني، ومستوى نضجها باإلضافة إلى معدل سرعة
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 .التوجهات التربویة لرعایة الطالبات المتفوقات. 4
 .أهداف تدریس الریاضیات بالمرحلة األساسیة العلیا. 5

أن وحدة المعادالت التربیعیة وموضوعاتها في غایة األهمیة وخاصة تطبیقات على حل المعادالت 6. 
بالحیاة العملیة، كما أنها مرتبطة بموضوعات ریاضیة سیدرسها الطلبة في التربیعیة، أنها مرتبطة 

الصفوف التالیة، ومن ذلك لكي یحل الطالب أي مشكلة ریاضیة فإنه یحتاج إلى التفكیر في تحلیلها ومن 
 .ثم تركیبها وفي النهایة التقویم

الجزء  -ات الصف التاسع األساسيقامت الباحثة بتحلیل وحدة المعادالت التربیعیة المقررة على طالب. 7
وقد  .هذه الوحدة للطالباتفي كتاب الریاضیات وذلك لتحدید مهارات التفكیر العلیا التي تكسبها  -الثاني

تأكدت الباحثة أن المنهج لم یركز في هذه الوحدة على المشكالت الریاضیة الغیر روتینیة التي تتحدى 
التحلیل والتركیب ( لم تسهم في تنمیة مهارات التفكیر العلیا منعقول الطالبات وخاصة المتفوقات منهن و 

  .إال القلیل منها) والتقویم 
انخفاض أداء الطالبات المتفوقات في حل المشكالت الریاضیة التي تتطلب مهارات التفكیر العلیا 8. 

به بالمعنى  كما أن تعلیم حل المشكالت في مدارسنا غیر واضح وغیر مأخوذ. الالزمة لحل المشكالت
الحیاة كلها مشكالت، وحل المشكالت الریاضیة اللفظیة هو تغلب على مشكلة، وبالتالي ینتقل . الصحیح

 .أثر التعلم لحل مشكالت الحیاة

طالبات الصف التاسع األساسي یمرون بالمرحلة الشكلیة ولدیهن القدرة على االستنتاج والتحلیل 9. 
 .متعددة للمشكالت الریاضیة التي تعترضهن في الموقف التعلیميوالتركیب ویمكنهن تقدیم حلول 

  .تقدیم محتوى ریاضي یتضمن موضوعات وأنشطة وألعاب تعلیمیة ریاضیة ممتعة. 10
قدرة الطالبة على تحلیل المشكلة الریاضیة وتحویلها إلى معادالت رمزیة وحلها والتحقق من صحة . 11

 .والتركیب والتقویم حلها تنمي قدرة الطالبة على التحلیل
تنظیم موضوعات المحتوى في صورة دروس ونشاطات إثرائیة مرجعیة لكل من الطالبة المتفوقة .  12

والمعلم، وتستخدم طرق وأسالیب ومشكالت ریاضیة تتحدى تفكیر الطالبات وتنمي قدرتهن على التحلیل 
  .والتركیب والتقویم

الریاضیات وعدم االكتفاء بفكرة أنه لیس باإلمكان أفضل ة /تقدیم أسلوب جدید في التدریس لمعلم. 13
وأنه من الضروري إعطاء الطلبة وقت للتفكیر والبحث، وعدم إعطاء المعلومات . وأبدع مما هو كائن

  . جاهزة ألن ما أخذ بسهولة سوف یفقد بسهولة
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ا ً   :العام للبرنامج المقترح اإلطار: رابع

الباحثة بوضع اإلطار العام للبرنامج المقترح متضمنًا عددًا من العناصر في ضوء األسس السابقة قامت 
وهي األهداف التعلیمیة العامة، اإلطار العام للمحتوى الدراسي، طریقة التدریس، المواد والوسائل التعلیمیة، 

  :أسس تقویم محتوى البرنامج، أسالیب التقویم، وفیما یلي توصیف لكل عنصر من هذه العناصر

 :تحدید أهداف البرنامج: ساً خام

قامت الباحثة بتحدید أهداف البرنامج من اإلطار النظري للدراسة والذي تناول مهارات التفكیر العلیا 
وكیفیة تنمیتها باستخدام أسلوب حل المشكالت في الریاضیات، حیث اشتقت الباحثة أهداف البرنامج من 

، وبمس اعدة المشرف على الدراسة، فقد قسمت الباحثة أهداف الدراسات السابقة التي تم ذكرها سابقًا
  :البرنامج إلى قسمین هما

 :األهداف التعلیمیة العامة للبرنامج المقترح - أ

یعتبر تحدید األهداف التعلیمیة نقطة االنطالق نحو بناء أي برنامج تعلیمي، فهي القاعدة التي یبنى على 
أساسها المحتوى، وتتحدد في ضوئها طریقة التدریس المناسبة، والوسائل واألنشطة التعلیمیة، وأسالیب 

 : التقویم وبناء علیه فإن البرنامج المقترح یهدف إلى

 .لبة المتفوقة في الریاضیات على التحلیلتنمیة قدرة الطا .1
 . تنمیة قدرة الطالبة المتفوقة في الریاضیات على التركیب .2
 .تنمیة قدرة الطالبة المتفوقة في الریاضیات على التقویم .3
استخدام بعض األسالیب وطرق التدریس التي تعین على تنمیة مهارات التفكیر العلیا في  .4

 .ءم مع محتوى الدرس وأهدافهتدریس محتوى البرنامج بما یتال
اكتساب الطالبات المتفوقات میوًال إیجابیة نحو دراسة الریاضیات، وتنمیة التذوق الجمالي  .5

لمادة الریاضیات، من خالل توفیر فرص االستمتاع باألنماط الریاضیة غیر الروتینیة التي 
  .تثیر وتتحدى تفكیر الطالبات المتفوقات

  :للبرنامج المقترحاألهداف الخاصة _ ب

  :وقد تم تحدید أهداف خاصة وجزئیة لكل هدف من األهداف العامة السابقة للبرنامج كما یأتي

  :یتوقع من الطالبة المتفوقة بعد انتهاء البرنامج أن تصبح قادرة على أن

 .تحلل المشكلة الریاضیة .1
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 .تحدد المطلوب والمعطیات في المشكلة الریاضیة .2
 .تمثل المسألة بالرسم .3
 .تعبر بالرموز عن المعطیات والمطلوب على الرسم .4
 .تعبر عن المشكلة الریاضیة بمعادلة تربیعیة .5
 .تقدم حًال للمشكلة الریاضیة .6
 .تستخدم طرق حل المعادالت التربیعیة في حل المشكالت الریاضیة .7
 .تختبر صحة ومعقولیة الحل للمشكلة الریاضیة .8
 .یخدم التحلیل والتركیب والتقویم للمشكلةتطبق خطوات حل المشكلة الریاضیة بما  .9

 .تُقوم الحلول الممكنة للمسألة الریاضیة. 10

  :إطار محتوى البرنامج المقترح :سادساً 

كتاب الریاضیات للصف التاسع  -یتضمن محتوى البرنامج وحدة مصاحبة لوحدة الكتاب المدرسي المقرر
وقد تم اختیار هذه  وحدة المعادالت التربیعیةیتعلق بالوحدة السابعة وهي  وهو -)الجزء الثاني(األساسي 

الوحدة بناء على ما تم للباحثة من دراسة حول أدبیات الموضوع، وفي ضوء األهداف المحددة للبرنامج، 
ویتضمن هذا المحتوى وكذلك في ضوء احتیاجات الطالبات المتفوقات ومعلمي الریاضیات لهذه األنشطة، 

التي جاءت تطبیقًا على حل المعادالت التربیعیة وقد ) هندسیة-حسابیة(موعة من المشكالت الریاضیة مج
 :راعت الباحثة عند اختیار هذه المشكالت أن تحقق الشروط التالیة

تكون متنوعة، تحمل أفكار أخرى غیر تلك التي وردت في الكتاب المقرر، مرتبطة بواقع  .1
 .الطالبات المتفوقات

 .ذات معنى ومغزى وقیمة بالنسبة للطالبة المتفوقة، تشبع حاجاتها واهتماماتهاتكون   .2
تكون محددة وواضحة ودقیقة ذات صلة بأهداف وموضوع الدرس كي تتعلم وتكتسب الطالبة  .3

 .من خالل حلها جوانب التعلم المرغوبة
التعلیمي ینال رضى تصاغ بطریقة تثیر تفكیر الطالبات، وتجذب انتباههن بما یجعل الموقف  .4

 .وقبول الطالبة المتفوقة
 .یمكن حلها بأكثر من طریقة واحدة في ضوء معلومات الطالبة وخلفیتها المعرفیة .5
 .تقود الطالبة إلى مشكالت أخرى أكثر عمومیة من هذه المشكالت .6
 .تحتوي بیانات یمكن تنظیمها في جدول أو رسمها في شكل تخطیطي .7
 .على قانون أو قاعدة معینةیمكن حلها من خالل التعرف  .8
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وقد تم تنظیم محتوى البرنامج بحیث یشتمل كل درس من دروسه على المتغیرات قید الدراسة، ویتكون 
أي بمعدل ثالث حصص في األسبوع ، والفترة أسابیع على خمس  مالبرنامج من ثالثة دروس، تم توزیعه

  . من الفصل الدراسي الثاني ونصف رة لتطبیق البرنامج هي بمعدل شهالزمنی

حیث الدرس األول یهدف إلى تنمیة مهارة التحلیل من خالل مسائل لفظیة یتم تحلیلها إلى المطلوب 
والدرس الثاني یهدف لتنمیة مهارة التركیب والتقویم من خالل . والمعطیات ویتم وضع خطة حل للمشكلة

. ب حلها والتحقق من صحة كل خطوة في الحلتنفیذ خطة الحل وتكوین المعادالت التربیعیة المطلو 
من خالل حل مسائل تؤول ) التحلیل والتركیب والتقویم( والدرس الثالث یهدف لتنمیة مهارات التفكیر العلیا

  .لمعادالت تربیعیة توجه الطالبة إلى لعبة شیقة لمعرفة الكلمة المفقودة أو العدد المفقود

  :رحأسلوب تدریس البرنامج المقت: سابعاً 

 أسلوب حل المشكالت الریاضیة:  

یعد حل المشكالت منشطًا هامًا ومناسبًا في الریاضیات المدرسیة، وخاصة للطالب المتفوقین، ألنه یقوم 
أساسًا على تحویل المحتوى الریاضي نفسه إلى مشكالت غیر نمطیة، وعن طریق حل هذه المشكالت 

والمفاهیم والتعمیمات الریاضیة، ویتعلم كیف یطبقها في مواقف یتعلم الطالب كثیرًا من الحقائق والمهارات 
لهذا تعد هذه الطریقة من أهم الطرق التي تستخدم في تدریس الریاضیات، ألنها تساعد على . جدیدة

تحقیق أهم أهداف تعلیم الریاضیات في جمیع المراحل التعلیمیة وتهدف على المدى القریب إلى حل 
تتسم بالصعوبة وغیر النمطیة، وعلى المدى البعید إلى حل مشكالت حیاتیة  مشكالت وتمارین ریاضیة

  .في المجتمع

سوف تعتمد الباحثة على أسلوب حل المشكالت في التدریس، هذا األسلوب الذي بني على الخطوات 
  : األساسیة في حل المشكالت وهي 

 فهم المشكلة. 
 ابتكار خطة للحل. 
 تنفیذ خطة الحل. 
 لحل والتحقق من صحة الحلمراجعة خطوات ا.  

ومن أهم اإلرشادات التي بجب إتباعها عند استخدام هذا األسلوب في التدریس للطالبات المتفوقات ما 
 :یلي

 یعطي المعلم الطالبات فرصًا للمحاوالت الفردیة أو الجماعیة لحل المشكلة، وذلك حسب رغبتهن. 
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  للمشكالتتشجیع التفكیر اإلبداعي والتحلیل المنطقي. 
 إعطاء توجیهات فقط للطالبات المتفوقات، لیتوصلن بأنفسهن إلى الحل. 
 إعطاء الطالبات المتفوقات الكثیر من التدریبات لحلها. 
  یشجع المعلم الطالبات على إیجاد حلول غیر روتینیة للمشكلة الریاضیة، مع التعزیز الفوري

 .للحلول المتنوعة واألصیلة
  المفتوحة، واستخدام أسئلة تتمیز بدرجة كبیرة من العمومیة لیمكن تطبیقها في عرض المشكالت

 .الحل ومعرفتهن بأهمیة الریاضیات في الحیاة
  التأكد من إتقان المتطلبات األساسیة السابقة عند الطالبات المتفوقات. 
 ثناء حل إعطاء الوقت الكافي للمتفوقات لكي یفكرن، والسماح لهن بعرض آرائهن وأفكارهن أ

 .المشكلة على بقیة الطالبات
 تشجیع الطالبات المتفوقات بتصمیم مشكالت ریاضیة وأن یجدوا حلوًال لها. 
  شاعة جو من المرح المعقول داخل الفصل أثناء ٕ تهیئة بیئة تعلیمیة تتسم بالهدوء وعدم التوتر، وا

 .عرض أنشطة حل المشكالت

ات عند استخدام حل المشكالت في تعلیم الریاضیات للطالبات وترى الباحثة أن إتباع المعلم لهذه اإلرشاد
 . المتفوقات یساعد على اكتساب مهارات التفكیر العلیا ویوجههن إلى اإلنتاج االبتكاري في الریاضیات

األلعاب "وقد رأت الباحثة أن تُطعم الطریقة السابقة بطریقة أخرى ممتعة ومشوقة للطالبات المتفوقات وهي 
  "الریاضیة التعلیمیة

هي نوع من النشاط الهادف الذي یتضمن أفعاًال معینة یقوم بها المتعلم أو فریق : إذ إن األلعاب الریاضیة
على أنها وسیلة ) 35: 2003(الحیلةمنهم في ضوء قواعد یتبعها بقصد انجاز مهمة محددة، حیث یعرفها 

ویورد . وجدانیة محددة یمكن مشاهدتهالعمل ممتع لها أهداف ریاضیة معرفیة قابلة للقیاس وأهداف 
ا لأللعاب وفق الهدف من استخدامها في تدریس الریاضیات، فأوردت الباحثة ) 82: 1996(عفانة تصنیفً

  :بعضها ومنها

 .ألعاب لتعزیز مفاهیم الریاضیات -
 .ألعاب لحل ألغاز الریاضیات -
 .ألعاب لممارسة مهارات الریاضیات -
 .یةألعاب إلثارة المناقشة الریاض -
 .ألعاب البتكار االستراتیجیات في الریاضیات -
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ومن أشكال األلعاب الریاضیة التي اقترحتها الباحثة في إطار هذه الدراسة، ألعاب للبحث عن الكلمة 
المفقودة أو العدد المفقود وألعاب لحل األحاجي الریاضیة، حیث أن هذه التصنیفات من األلعاب التي 

المرحلة األساسیة من حیث قدراتها واستعداداتها ومستوى نموها، كما أنها تناسب الطالبة المتفوقة في 
  .مالئمة لطبیعة المحتوى الریاضي للبرنامج المقترح

  :یب التقویم المقترحة في البرنامجأسال :ثامناً 

یعد التقویم من المكونات الرئیسیة ألي منهج دراسي أو برنامج تعلیمي، ومن خالله یتم التأكد من مدى 
ویعرف  نجاح البرنامج وما یشمله من موضوعات وأنشطة مستخدمة في تحقیق األهداف المرجوة له،

عملیة " وبعبارة أخرى هو. التقویم بأنه العملیة المنظمة لتحدید مدى تحقیق الطالبة لألهداف التعلیمیة
دى جودة السلوك إصدار حكم عقلي على ناتج العملیة التعلیمیة باستخدام األهداف كمعاییر لتحدید م

وقد اعتمدت الباحثة على نوعین من أنواع التقویم لتقویم البرنامج تتفق مع ما یشیع في الفكر ". الناتج
  :التربوي المعاصر وهذه األنواع هي

 التقویم التكویني: 

  :ویتم أثناء تدریس وحدة البرنامج من خالل

 مناقشة الطالبات أثناء سیر الدرس وطرح األسئلة علیهن. 
 متابعة أعمال الطالبات المتفوقات وفحص إنتاجهن. 
 محاولة تصحیح أخطاء الطالبات أثناء سیر الدرس. 
 من خالل التغذیة الراجعة التي تقدم للطالبات. 

  التقویم النهائي: 
  هناك التقویم النهائي لكل درس عن طریق األنشطة والتدریبات وأوراق العمل لتحدید أهم النقاط

 .عدیل داخل كل درسالتي تحتاج إلى ت
 إعطاء بعض الواجبات البیتیة عقب كل درس من دروس البرنامج المقترح. 
 ویتم في نهایة تدریس الوحدة في البرنامج، وهو عبارة عن تطبیق  :التقویم النهائي للبرنامج

 اختبار لقیاس مهارات التفكیر العلیا في الریاضیات، الهدف منه قیاس قدرة الطالبة المتفوقة على
فهم (تحلیل المشكلة الریاضیة وتركیبها وتقویمها من خالل تطبیق خطوات حل المشكلة وهي

 .)ذ خطة الحل والتحقق من صحة الحلالمشكلة ووضع خطة للحل وتنفی
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  :األنشطة التعلیمیة والوسائل المقترحة في البرنامج: تاسعاً 

لالزمة البرنامج وكذلك الوسائل التعلیمیة اقامت الباحثة بتحدید األنشطة التعلیمیة المصاحبة لدراسة 
  :والتي تضمنت)  5( أنظر ملحق رقم لتضمینها في إعداد الدروس،

 أسئلة صفیة. 
 أوراق عمل بیتیةو  أوراق عمل صفیة. 
 فلومستر ملونة مطباشیر ملون وأقالو  سبورة 
 مقصو  أوراق وأقالم وكراسات 
 لوحة األنشطة الدوارة . 
  على المشكلة الریاضیةلوحات أو شفافیات تحتوي. 
  لوحة كرتونیة لعرض لعبة الكلمة المفقودة. 
 جهاز الرأس المرتفع لعرض الشفافیات.  

  :المراجع والمصادر

  :المراجع والمصادر التي استندت إلیها عملیة اختیار المشكالت الریاضیة في البرنامج واالختبار

، )1999عواد، (األدب النظري المتعلق بموضوع حل المشكالت الریاضیة ومنه  -
 .)2003(المشهراوي

  ).TIMSS(أسئلة  -
وزارة  – 2007/ 2006طبعة ) الفصل الدراسي الثاني(كتاب الریاضیات للصف التاسع األساسي -

 .فلسطین -التربیة والتعلیم العالي
 .) 1432، الطریقي( كتاب الریاضیات المشوقة -
 ).1426،الزهراني(كتاب القدرات  -
  )(How to Evaluate Progress in Problem Solving,2008كتاب  -
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     الدرس األول

  تحلیل المشكلة

  :األهداف: أوالً 

  بعد االنتهاء من الدرس یتوقع أن تكون الطالبة قادرة على تحلیل المشكلة 

 .أن تقرأ المسألة قراءة صحیحة -
 .والمعطیات من المسألةأن تحدد المطلوب  -
 .أن تجد عالقة بین المعطیات والمطلوب -
 .أن تعبر عن المعطیات بالرموز -
  .أن ترسم شكل توضیحي للمشكلة الریاضیة مع تحدید الرموز علیه -

  :المتطلبات األساسیة: ثانیاً  

 .أن تذكر قوانین المساحة والمحیط والحجم -
 .الهندسیةأن تفسر خواص بعض األعداد وبعض األشكال  -
 .أن تحسب مربع وجذر بعض األعداد -
 .أن تحل المعادلة التربیعیة بالطریقة المناسبة -
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  :البنود اإلختباریة: ثالثاً 

  :تناقش المعلمة التمارین اآلتیة مع الطالبات

  ؟3√ ؟  ومربع العدد  7ما مربع العدد 
  ؟ 64،    81ما العدد الذي مربعه 
   ؟100،  144ما الجذر التربیعي لألعداد 
 ما قانون المساحة والمحیط  لكل من األشكال الهندسیة التالیة: 

 متوازي المستطیالت؟ وما حجم –المثلث   –الدائرة  –المربع  –المستطیل 

  :الوسائل التعلیمیة المستخدمة: رابعاً 

  ) الحجم -المحیط –المساحة (لوحة مكتوب علیها القوانین_ 

  مواد وأدوات تعلیمیة –

  اشیر الملونالطب -

  السبورة -أقالم ملونة -

  .  أوراق عمل صفیة وأوراق عمل بیتیة -

  مجموعات متعاونة أو عمل فردي: تنظیم البیئة الصفیة

 حصص 5: عدد الحصص

عطـــاء الطالبـــات فرصـــة للتفكیـــر فـــي كیفیـــة تحلیـــل المشـــكلة : مالحظـــة ٕ یجـــب توضـــیح الهـــدف مــن الـــدرس وا
 .األفكار من الطالباتلحلها قبل عرض التحلیل وأخذ الریاضیة والمشاركة في وضع خطة 
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  التقویم  دور الطالبة  دور المعلمة  األهداف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــرأ المشـــــــــــــــــكلة _ 1 تق

  الریاضیة بطریقة سلیمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــــــل المشـــــــــــــكلة _ 2 تحل

تبـــدأ الحصـــة بمناقشـــة الطالبـــات * 
فـــــــي  قـــــــوانین المســـــــاحة والمحـــــــیط 

  .والحجم
المعلمــــة لوحــــة مكتــــوب تعــــرض * 

علیهــــــا القــــــوانین لــــــبعض األشــــــكال 
  .الهندسیة

تحضر المعلمـة قطـع مـن الـورق * 
المقــــوى مســــتطیلة الشــــكل ومقـــــص 

 .ومسطرة
تعـــــــرض المعلمــــــــة مــــــــن خــــــــالل * 
  ز العرض مشكلة ریاضیةاجه

  :1مثال
قطعــــــــة مــــــــن الــــــــورق المقــــــــوى 
مستطیلة الشكل، طولها یزیـد عـن 

سـم، اســتخدمت 3عرضـها بمقــدار 
لصنع علبة مفتوحـة وذلـك القطعة 

بقطع منـاطق مربعـة متطابقـة مـن 
كل زاویة مـن زوایـا القطعـة، طـول 

سـم، ثـم ثنیـت األطـراف 4كل منها 
لتشكل العلبة المناسـبة، فـإذا كـان 

، 3ســـم720حجـــم العلبـــة الناتجـــة 
  فجدي بعدي قطعة الورق؟

  من تقرأ المسألة؟: تسأل المعلمة*
  من تعید القراءة؟* 
  ب في المسألة؟من تحدد المطلو *
  
  
  ما هي المعطیات في المسألة؟*

  تستمع الطالبات للمناقشة* 
  
  
تـــذكر الطالبـــة قـــوانین المســـاحة *

  .المطلوبة
  
  

  .تستلم الطالبات األدوات * 
  

تتأمـل الطالبــة المســألة وتقرأهــا * 
  قراءة صامتة

  
  
  
  
  
  
  
  تقرأ الطالبة المسألة*

وأخـرى تعیـد القـراءة وغیرهـا حتـى 
  . التمكن من القراءة الصحیحة

طالبـــــــة تـــــــذكر المطلـــــــوب فـــــــي *
  المسألة

  إیجاد بعدي قطعة الورق؟
طالبــــة تكتــــب المعطیــــات علــــى *

  .السبورة
  .القطعة مستطیلة الشكل -
ـــــــد عـــــــن العـــــــرض  - الطـــــــول یزی

  
  

المالحظــة والمراقبــة 
لتفاعـــــــل الطالبــــــــات 

  .أثناء المناقشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظــــــــــة صــــــــــحة 
  القراءة

  
  
  
  

  :مناقشة
  
مـــــــــــــا المقصـــــــــــــود *

ببعــــــــــــدي القطعــــــــــــة 

  الحصة األولى
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  الریاضیة
  
تحـــــــــــدد المطلـــــــــــوب _ 3

والمعطیات فـي المشـكلة 
  .المعطاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ما هو شكل القطعة الورقیة؟ -
  هل طولها مساوي عرضها؟ -
  
  فیما استخدمت القطعة الورقیة؟ -
  كیف تم ذلك؟ -
  هل القطع المربعة متطابقة؟ -
تــــــوزع المعلمــــــة األدوات الالزمــــــة *

  على المجموعات 
تطلــب المعلمــة مــن كــل مجموعــة *

  من المسألة  تطبیق ما فهمت
  .تطرح المعلمة بعض األسئلة* 
  هل أنهت كل مجموعة عملها؟ -
مـــن توضـــح لنـــا مـــا الـــذي قامـــت  -

  به؟
 ما الشكل الذي تكون لدیكن؟ -
هـل ســبق لـك أن رأیــت مثـل هــذا  -

  الشكل؟
  
  ما حجم الشكل الناتج؟ -
  

المعلمــة تســتثیر تفكیــر الطالبــات * 
مــــن خــــالل التســــاؤل حــــول، كیــــف 

  سیتم معرفة بعدي هذه القطعة 
  بعد أن أصبحت علبة مفتوحة؟ 

تعطــــي المعلمـــــة الوقــــت الكـــــافي * 
  . للطالبات للتفكیر في اإلجابة

  
  

 .سم3بمقدار 
اســــــــــــتخدمت لصــــــــــــنع علبــــــــــــة  -

 .مفتوحة
 بقطـــع منطقـــة مربعـــة مـــن كـــل -

القطـــــــع . ( ســـــــم4زاویــــــة طولهـــــــا 
  )متطابقة

تقــــوم الطالبــــات بالتعــــاون فــــي * 
عمــــل العلبــــة المفتوحــــة وتطبیــــق 

  .المعلومات السابقة
  
  
طالبــــة تعـــــرض أمـــــام زمیالتهـــــا *

  .الشكل الذي تكون لدیهن
ـــــــى شـــــــكل *  ـــــــة مفتوحـــــــة عل علب

  .متوازي مستطیالت
   

× العـــــــــرض× الطـــــــــول= حجمـــــــــه
  االرتفاع

  
  

  ناتجالطالبة تفكر في الشكل ال
  طالبة ترسم الشكل الناتج*
الطالبة تشارك في وضع خطـة *

الحـــــل مـــــن خـــــالل ورقـــــة العمـــــل 
  . التي تجیب علیها

  
ـــــــة العمـــــــل * تنهـــــــي الطالبـــــــة ورق

  .وتسلمها للمعلمة
ــــات فــــي اقتــــراح *  تشــــارك الطالب

  المستطیلة؟
  :أكملي الفراغ
-----المطلــــــــوب

---  
-----المعطیــــات

--  
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تجـــــد العالقــــــة بــــــین _ 4
  المطلوب والمعطیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ترســـــــــــــــم الشـــــــــــــــكل _  5

  المناسب للمشكلة
  
  
  
  
  
تضــــــــع الفرضــــــــیات _ 6

  .المناسبة للمشكلة
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــارة تفكیــــــــــر * ــــــــــابع المعلمــــــــــة إث تت
الطالبـــات مـــن خـــالل إعطـــاء ورقـــة 

ــــات ) 1-1رقــــم(عمــــل صــــفیة للطالب
ع علـــــــیهن لتقــــــوم كـــــــل طالبـــــــة تــــــوز 

ـــــــردي بكتابـــــــة  ـــــــة التفكیـــــــر الف بطریق
المطلـــوب فـــي المســـألة والمعطیـــات 
ــــدائل لحــــل هــــذه المشــــكلة  وتقتــــرح ب
وترســــم الشــــكل المناســــب، وتشــــارك 

  .في وضع خطة للحل
  

مــــــــن ترســــــــم شــــــــكًال توضــــــــیحیَا * 
  للمشكلة؟

  
  
  
  
المعلمـــة تســـتثیر تفكیـــر الطالبـــات *

مــــاذا ســــنفعل لحــــل هــــذه المشــــكلة؟ 
لنفكــــــــــر بــــــــــدءًا مــــــــــن نهایــــــــــة  هیــــــــــا

  ).المطلوب(المشكلة
مـــا العالقـــة بـــین : المعلمـــة تســـأل* 

  ما توصلنا إلیه والمطلوب؟ 
  هل الرسم كافي للحل؟

تناقش المعلمـة االفتـراض الصـحیح 
  .مع الطالبات على السبورة

تضــــــــع المعلمــــــــة خطــــــــة بعــــــــض *
الطالبــــــات أمــــــامهن علــــــى الســــــبورة 

  .للمناقشة
  

  .بدائل لحل المشكلة
طالبــــــــة تفــــــــرض أن عــــــــرض *  

المســــــــتطیل هــــــــو س وأن طــــــــول 
  3+المستطیل هو س

  
  

ترســـــم شـــــكًال وتوضـــــح طالبـــــة * 
   .علیه الفرض السابق

           
                        3+س               

  س  
سم         4سم                   4      

  
  

تضع الطالبات االفتراضات * 
  :التالیة

طالبة تجیب الطول یصبح *
  )  5-س= ( 8 – 3+ س

  )8 - س(والعرض یصبح 
العلبة هو طول ضلع ارتفاع *

  سم 4= المربع المقطوع 
  
  
  

طالبة تربط بعالقة بین الطول 
والعرض واالرتفاع وبین الحجم 

.  
  
طالبات تجیب من خالل فهم *

المشكلة وتحلیلها وربط 

  
  
  

أرســم الشــكل النــاتج 
  عن العمل السابق

 -----------
---  

  
  
  
  
  
  
  

أكتب الفرضیات 
  :المناسبة

الطول للقطعة 
  المستطیلة 

 -------  
العرض للقطعة 

  المستطیلة
 -----------

-  
الطول للعلبة 

  المفتوحة
 -----------

-  
العرض للعلبة 

  المفتوحة
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تحـــول العبـــارات اللفظیـــة 
  إلى معادلة رمزیة

  :هیا لنعود إلى المعطیات
  
مــن تحــول العبــارات اللفظیــة إلـــى *

  .معادالت رمزیة
  
  
تكتفـــي المعلمـــة فـــي هـــذه الحصـــة *

مـــن تحلیـــل المشـــكلة وتؤجـــل الحـــل 
  .النهائي لحصص أخرى

ــــــوزع المعلمــــــة علــــــى الطالبــــــات * ت
  صفیة) 1-2(قة عمل رقمور 
  

  :الواجب البیتي
ــــــدریب رقــــــم  مــــــن ) 4،  3(حــــــل الت

أنظــــر دلیـــــل ) 1(ورقــــة العمــــل رقـــــم
  .الطالب

تكلیــــف الطالبـــــات بحـــــل التـــــدریبات 
ـــــل . المرفقـــــة فـــــي الـــــدلیل أنظـــــر دلی

  ) 5(رقمملحق . الطالب

  .المطلوب بالمعطى
× العرض× الطول= الحجم*

  االرتفاع
   4× )8-س(×)5-س=( 270

  
  
  

تســتلم الطالبــة ورق العمــل الثانیــة 
وتحاول اإلجابـة علیهـا وتعرضـها 

  .على المعلمة للتصحیح
  
  
  
  
  

 -----------
 --  

االرتفاع للعلبة 
  المفتوحة

 -----------
-  
  
  

--- =حجم العلبة
 ----  

  
  
  

أجیبي على ورقة 
العمل ووضحي 
  فهمك للمشكلة 

 تكوضعي خط
  للحل
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 األهداف  دور المعلمة  دور الطالبة  التقویم

  
مالحظة الطالبات 

  .أثناء المناقشة
  
  

متابعة صحة الواجب 
  .الطالباتالبیتي مع 

تســــــلم الطالبــــــات أوراق العمــــــل *
  .البیتي بعد اإلجابة علیها

  
تشــــارك الطالبـــــات فــــي المناقشـــــة 

  .والتحلیل للمشكلة
تحـــــاول الطالبـــــات وضـــــع خطـــــة 

  للحل
 

تقـــوم المعلمــــة بجمــــع أوراق العمــــل 
  .من الطالبات

ـــــدریبات  مناقشـــــة الطالبـــــات فـــــي الت
  ).1-2(من ورقة العمل

تنــــــــــــــاقش المعلمــــــــــــــة المشــــــــــــــكالت 
یاضــیة المــراد تحلیلهــا فــي أوراق الر 

  العمل البیتیة
 

تحلل المشكلة _ 
  .الریاضیة

  
  

.    تضع خطة للحل 
  
  
 

 األهداف  دور المعلمة  دور الطالبة  التقویم
  
  
  

مالحظة 
الطالبات أثناء 

  .القراءة والمناقشة
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تتأمل الطالبات المسألة الجدیدة 
  .باهتمام

  
  
  
  
  
  .طالبة تقرأ المسألة*
  .أخرى تعید القراءة*
  .طالبة تصیغ المسألة بأسلوبها*

تعـــرض المعلمـــة مســـألة أخـــرى 
  .لتحلیلها مع الطالبات

  2مثال
عــــــددان زوجیــــــان حقیقیــــــان 
أحــــــــدهما ضـــــــــعف اآلخـــــــــر، 

فمــا  136ومجمــوع مربعیهمــا 
  هذان العددان؟

  :تحلیل المسألة: أوالً 
تنـاقش المعلمـة الطالبـات فیمـا  

  :یلي
  من تقرأ المسألة؟
  من تعید القراءة؟

  من تصیغ المسألة بأسلوبها؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
تقــــــــــــــــــــــرأ المشــــــــــــــــــــــكلة _ 1

  الریاضیة بطریقة سلیمة

  

 لثانیــةالحصة ا

 الحصة الثالثــــة
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-- المطلوب هو
 ---  

  
  
  
  
  
  

  :نشاط صفي
 أياري اختـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــارات التالیـــــــة  العب
صــــــــــــحیحة مــــــــــــن 
خـــالل فهمـــك لمــــا 

  :تحته خط
العدد األول س *

  2+والثاني س
العدد األول س *

 س2والثاني 
 2العدد األول *

 2والثاني س
العدد األول س *

  س2+والثاني س
  
  
  

  
  
  
  

  .طالبة تحدد المطلوب في المسألة*
  عددان زوجیان حقیقیان: المطلوب

  
  ----- طالبة تجیب *

  .العددان أحدهما ضعف اآلخر
  . 136مجموع مربعیهما 

  
طالبة تجیب نفرض رموز لألعداد *

  .المجهولة
  

تحاول الطالبات اإلجابة عن سؤال 
التقویم على الكراسات وتختار 

  .اإلجابة الصحیحة لما تحته خط
  
  
  
  
  تكتب الطالبة مجموع مربعیهما*
    136=  2)س2+ ( 2س  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  من المسألة؟ ما المطلوب

  
  
  
  
  

هـــل نســــتطیع إیجـــاد المطلــــوب 
  بالتخمین؟

  ما المعطیات؟
  

هیا لنفكر معًا في وضـع خطـة 
  .للحل

  .هیا لنعود إلى المطلوب
مـــــــا هـــــــي احتمـــــــاالت الحلـــــــول 

  الموجودة لدیك؟
توضـــــــح المعلمـــــــة للطالبـــــــات *

الفرضیة الصحیحة مع تشـجیع 
ــــــات اللــــــواتي  ــــــات المتفوق الطالب

  .خططن لذلك
  
تناقش معهن المعلمة *

العبارات اللفظیة التي تحولت 
إلى  المعادالت الرمزیة 

إثارة تفكیر . *المناسبة
  .الطالبات أثناء المناقشة

  
تتابع المعلمة إثارة تفكیر 
الطالبات من خالل إعطاء 

تحلــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــكلة _ 2
  الریاضیة

  
تحـــــــــــــــدد المطلـــــــــــــــوب _ 3

ــــات فــــي المشــــكلة  والمعطی
  .المعطاة

  
تجــــــــد العالقـــــــــة بـــــــــین _ 4

  المطلوب والمعطیات
  
  
  
  
  
  
  
  
تضــــــــــــع الفرضـــــــــــــیات _ 5

  .المناسبة للمشكلة
  
  

تحول العبارات _6
  اللفظیة إلى معا
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مالحظة 

الطالبات أثناء 
اإلجابة على 
 . أوراق العمل

  
  

  :الواجب البیتي
ــــــم  ــــــدریب رق مــــــن أوراق ) 7(حــــــل الت

  .العمل أنظر دلیل الطالب
ــــــات بحــــــل التــــــدریبات  ــــــف الطالب تكلی

  . أنظر الدلیل. المرفقة في الدلیل
 

للطالبات ) 1(ورقة عمل صفیة
لتقوم )  4- 3(وتحدد مسألة

كل طالبة بطریقة التفكیر 
في الفردي بكتابة المطلوب 

المسألة والمعطیات وتقترح 
بدائل، وتشارك في وضع 
خطة للحل وتمر المعلمة 
بینهن لمتابعة الحل وتعزیز 

تقوم . وتعدیل الحلول الخاطئة
المعلمة بالحل بكتابة المعطى 

.            والمطلوب على السبورة

  
  
  

  
. تحلل مسائل أخرى_ 7

  
 

 األهداف  دور المعلمة  دور الطالبة  التقویم

  
مالحظة الطالبات 

  .أثناء المناقشة
  
  

متابعة صحة 
الواجب البیتي مع 

  .الطالبات

تســـــــــلم الطالبـــــــــات أوراق العمـــــــــل *
  .البیتي بعد اإلجابة علیها

  
تشــــــارك الطالبــــــات فــــــي المناقشــــــة 

  .والتحلیل للمشكلة
  تحاول الطالبات وضع خطة للحل

تناقش الطالبات الخطط التي 
 .الصحیحوضعت للوصول للحل 

تقـــوم المعلمــــة بجمــــع أوراق العمــــل 
  .من الطالبات

ـــــدریبات  مناقشـــــة الطالبـــــات فـــــي الت
  ).4-3(من ورقة العمل

تنــــــــــــــاقش المعلمــــــــــــــة المشــــــــــــــكالت 
الریاضــیة المــراد تحلیلهــا فــي أوراق 

  العمل البیتیة
تعرض المعلمة خطط الحل التي 

 وضعت من قبل الطالبات

  .تحلل المشكلة الریاضیة_ 1
  
  
  
  

.    تضع خطة للحل_  2
  
  
 

 لرابعةالحصة ا
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 األهداف دور المعلمة  دور الطالبة  التقویم
  
  
  

مالحظة الطالبات أثناء 
  القراءة

  
  
  
  

  :مناقشة
  كم عمرك اآلن؟

  كم ثالثة أمثال عمرك؟
  
  
  

  
  
  

رة تفكیر تتابع المعلمة إثا
الطالبات من خالل 

 ورقة عمل صفیةإعطاء 
للطالبات توزع ) 2(

من ) 5(علیهن مسألة 
لتقوم كل )  5(ملحق

طالبة بطریقة التفكیر 
الفردي بكتابة المطلوب 

  
  
  

تتأمل الطالبات المسألة الجدیدة 
  .باهتمام

  
  
  
  
  .طالبة تقرأ المسألة*
  .أخرى تعید القراءة*
  .طالبة تصیغ المسألة بأسلوبها*
طالبة تحدد المطلوب في *

  .المسألة
) مریم(عمر األم  :المطلوب
  ) عبیر(وابنتها 

  
  :طالبة تجیب *

  .عمرك ضعف عمري
  ثالثة أمثاله؟

طالبة أن مجموع مربعیهما    تذكر 
 =1000 .  
  
  
  
نفرض رموزًا : طالبة تجیب *

تعـــــــرض المعلمــــــــة مســــــــألة أخــــــــرى 
  .لتحلیلها مع الطالبات

  3مثال
عمر مریم اآلن ثالثـة أمثـال عمـر 
ابنتهــــا عبیــــر فــــإذا كــــان مجمــــوع 
مربعـــــي عمریهمـــــا معـــــًا یســـــاوي 

  فكم عمر كل منهما اآلن؟1000
  :تحلیل المسألة: أوالً 

تنــــــاقش المعلمــــــة الطالبــــــات فیمــــــا  
  :یلي
  من تقرأ المسألة؟*
  من تعید القراءة؟*
  من تصیغ المسألة بأسلوبها؟*
  ما المطلوب من المسألة؟*
هـــل نســـتطیع إیجـــاد عمـــر عبیــــر *

  وأمها مریم ؟
  المعلمة تستثیر تفكیر الطالبات * 

عمري ثالثون عامًا وعمرك خمسة 
ما العالقة بین عمري . عشر عاماً 

  رك؟وعم
ما عالقة عمر مریم بعمر * 

  عبیر؟
  ما المعطیات؟

  
هیــــــا مــــــاذا ســــــنفعل لنعــــــرف عمــــــر 

  عبیر وابنتها؟

  
  

تحلـــــــل المشـــــــكلة _ 1
  الریاضیة

  
  
  
  
  
  
  
تحــــدد المطلـــــوب _ 3

والمعطیــــــــــــــات فــــــــــــــي 
  .المشكلة المعطاة

  
تجد العالقـة بـین _ 4

  المطلوب والمعطیات
  
  
  
  
  
  

  لخامسةالحصة ا
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في المسألة والمعطیات 
وتقترح بدائل، وتشارك في 

  .وضع خطة للحل
  
  
  
  

  :أكتب ما یلي
  ------- المطلوب
  ------- المعطیات

  --- ماذا تقترحین للحل؟
 --------------  
  —أكتب المعادلة بالرموز

 ------------- 

  .لألعمار المجهولة
نفرض أن : طالبة قد تجیب 

عمر األم هو س وعمر ابنتها 
  س3هو 

  
عمر عبیر : وأخرى قد تجیب 
  س +  3س وعمر مریم 

  
  
  
  
  
  
  
  

الرمزیة التي قد تكتبها  المعادلة* 
  1000=  2)س3+ (2س:الطالبة

  
  
  

  :الواجب البیتي
من أوراق ) 8(حل التدریب رقم 

  .العمل أنظر دلیل الطالب
 

  
مــــــا هــــــي : تطــــــرح المعلمــــــة ســــــؤاالً 

البــدائل للحــل؟ كــل مجموعــة تكتــب 
   .خطتها للحل

تقـــــــــدم المعلمـــــــــة للطالبـــــــــات ورقـــــــــة 
وتوضـــــــــــح لهـــــــــــم كیفیـــــــــــة وضــــــــــــح 

  .اقتراحاتهم للحل داخل جدول
ــــابع المعلمــــة خطــــة *  الطالبــــات تت

للحـــــل مـــــن خـــــالل إجابـــــاتهم علـــــى 
  .المسألة في ورقة العمل السابقة 

  
ـــــــــــــات * توضـــــــــــــح المعلمـــــــــــــة للطالب

الفرضـــــیة الصـــــحیحة مـــــع تشـــــجیع 
الطالبــــــــــــات المتفوقــــــــــــات اللــــــــــــواتي 

  .خططن لذلك
  س3عمر عبیر س، عمر مریم 

المعلمة تناقش معهن العبارات *
اللفظیة التي تحولت إلى  
  .ةالمعادالت الرمزیة المناسب

  

تطلب المعلمة من الطالبات *
تحلیل المسائل المعطاة في ورقة 

 . العمل الصفیة و البیتیة

تضــع الفرضــیات _ 5
  .المناسبة للمشكلة

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
تحول العبارات _

اللفظیة إلى معادلة 
. تربیعیة
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  يالدرس الثان

  مهارة تركیب وتقویم المشكلة

 :األهداف: أوالً 

  بعد االنتهاء من الدرس تكون الطالبة قد اكتسبت مهارة التركیب والتقویم

 .تكون الطالبة المعادلة التربیعیة الالزمة -
  .الریاضیةتجد قیمة المجهول في المشكلة  -
 .تتحقق الطالبة من صحة الحل -
 .تصدر حكم على صحة الخطوات التي اتبعتها في الحل -
  :المتطلبات األساسیة: ثانیاً   -
 .تحلل المسألة إلى المطلوب والمعطیات  -
 .سم شكًال هندسیًا مناسبًا للمشكلة الریاضیةر ت -
 .تجد العالقة بین المعطیات والمطلوب -
  .معادلة تربیعیةتحول العبارات اللفظیة إلى  -
 تعدد طرق حل المعادلة التربیعیة   -
  تحلل الطالبة المعادلة التربیعیة إلى عواملها -

   :البنود اإلختباریة: ثالثاً 

  :تناقش المعلمة التمارین اآلتیة مع الطالبات

  :حل المعادالت التربیعیة اآلتیة

  -------------------------------- صفر    =  20_ س +  2س  )1
 - ------------------------------صفر  =  14-س  5 – 2س )2
  :تكتب المعلمة مسألة على السبورة وتطلب من الطالبات تحلیلها )3

 :تطلب المعلمة من الطالبة قراءة المسألة قراءة صحیحة وأخرى تعید القراءة وتناقش معهن كیفیة
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  خطة للحلوضع : فهم المسألة                            ثانیاً : أوالً 

  

  

  .تناقش المعلمة مع الطالبات خطوات حل المسألة

 حدد المطلوب؟ -
 حدد المعطیات؟

 اربط بعالقة بین المطلوب والمعطى؟ -
 ارسم شكل یعبر عن المشكلة؟ -
  ماذا تقترح للحل؟ -

   :التعلیمیة المستخدمةالوسائل : رابعاً 

  ) الحجم -المحیط –المساحة (لوحة مكتوب علیها القوانین_ 

  مواد وأدوات تعلیمیة –

  الطباشیر الملون -

  السبورة -أقالم ملونة -

  .  أوراق عمل صفیة وأوراق عمل بیتیة -

  عمل فردي لكل طالبة أو مجموعات متعاونة :تنظیم البیئة الصفیة

  حصص7 :عدد الحصص

صدار حكم على صحة الحل :مالحظة ٕ   .یجب إعطاء الطالبات فرصة للتفكیر في كیفیة حل المسألة والتحقق من الحل وا

  

  

  

  م فما بعداها؟36إذا كان محیطها  2م80بركة ماء مستطیلة الشكل مساحتها     
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  التقویم  دور الطالبة  دور المعلمة  األهداف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تضع المشكلة في صورة 
  .رمزیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تطرح المعلمة المشكلة الریاضیة 
  :التالیة

عددان موجبان یزید أحدهما 
ومجموع  5عن اآلخر بمقدار 

فما هما  157عیهما بمر 
  العددان؟

تطلب المعلمة من الطالبات 
التأمل .. التفكیر في هذه المشكلة

  :بعد فترة تأمل تسأل.. فیها
من تستطیع وضع المشكلة 

  السابقة في صورة رمزیة؟
  
  

حسنًا هذا ما یتعلق بالجزء األول 
من المشكلة والذي یعبر عن 
عددان موجبان أحدهما یزید عن 

  5اآلخر بمقدار 
  ماذا عن بقیة المشكلة؟

  157مجموع مربعیهما 
  

حسنًا لقد أمكننا ترجمة المشكلة 
أحدهما بجزئیها إلى معادلتین 

  .خطیة واألخرى تربیعیة
 هیا لنحل المعادلتین ونجد قیمة

  المجهولین س وص
من توصل إلى المقدار 

  الصحیح؟

  
  
  
  
  
  

  .تتأمل الطالبات المشكلة
  .تقرأ الطالبات المشكلة

  
مما سبق : تذكر الطالبة

دراسته في حل معادالت 
الدرجة األولى ذات 

  .المجهولین
العدد األول س نفرض أن 

  .والعدد الثاني ص
لما كان أحدهما : طالبة أخرى

   5یزید عن اآلخر بمقدار 
   5+ص= نفرض أن س 

  
  
  

بعد فترة تأمل ومناقشة بعض 
االستجابات وفرض الفروض 

  :تتوصل طالبة إلى
  حسب الفرض السابق

  157= 2ص+  2س
تحتار الطالبات في حل 

  .هاتین المعادلتین

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة ومتابعة 
الطالبات أثناء 
  المناقشة والحل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األولىالحصة 
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تحول العبارات اللفظیة إلى 
معادالت ریاضیة خطیة 

  .وتربیعیة
  

تحل المعادلة التربیعیة 
  .المتكونة

  
  

  تجد قیم العددین 

تردف المعلمة سائلة كیف نحل 
معادلة الدرجة الثانیة في 

  صورتها السابقة؟
  حسنًا ما قیمة س في المعادلة؟

مناقشة الطالبات لعدة دقائق بعد 
حول حل المعادلة التربیعیة 
تطلب منهن التعویض عن قیمة 

یجاد قیمة ص ٕ   س وا
توضح المعلمة للطالبات من 
خالل خطوات حل المشكلة التي 
مرت بها أنه یمكن أن نجد أحد 

  المجهولین بداللة اآلخر
ومن التعویض عن المجهول 
تتكون معادلة من الدرجة الثانیة 

مجهول واحد كما سبق أن في 
   .درسنا

من تحل المشكلة السابقة بطریقة 
  أخرى 

  
  
  

  :الواجب البیتي
من مسائل ورقة ) 1(حل مسألة 

  )1(العمل 
  

  بالتعویضتجیب طالبة تحل 
  5+ ص= حیث س

  157= 2س+ 2)5+س(
س 10+ 2س
  157=2س+25+
  157= 25+س 10+ 2س2
+ س 10+ 2س2

25_157=0  
  0=132 –س 10+ 2س2

نحلل المعادلة : طالبة تجیب 
التربیعیة ذات المجهول الواحد 

  .إلى عاملین
  0)= 11+س) (12- س2( 

  : طالبة أخرى معنى هذا أن
  0=11+أو س 0=12- س2

  توصلت الطالبات إلى أن 
  مرفوض 11-=أو س6= س

بالتعویض عن قیمة س نجد 
  11= 5+6= أن ص

  : مجموعة الحل هي
 }6 ،11{  
  

  
  

ما هي طرق حل 
المعادلتین في 

  .مجهولین
  

  
  : نشاط

  2)5+س(فك المقدار
 حلل المعادلة التربیعیة 

  0=31 –س10+2س2
  :تقویم

بجوار  √ضع عالمة 
اإلجابة الصحیحة 

  :للتساؤالت اآلتیة
إذا كانت مجموعة 
الحل لكل من س 

  }1،2{وص هي 
فإن حل المعادلتین 

  : اآلتیتین
  1= ص -س
  11= ص +  2س
  ----------- هو

  3=ص ، 2=س .أ
  5- =ص ،6=س. ب
  6=ص ،5- =س. ج
  2=ص  ،3=س. د
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  التقویم  دور الطالبة  دور المعلمة  األهداف
  
  
  
  
  
  
  

تتحقق من صحة 
  الحل للمشكلة

  

في بدایة كل حصة تتابع 
المعلمة مع الطالبات الوصول 

للحل النهائي للمشكالت 
  . الریاضیة في الدرس األول

تكمل المعلمة الحصة _ 
  األولى

تطلب من الطالبات التحقق 
ومراجعة ما  من صحة الحل

اتبعته من استراتیجیة حل 
  .للمشكلة السابقة

كیف نعرف أن اإلجابة التي 
  حصلنا علیها صحیحة؟

) 11، 6(هل العددان هما 
  بالفعل؟

  
  
  
  

تقوم المعلمة بمتابعة حل 
في الحصة  يالواجب البیت

  األولى بمشاركة الطالبات
  

یزید نشاط الطالبات وتحاول جادة 
  .وصلت لهالتحقق من الحل الذي ت

  
  

طالبة تجیب نجرب التعویض عن 
قیم المتغیر س في الطرف األیمن 

أخرى . للمعادلة نجد أنها صحیحة
تجیب بأنها استخدمت المجهول ص 

بداللة س وحصلت على نفس 
  .النتیجة
  0=132-س 10+ 2س2: حیث
  0= 132-6× 10+36× 2أي 

، والعدد 6=وعلیه فإن العدد الثاني 
  11= األول

  

  
  
  
  
  
  
  
  

في نهایة الدرس مطلوب 
من كل منكمن كتابة 

  :كیف تم
  ----- تحلیل المشكلة
  ----- تركیب المشكلة
  ----- تقویم المشكلة

  
  :تقویم

عددان یزید أحدهما عن 
، مجموع 4اآلخر بمقدار 

العددان  170مربعیهما 
  ------ هما

 7،11  . أ
 14،22  . ب
 7- ،11-  . ت
  22،7  . ث

  
  

  

  

 الحصة الثانیة
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  التقویم  الطالبة دور  دور المعلمة  األهداف

  ل
  
  
  

تقـــــــــرأ المســـــــــألة قـــــــــراءة 
  .صحیحة

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلل الطالبة المسألة
  
  
  
  
  
  
  
  

تحــــــــــــــــــدد المطلــــــــــــــــــوب 
والمعطیـــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن 

  .المسألة
  
  

تعــرض علــى الطالبـــات نمــط آخـــر 
المســـــــــائل و تكتبهـــــــــا علـــــــــى مـــــــــن 
  .السبورة

  :مثال
ذهبت سناء إلـى السـوق فاشـترت 
حقیبـة ســوداء اللــون مــن معــرض 
ــونس،  ــة بخــان ی الحقائــب واألحذی
ــــــن هــــــذه  ــــــع ثم فوجــــــدت أن مرب
الحقیبــة یــنقص عــن نصــف مربــع 

شــواقل،  7مــا كــان معهــا بمقــدار 
شــیقل فمــا ثمــن  18وكــان معهــا 
  هذه الحقیبة؟

  :الطالباتتناقش المعلمة مع 
  :تحلیل المسألة: أوالً 

  من تقرأ المسألة؟
  من تعید القراءة؟

من تصیغ المسألة بلغتها 
  الخاصة؟

  
إلى أین ذهبت سناء؟ و ماذا ترید 

  أن تشتري؟
  

  من أین اشترت الحقیبة؟ 
  

  كم ثمن الحقیبة؟
  كم كان معها من الشواقل؟

  لماذا لم تشتري الحقیبة بما معها؟
  المسألة؟ما المطلوب في 

  
  
  

تتأمل الطالبات المسألة الجدیدة 
  .باهتمام

 
 
 
  
  .تقرأ الطالبات المسألة بصمت*
  .تقرأ طالبة المسألة*
  .أخرى تعید القراءة*
  .طالبة تصیغ المسألة بأسلوبها*
  .إلى السوق: طالبة قد تجیب *

  .ترید شراء حقیبة سوداء اللون
من معرض :طالبة قد تجیب*

  األحذیة
تعلم سناء ال : وأخرى قد تجیب*

  .ثمن الحقیبة
  .شیقل 18معها : طالبة تجیب 

  .المطلوب ثمن الحقیبة
مربع ثمن الحقیبة : طالبة تجیب

ینقص عن نصف مربع ما كان 
  .شواقل 7معها بمقدار 

تعین المعلمة طالبة لتقوم بتمثیل *
  .  دور سناء و هي تشتري الحقیبة

  

  
  

مالحظـــــــــــة الطالبـــــــــــات 
  أثناء القراءة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل الفراغ
  -----المطلوب
  -----المعطیات
  -----الفرضیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الثالثةالحصة 
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  تفرض البدائل للحل
  
  

تحل المعادلة التربیعیـة 
  .المتكونة

  
  

  .تجد قیمة المجهول
  
  
  
  
  
  

تتحقــــــــق مـــــــــن صـــــــــحة 
  الحل

  ما المعلومات عن ثمن الحقیبة؟
  من تكتب المعطیات؟
  من تكتب المطلوب؟

هیـــا كیـــف نســـاعد ســــناء : المعلمـــة
  في ثمن الحقیبة؟

من تمثـل دور سـناء و هـي تشـتري 
  الحقیبة و تسأل عن ثمنها؟

  
ـــــــــــة  مـــــــــــاذا ســـــــــــنرمز لـــــــــــثمن الحقیب

  المجهول؟
  

  من تعبر عن المعطیات بالرموز؟
  

  الناتجة؟من تحل المعادلة 
  

  كم قیمة المتغیر س؟
  ما هو ثمن الحقیبة بالشواقل؟
  هل الحل منطقي أو معقول؟

هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام 
  طریقة أخرى؟

هل یمكن تطویر المشكلة و 
  حلها؟

توزع المعلمة على الطالبـات أوراق 
وتطلـــــــب مـــــــنهم ) 2(العمـــــــل رقـــــــم 

االطــــالع علــــیهم للحصــــة القادمــــة 
  ).1(وحل نشاط رقم 

طالبة تفرض أن ثمن الحقیبة *
  س
ثمن الحقیبة  مربع: طالبة تجیب*

ونصف مربع ما معها 2هو س
  162=18×9: هو
  7= 162-  2س
تعین المعلمة طالبة لتحل  *

  :المعادلة
  169=7+ 162= 2س
  :أي أن 13±= س
  مرفوض  13- =س،  13=س 

  شیقل  13ثمن الحقیبة 
  الحل معقول: الطالبة تجیب *
  :الطالبة تتحقق من صحة الحل*

  162-2)13= (الطرف األیمن
الطـــــــــــــــــــــــــــــــرف = 7=169-162=

  األیسر
  :الواجب البیتي

ــــــم  ــــــة ) 2(حــــــل نشــــــاط رق مــــــن ورق
ــــــم  ــــــم) 2(العمــــــل رق ) 6(ملحــــــق رق

  .أنظر دلیل الطالب
تكلیــــف الطالبــــات بحــــل التــــدریبات 

أنظـــــر دلیـــــل . المرفقـــــة فـــــي الـــــدلیل
  . الطالب

  
  
  
  
  

حــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــادالت 
  :التربیعیة اآلتیة

  7= 162-  2س
  
  
  

  أكتبي مجموعة الحل؟
  
  
  

تحققــــــــي مــــــــن صـــــــــحة 
  الحل؟
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 األهداف دور المعلمة دور الطالبة التقویم
  

مالحظة الطالبات أثناء 
  .الحل والمناقشة

  
  
  
  
  
  
  

والمعطى حدد المطلوب 
  من المسائل السابقة؟

  
  كون المعادلة المناسبة؟

  
  

 تحقق من صحة الحل؟

تتابع الطالبات القائدة المختارة لحل 
المسألة بالخطوات السابقة وهي فهم 
المشكلة ووضع خطة للحل وتنفیذ 

هذه الخطة ثم مراجعة الحل والتحقق 
  .من صحته

تعرض الطالبات الحلول المقترحة 
  .التي لدیهن في أوراق العمل

  
تعین كل مجموعة قائدة لمناقشة 

  الحلول  
  
  
  

تستلم الطالبات الورقة وتبدأ الحل 
  .للمسائل بإتباع الخطوات السابقة

 

من الطالبات اختیار  تطلب المعلمة
قائدة المجموعة لعرض طریقة 
الحل للمشكلة المعروضة في ورقة 

. 2نشاط ، 1نشاط ،) 2(العمل
تفكیر  االستمرار في استثارة*

الطالبات من خالل ورقة العمل 
تاحة الفرصة ) 2(ملحق ) 2( ٕ وا

للطالبات للتفكیر الجماعي من 
خالل توزیع الطالبات إلى 
مجموعات وتعین قائدة للمجموعة 
لتعرض الحل المناسب حسب 
تفكیر أفراد المجموعة وتعطي 

  .المجموعة الوقت الكافي للتفكیر
تشجیع و تعزیز للطالبات على 

  .ننشاطه
إثارة تفكیر الطالبات أثناء 

  .المناقشة
  
  
 

  
  

تحل المعادالت   
  .التربیعیة المتكونة

  
  
  
  

تتحقق من صحة 
 اإلجابة

  

  

  

  

  

 الرابعةالحصة 
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 األهداف دور المعلمة دور الطالبة التقویم
  

یع و تعزیز تشج
  للطالبات على نشاطهن 

  
إثارة تفكیر الطالبات من 

  .خالل المناقشة
  

تشجیع و تعزیز و 
متابعة مع تعدیل 

  . األخطاء إن وجدت
  

تشجیع و تعزیز 
للطالبات على تركیب 

مشكلة حیاتیة مرت 
 . بهن

  
  
  
  
تسلم الطالبات األوراق وتحثهن  

المعلمة على التعاون بالتألیف 
 .وكتابة المسألة ومحاولة حلها

  
  

تخصص المعلمة هذه الحصة إلثارة 
تهم على تفكیر الطالبات وتنمیة قدر 

التركیب من خالل توزیع أوراق 
بیضاء كبیرة على الطالبات وتطلب 

منهن تألیف مسألة على هیئة مشكلة 
مرت بهن ومحاولة حلها بطریقة حل 
المشكالت السابقة الذكر مع إعطاء 
 . الوقت الكافي لتنفیذ ما طلب منهن 

  
  

تكتب مشكلة ریاضیة _ 
  .مناسبة

  
  
  

تحل المشكلة _ 
بطریقة الریاضیة 
 .صحیحة

  

  

  

  

  

  

  

 الخامسةالحصة 
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  الدرس الثالث    

  مهارة التحلیل والتركیب والتقویم للمشكلة

  :األهداف: أوالً 

  بعد االنتهاء من الدرس تكون الطالبة قد اكتسبت مهارة التحلیل والتركیب والتقویم

 . تحلل الطالبة المسألة إلى المعطیات والمطلوب -
  .تكون الطالبة المعادلة التربیعیة الالزمة -
 .تتحقق الطالبة من صحة الحل -
 .تصدر حكم على صحة الخطوات التي اتبعتها في الحل -

  :المتطلبات األساسیة: ثانیاً  

 في حل المشكالت الریاضیةتوظف طرق حل المعادلة التربیعیة  -
 تحلل الطالبة المعادلة التربیعیة إلى عواملها -

   :البنود اإلختباریة: ثالثاً 

مـن خـالل لوحـة تحمـل فـي مضـمونها حـروف وأرقـام  "الكلمة المفقـودة"لعبـة تعرض المعلمة على الطالبات 
وتوضــح المعلمــة للطالبــات الهــدف مــن اللعبــة وهــو معرفــة الكلمــة المفقــودة مــن خــالل حــل المســائل المعطــاة 

  ))لعبة الكلمة المفقودة         .((حیث إجابة المسألة تدل على حرف من حروف الكلمة المفقودة

  ح           27  ي           1-أ                  1-

أ                   2-  خ           2-  ق            5

ل                   2  د             9  ل            6

ال                   1  ء             0  ص           4
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  .على القیمة من الجدول لتعرف الكلمة المفقودةأجر حل المعادالت التالیة ومن ثمة أشطب  

 0=  100- 2س 100)  3                 0=  4+ س  4+  2س )1
   17=  17+ 2س) 4              0=  54+ س 29 – 2س )2

  

  :الوسائل التعلیمیة المستخدمة: رابعاً 

  " لعبة الكلمة المفقودة " لوحة مكتوب علیها جدول الحروف واألرقام

  مواد وأدوات تعلیمیة –

  الطباشیر الملون -

  السبورة -أقالم ملونة -

  .  أوراق عمل صفیة وأوراق عمل بیتیة -

  .جماعي تعاونيعمل : تنظیم البیئة الصفیة

  .حصص 5:  عدد الحصص

  لعبة الكلمة المفقودة " الثانیة تبدأ المعلمة الدرس بعرض اللوحة" 
 

  أ         50  ل           7  ش        7-  و          32  ع           7

  ب         5-  س        28  ف          0  ب           6  ن           5

  هـ        2-  م            2  ل         20  أ           8   ر          30

  د          8-  ي           3  أ           5  ى          7  و          12

  .أجر حل المسائل التالیة ومن ثمة اشطب على القیمة من الجدول لتعرف الكلمة المفقودة: تنبیه

  

--------- "تاج يجب أن تتحلي به : الكلمة المفقودة هي
 -------"
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  ؟)30(أصبح الناتج ) 5(ما هو العدد الذي إذا أضیف إلي مربعه 
  ؟25عدد أضفت إلیه نصفه ثم ربعه ثم ثلثه فأصبح الناتج 
  فما هما؟) 34(وحاصل جمعهما ) 64(عددان حاصل ضربهما 
  7توجد سلة ملیئة بالتفاح األحمر الكبیر، أخذ األول ربع ما فیها وأخذ الثاني نصفها وأخذ الثالث 

 فكم كان بالسلة من تفاح؟. تفاحات
  سنة وبعد عشر سنوات أصبح عمر األب ضعف ) 70(إذا كان مجموع عمر األب واالبن هو

 فكم هو عمرهما؟ . بنعمر اإل
  فما هما العددان؟ 56عددان متتالیان حاصل ضربهما یساوي 
 فما هما بعداه؟2سم 343س وكانت مساحته 7مستطیل عرضه س وطوله ، 
  ؟27والفرق بینهما  10عددان حاصل القسمة لهما  

  :الكلمة المفقودة هي : تنبیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسنًا وكان ممن ً صحابي جلیل وممن أبلى في هذا الدین بالء
 حرفًا ) 14( اسمه مكون من منحه اهللا صوتًا ندیًا 

  ------------------------- هو
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  التقویم  دور الطالبة  دور المعلمة  األهداف

  

  

  

  

  

  

تحلل الطالبة المشكلة إلى 
  معطیات ومطلوب

  

  

  

  

تفرض الطالبة بدائل 
  للحل

  

  

  تقوم الطالبة حل المشكلة

اللوحة الدوارة في  تستخدم المعلمة
عرض لعبة الكلمة المفقودة أمام 

  .الطالبات

تطلب المعلمة من الطالبات تقسیم 
أنفسهم إلى مجموعات وتعین قائدة 

  .للمجموعة

توزع المعلمة على الطالبات أوراق 
عمل تشتمل على المشكلة األولى 

   والثانیة

تبدأ المعلمة بمناقشة الطالبات في  
المسألة األولى والثانیة لحلها 
بالخطوات السابقة والتوصل من 
خالل قیمة الحل وشطبها من 
الجدول إلى معرفة بعض الحروف 

  .من الكلمة المفقودة

ما هو العدد الذي إذا أضیف ) 1
أصبح الناتج ) 5(إلي مربعه 

  ؟)30(

  :تسأل المعلمة الطالبات

  المسألة؟ من تحل المسألة؟ من تقرأ

  ما هو المطلوب؟

  ما هي المعطیات؟

  

  

تنفذ الطالبات ما طلبت 
  المعلمة

  

  

  أوراق العمل تستلم الطالبات 

  الطالبات المشكلةتتأمل 

  

  تقرأ الطالبات المسألة

تحلل الطالبات المسألة إلى 
  .المطلوب والمعطیات

تفكر الطالبات في وضع خطة 
  .للحل

  .تفرض الطالبات بدائل للحل

  2تفرض العدد س، مربعه س

 5+ 2س: طالبة تضع بدائل
 =30  

تتعاون الطالبات في تنفیذ 
خطة الحل للمسألة على 

  

  

مالحظة الطالبات 
  .أثناء المناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

تشجع الطالبات على 
التفكیر السلیم وتعزز 

  . اإلجابات الصحیحة

  

  

  

تشرف المعلمة على 

 األولىالحصة 
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  هیا لنفكر معًا في معرفة العدد؟

  ؟)العدد(لنعود إلى المطلوب

  ماذا نفعل إن لم نعرف العدد؟

  ما هو مربعه؟ وماذا أضیف إلیه؟

  

من تحل المعادلة المتكونة لنعرف 
  العدد؟

 ما هو العدد الذي حصلنا علیه؟ 

  الحل؟ من تتحقق من صحة

تسجل المعلمة اإلجابة على * 
   .السبورة

الطالبات أن  ىحدإن متطلب 
تشطب الرقم من الجدول الموجود 

  .على اللوحة

تتیح المعلمة الفرصة للطالبات 
للتفكیر في حل المسألة الثانیة على 

  .الكراسات

  

  

 

  

  .السبورة

  )5-(أو ) 5= (+س 

تتحقق بعض الطالبات من 
  .صحة خطوات الحل

تصل طالبة إلى العدد 
  المطلوب؟

  .وأخرى تتحقق من اإلجابة

طالبة تخرج إلى اللوحة 
وتحدد ) اإلجابة(وتشطب الرقم

  .أحد حروف الكلمة المفقودة

تكتب الطالبات المسألة على 
السبورة وتبدأ بتحلیلها ومن 
خالل فهمها للمطلوب 
والمعطى والعالقة بینهما، ثم 
تحاول وضع الخطة للحل، 
وتنفذه وتتوصل بعض 

  . الطالبات للحل الصحیح

  

  :الواجب البیتي

توزع المعلمة على الطالبات 
-1(عمل بیتیة رقم ورقة

) 4(الملحق في) 2-3(،)3
الطالبة ومن خالل تحلها 

اإلجابة تتعرف على بعض 
  .حروف من الكلمة المفقودة

  الطالبات

عند شطب العدد 
  لمعرفة الحرف

المطلوب من الكلمة 
  .المفقودة

المعلمة تصحح 
الكراسات للطالبات 

وتعزز الحلول 
الصحیحة وتوجه نحو 

  .تصویب الخطأ
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 األهداف دور المعلمة دور الطالبة التقویم
تشجع المعلمة الطالبات 

  .على الحل 
  
  
  

تعزز المعلمة اإلجابات 
  . الصحیحة 

  
  
  

تثیر المعلمة تفكیر 
الطالبات حول معرفة 

  .الكلمة المفقودة
  
  
  

 

  
تناقش طالبة حلها مع * 

  .الطالبات 
تخرج طالبة مختارة منهن على * 

السبورة لتوضیح خطوات الحل 
  .للمسألة األولى

تقوم طالبة أخرى بشطب قیمة *
  .اإلجابة

من الجدول وتتعرف على بعض 
  .حروف الكلمة المفقودة

  
  
تخرج طالبة أخرى لحل بعض *

  .لثانیة الخطوات في المسألة ا
و أخرى تتابع الحل على *

  .السبورة 
  .طالبة تتحقق من صحة الحل* 
طالبة تقوم بشطب القیمة من *

  الجدول
من الجدول والتعرف على حرف 
 .آخر من حروف الكلمة المفقودة

مع الطالبات حل  تتابع المعلمة
  .ورقة العمل البیتیة 

تطلب المعلمة من إحدى 
الطالبات إدارة القرص الدوار 

والرقم الذي یقف عنده المؤشر هو 
ستقوم بحلها رقم المسألة التي 
  .المجموعة المختارة

  من تقرأ المسألة؟*
مــن تشــارك معنــا فــي الحــل علــى *

  السبورة؟
  
  
  
  
  
مــن تتعــرف علــى حــروف أخــرى *
  ؟
  

  :الواجب البیتي
) 4-3(،)3-3(حــــــل ورقـــــــة عمـــــــل

  )4(لحق رقممن م
  

تحلل الطالبة 
  المشكلة المطلوبة

  
  
خطة الطالبة  ضعت

  الحل
  
  

  
تحل الطالبة 

المعادالت التربیعیة 
  المطلوبة

  
تتحقق الطالبة من 

 صحة الحل

  

  

  

 لثانیةالحصة ا
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 المهمة دور المعلمة دور الطالبة التقویم
  

تعزز المعلمة قدرة 
الطالبات على كل من 

و  التحلیل و التركیب
  .التقویم
    

  
  
 
 

 

تتابع المعلمة التحقق 
  .من الحل مع الطالبات

  

  

  
  .تقرأ الطالبة المسألة * 
تبدأ الطالبات مناقشة المسألة مع * 

  . بعضهن ومع المعلمة
تحلل الطالبة المسألة محددة *

  .المعطیات و المطلوب
تذكر طالبة الخطة التي اتبعتها * 

  . في الحل
السبورة بحل طالبة تشارك على *

  .بعض الخطوات
  .وأخرى تتحقق من صحة الحل* 
طالبة تتجه إلى اللوحة لتشطب *

القیم التي حصلن علیها و تكتب 
  .باقي الحروف من الكلمة المفقودة

تكتب الطالبات الكلمة المفقودة و *
  أبو موسـى األشـعري : هي

                    :الواجب البیتي 
الطالبات كتابة تطلب المعلمة من _

بحث قصیر عن هذا الصحابي 
الجلیل لمناقشته في الحصة 

  .القادمة

 )3(حل ورقة العمل البیتیة _ 
للتعرف على حل لعبة العدد 

 .المفقود

مـع الطالبـات حـل  تتـابع المعلمـة
بـــاقي المســـائل المعروضـــة علـــى 

  .اللوحة
  
  

المعلمــة موجهــة ومرشــدة ومعــززة 
  .لدور الطالبات

  
  
  
  
  

معلمة مع الطالبات تناقش ال
الكلمة التي توصلن إلیها من 

  .خالل الحل السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلل المشكلة
  
  
  ضع خطة الحلت

  
  
  تنفیذ الخطة

  
  

صحة  تتحقق من
  الحل

  
 

 الثالثةالحصة 
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  )4(ملحق رقم 
  دلیل الطالب

  أوراق العمل الصفیة
  

 :الطالبة المتفوقة /الطالب عزیزي      
 وهو موضوع تنمیة مهارات التفكیر العلیا  الیومیة، حیاتنا في هذا البرنامج موضوع هام جدا یتناول

من خالل إتباع أسلوب حل المشكالت عن طریق حل مجموعة من المشكالت الریاضیة التي 
 من كثیر حل على تساعدناتؤول إلى معادالت تربیعیة، والخطوات التي سنتبعها في حلها 

تفكیر الطلبة لمحاولة  تنمیة ستساهم فيا أنهإضافة إلى  حیاتنا، في تواجهنا التي المشكالت
وقد تم اختیارك من بین طالبات الصف التاسع كطالبة متفوقة آملة أن تتفاعلي مع أنشطة . حلها

 .هذا البرنامج وفعالیاته حتى تتحقق األهداف المرجوة
 ضیةاتبع التوجیهات المصاغة في صورة خطوات یمكن أن تتبع عند القیام بحل المشكلة الریا  . 
  أوراق العمل تسهل التواصل بین المعلم والطالب، وبین الطلبة أنفسهم عندما یواجه أي صعوبة

 .عند حل المشكالت الریاضیة المختلفة
   تعطى أوراق عمل للطالبات باختیار بعض التمارین من التمارین المعدة في البرنامج كنشاط

وتترك الفرصة للطالبة . نفس الحصة بیتي لتناقش في حصة قادمة، أو كنشاط صفي ینفذ في
تكلف الطالبات بتنفیذ أوراق العمل .  لتفكر بمفردها أو بمساعدة غیرها في خارج وقت الحصة

 .بعضها في حصة أخرى وبعضها في البیت 
  ،تجمع المعلمة أوراق العمل البیتیة لتصحح وتعاد للطالبات للحصول على التغذیة الراجعة

  .أو في الحصة التالیة وتناقش في الحصة نفسه 
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  الدرس األول

  )1- 1(ورقة عمل 

اقرئـــي التمـــارین التالیـــة قـــراءة دقیقـــة، وفـــي كـــل مـــرة قـــومي بتحلیـــل المســـألة مـــن خـــالل فهمـــك لهـــا وقـــدمي 
   :اقتراحاتك لوضع خطة الحل المناسبة 

ســم، اسـتخدمت القطعــة 3عرضــها بمقـدار قطعـة مـن الــورق المقـوى مســتطیلة الشـكل، طولهــا یزیـد عـن 
لصنع علبة مفتوحة وذلك بقطع مناطق مربعة متطابقـة مـن كـل زاویـة مـن زوایـا القطعـة، طـول كـل منهـا 

، فجـدي بعـدي 3سـم720سم، ثم ثنیت األطراف لتشكل العلبة المناسبة، فإذا كـان حجـم العلبـة الناتجـة 4
  قطعة الورق؟ 

 :فهم المسألة: أوالً 
 المطلوب:--------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

  :وضع خطة الحل: ثانیاً           

 فرض الفروض:------------------ ---------------------- 

  للحلماذا تقترحین:-------------------------------------- 

 كون المعادلة بالرموز------------------------------------ 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: --------------- --------------------------------- 

 أجد المطلوب:------------- ----- ------------------------------ 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً 

 تحقق من صحة اإلجابة: ----------- ---------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:------- ----- ----------------------  

سـم، اسـتخدمت القطعـة 3قطعة من الورق المقوى مستطیلة الشكل، طولها یزیـد عـن عرضـها بمقـدار  )1
لصنع علبة مفتوحة وذلك بقطع مناطق مربعة متطابقة من كل زاویة من زوایا القطعة، طول كـل منهـا 

، فجــدي 3ســم720العلبــة المناســبة، فــإذا كــان حجــم العلبــة الناتجــة ســم، ثــم ثنیــت األطــراف لتشــكل 4
  بعدي قطعة الورق؟ 
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 )1- 2(ورقة عمل 

  

  

  
  

 :فهم المسألة: أوالً 
 المطلوب:--------------------------------------- 
 المعطیات:--------------------------------------- 
  ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 :وضع خطة الحل: ثانیاً            

 فرض الفروض  :------------------------------------- 
 ماذا تقترحین للحل:---------------------------------- 
 المعادلة بالرموز------------------------------------        

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً    

  حل المعادلة: -------------------------------------------- 

  المطلوبأجد: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً 

  تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:----------------------------- 
 

  
  

  

سم فإذا كانت مساحته 2مستطیل ینقص عرضه عن طوله بمقدار  )2
 أوجدي بعدیه؟ 2سم39 تنقص عن مجموع مربعي بعدیه بمقدار
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  )1- 3(ورقة عمل 
  
  

  

 :فهم المسألة: أوالً 

 المطلوب:---------------------- ------------------------ 
 المعطیات:--------------------------------------------- 

 :وضع خطة للحل: ثانیاً 

  الشكلارسم:-------------------------------------- 
 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: -------------------------------------------- 

 أجد المطلوب:-- ----------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً 

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:-----------------------------  
  
  
  

  

  

  

 سم4ضلع اآلخر بمقدار هما عن طول مربعان یزید طول ضلع أحد) 3
 أوجدي طول كل منهما؟ 2سم25، مجموع مساحتیهما 
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  )1- 4(ورقة العمل

  

 

  

  :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:------------------------------------- 
 المعطیات:------------------------------------ 

  :وضع خطة الحل: ثانیاً 

 ماذا تقترحین من بدائل:----------------------------- 
 المعادالت الرمزیة المناسبة:---------------------------  

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً  

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

  اإلجابةتحقق من صحة:----------------- ----- ----------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:---------------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟-------------------------- 

  
 

  

حاصـل ضـربهما یزیـد عـن خمســة  متتالیـان موجبـان عـددان) 4
 أوجدي العددین؟ 17أمثال مجموعهما بمقدار 
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  )1- 5(ورقة العمل 

 

  
  :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:-------------------------------------- 
 المعطیات:------------------------------------- 

 :خطة الحل: ثانیأ

 ما البدائل المقترحة للحل:----------------------------- 
  الرمزیة المناسبةالمعادلة: ---------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

  اإلجابةتحقق من صحة: ---------------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟---------------------- 

  
  
  
  
  

  
  
  

 ؟ 6ما هو العدد الذي إذا أضیف إلى ضعف مربعه كان الناتج ) 5
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  )1- 6(ورقة عمل 
  
  
  
  

  :فهم المشكلة: أوالً 
 المطلوب:-------------------------------------- 
 المعطیات:------------------------------------- 

 :خطة الحل: ثانیأ       

 ما البدائل المقترحة للحل:---------------------------- 
  المناسبةالمعادلة الرمزیة:---------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً    

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً  

 تحقق من صحة اإلجابة:------------- ----- --------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:---------------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟-------------------------- 

  

 

 

  

 

ر ابنه) 6 ُ م ام ستة أمثال عُ ر بسّ ُ م ،  294یساوي إذا كان حاصل ضرب عمریهما . عُ
 فما هو عمر كل منهما؟
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  )1(ورقة عمل بیتیة 

  :عزیزتي الطالبة المتفوقة
تأملي المسائل اآلتیة واقرئیهـا قـراءة جیـدة وفكـري بمفـردك كیـف سـنحلل هـذه المسـائل ونحـاول الوصـول 

  :للحل الصحیح

  

  :فهم المشكلة: أوالً  

  ---------------------------------------- :المطلوب
  ----------------------------------------- :المعطیات

  :وضع خطة الحل: ثانیاً 

  ----------------------------------------- :رسم الشكل
  --------------------------------------- :ما لبدائل للحل

  ----------------------------- :أكتب المعادالت الرمزیة الالزمة
  
  

  

  :فهم المشكلة: أوالً 

  ----------------------------------------------- :المطلوب

  ---------------------------------------------- :المعطیات

  :وضع خطة الحل: ثانیاً 

  ---------------------------------------- :أرسم الشكل المناسب

  ------------------------------------------ :ما مقترحاتك للحل

  ------ -------------------------- :أكتب المعادالت الرمزیة المناسبة

سنوات  4عمره منذ  سنة عن ثالثة أمثال 192مربع عمر سعید اآلن یزید ) 7
 فما عمر سعید اآلن؟

على شكل مثلث على شكل مثلث فإذا كان طول قطعة أرض . 8
، فما 2م375م، وكانت مساحتها 5قاعدتها یزید على ارتفاعها بمقدار 

 ل قاعدتها وما طول ارتفاعها؟طو
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  )2(ورقة عمل بیتیة 

  

  

  

  :فهم المشكلة: أوألً 

  ----------------------------------------------- :المطلوب

  ----------------------------------------------- :المعطیات

  :وضع الخطة للحل: ثانیاً 

  ------------------------------------------ :ما مقترحاتك للحل

  ------------------------------------- :المعادلة الرمزیة المناسبة

  

  

  

  :فهم المشكلة: أوالً 

  ----------------------------------------------- :المطلوب

  ----------------------------------------------- :المعطیات

  :وضع الخطة للحل: ثانیاً 

  ------------------------------------------ :ما مقترحاتك للحل

  ------------------------------------- :المناسبةالمعادلة الرمزیة 

  

عددان زوجیان حقیقیان أحدهما ضعف اآلخر، . 9
  ؟فما هذان العددان 136ومجموع مربعیهما 

ذا كان حاصل ضرب عددان إ. 10
فما  24زوجیان سالبان متتالیان 

  هما العددان؟
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  الدرس الثاني

  )2- 1(ورقة عمل 

بعد قراءة المسائل قراءة جیدة قومي بالخطوات السابقة لحل كل مسألة، وهي : عزیزتي الطالبة المتفوقة
  .فهم المسألة ووضع خطة للحل وتنفیذ ما تم التخطیط له والتحقق من صحة الحل

  

 

 :فهم المشكلة: أوالً           

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 وضع خطة للحل: ثانیاً          

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: --------------------- ---------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟--------------------- 

  

  

 م فما بعداها؟ 36،إذا كان محیطها 2م80مستطیلة الشكل مساحتها بركة ماء  )1
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  )2- 2(ورقة عمل 
  
  

 

 

 :فهم المشكلة: أوالً           

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
  الشكلارسم:-------------------------------------- 

 وضع خطة للحل: ثانیاً          

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

 إصدر حكم على معقولیة اإلجابة:----------------------------- 
  التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟هل یمكن---------------------- 

  
  
  

  

م فإذا كانت مساحة سطحه 7مستطیل یزید طوله عن عرضه بمقدار ) 2
 فأوجد طول وعرض المستطیل؟ 2م120
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  )2- 3(ورقة عمل 
  
  

  

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 وضع خطة للحل: ثانیاً          

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

 إلجابةإصدر حكم على معقولیة ا:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟---------------------- 

 
 .صمم مشكلة تتعلق بالمساحة والمحیط یمكن حلها باستخدام طریقة حل المشكالت )4

        ------------------------------------ -----------------  

  

  

 أجد أطوال أضالع المثلث؟ 8- ، س1-مثلث قائم الزاویة أضالعه س، س) 3 
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  )2- 4(ورقة عمل     

عزیزتي الطالبة المتفوقة لدیك ورقة العمل الجماعیة تحوي نشاطین لمشكلتین فعلیك بتحدي هذه 
  :المشكلة ومحاولة حلها بالطریقة السابقة

  :النشاط األول

  

  

  فهم المشكلة: أوالً 

عادة صیاغتها بلغتك- ٕ   :وأجیبي عن األسئلة المطروحة على المشكلة للتأكد من فهمك لها.قراءة المشكلة وا

  ----- ، ما الفرق بین عمرك وعمر أبیك؟----- ، كم عمر أبیك؟-------- كم عمرك؟

  ------- سنوات كم یصبح عمرك وعمر أبیك؟ 8بعد 

  ------------------------- --------------:المطلوب في المسألة -

  -------------------------------------- :المعطیات في المسألة -

  :خطة الحل:ثانیاً 

  ------------------------------------------------ :فرض الفروض

  ----------------------------------- :كوني جدول للرموز المعبرة عن األلفاظ

  :تنفیذ الحل: ثالثاً 

  ------------------------------ -------------------:حل المعادلة 

  :مراجعة الحل: رابعاً 

  -------- -------------------------------------:تحقق من صحة الحل

 معقولیة الحل .1
  هل یمكن حل المشكلة بطریقة أخرى .2

سنوات یصبح  8سنة، وبعد  25الفرق بین عمر أب وابنه اآلن 
  عمر االبن فما هو عمر كل منهما؟ 1/2= عمر األب  1/7
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  )2- 5(ورقة عمل 

  :النشاط الثاني

مربعین متالصقین كما في الشكل فإذا كانت مساحة القطعة یمتلك شخص قطعة أرض مكونة من 
  م 440=، ومحیطها 2م10000

       0فما طول ضلع المربع األكبر للقطعة؟

  فهم المشكلة: أوالً 

عادة صیاغتها بلغتك - ٕ وأجیبي عن األسئلة المطروحة على المشكلة للتأكد من .قراءة المشكلة وا
  :فهمك لها

  --- ، كم محیطها؟----- ، كم مساحتها؟----- ا تتكون؟، مم------ ماذا یمتلك الشخص؟

  -------------------------------------- :المطلوب في المسألة -

  -------------------------------------- :المعطیات في المسألة -

  خطة الحل:ثانیاً 

 ----------------------------------------------------  

  تنفیذ الحل: ثالثاً 

 ----------------------------------------------------  

  :مراجعة الحل: رابعاً 

 معقولیة الحل .1
 ---------------------------------------------- 

 هل یمكن حل المشكلة بطریقة أخرى .2
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  الدرس الثالث

  )3-1(ورقة عمل رقم 

  :الطالبة المتفوق/ عزیزي الطالب
  :حتى تتمكني من معرفة باقي حروف الكلمة المفقودة أجر حل المسائل التالیة بخطوات الحل السابقة

  

  

 

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 وضع خطة للحل: ثانیاً          

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

  على معقولیة اإلجابةإصدر حكم:-----------------------------  

األحمر الكبیر، أخذ األول ربع ما فیها توجد سلة ملیئة بالتفاح  )1
وأخذ الثاني مربع األول وأخذ الثالث نصفها وأخذ الرابع 

 فكم كان بالسلة من تفاح؟. تفاحتان
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  )3- 2(ورقة عمل رقم 

  
  

  

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 وضع خطة للحل: ثانیاً          

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

  اإلجابةإصدر حكم على معقولیة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟--------------------- 
  
  
  
  

سنوات أصبح عمر األب ضعف عمر  سنة وبعد عشر) 70(إذا كان مجموع عمر األب واإلبن هو ) 2
 فكم هو عمرهما؟ . بناال
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  )3- 3(ورقة عمل رقم 

  
  

  

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 :وضع خطة للحل: ثانیاً 

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

  اإلجابةإصدر حكم على معقولیة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟--------------------- 
  

  

  

 فما العددان؟ 56عددان متتالیان حاصل ضربھما یساوي 
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  )3- 4(ورقة عمل رقم

  

  

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 :وضع خطة للحل: ثانیاً 

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

  اإلجابةإصدر حكم على معقولیة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟--------------------- 
  

  

  

  

 فما ھما العددان؟ 27والفرق بینھما  10عددان حاصل القسمة لھما           
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  )3-5(ورقة عمل رقم 

  

  

 :فهم المشكلة: أوالً 

 المطلوب:---------------------------------------- 
 المعطیات:---------------------------------------  
 ارسم الشكل:-------------------------------------- 

 :وضع خطة للحل: ثانیاً 

 ماذا تقترحین للحل:----------------------------------- 
 المعادلة بالرموز----------------------------------- 

  :تنفیذ خطة الحل: ثالثاً          

  حل المعادلة: ---------------------------------------- 

 أجد المطلوب: ------------------------------------------- 

  :التحقق من صحة الحل: رابعاً         

 تحقق من صحة اإلجابة: ---------------------------------- 

  اإلجابةإصدر حكم على معقولیة:----------------------------- 
 هل یمكن التفكیر بالحل باستخدام طریقة أخرى؟--------------------- 
  

  

  

  

، فما  2سم343س وكانت مساحته 7مستطیل عرضه س وطوله 
 هما بعداه؟
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  )3(رقم بیتیةورقة عمل 

  :عزیزتي الطالبة المتفوقة

أجر حل المسائل التالیة واستمتعي معنا في لعبة العدد المفقود من خالل شطب القیمة العددیة لإلجابة 
  :للمسألة واختاري الحل الصحیح الصحیحة 

2               6  2               9  10             8  

0               8  5               4    3               6  

14              3  -2              8  -5            12  

 

  هذا العدد؟ فما 45مربع عدد أضیف إلیه أربعة أضعاف هذا العدد فكان المجموع 

 ------------------------------------------------ 

  ؟2م 140أمتار عن عرضها، ما بعداها إذا كانت مساحتها  4أرض مستطیلة الشكل طولها یزید 

 -------------------------------------------------- 

  ؟6ما هو العدد الذي إذا أضیف إلى مربعه كان الناتج 

------------ ---------------------------------------- 

  

  

ومجموع الرقم ) 3(الرقم األخیر ضعف الرقم األول والرقم الثاني أقل من الرقم الثالث بـ  :تنبیه
  .األول واألخیر ضعف الرقم الثالث

  

---- هو عدد مؤلف من أربعة أرقام : العدد المفقود
 -----------
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  تطبیقات إثرائیة إضافیة

  وحدة المعادالت تربیعیةعلى 

س، حدث عطل فني في القطار /كم في الظروف الطبیعیة بسرعة ع كم360یقطع قطار المسافة  -1
 :س عن السرعة العادیة/كم10مما أدى إلى نقصان السرعة بمقدار 

في الظروف الطبیعیة  360أكتب المقدار الذي یدل على الزمن الالزم لقطع المسافة   - أ
 .بداللة ع

 .المقدار الذي یدل على الزمن الالزم لقطع نفس المسافة بعد حدوث العطلأكتب   -  ب
دقیقة أكون  30بمقدار ) أ(أقل من الزمن في الفرع ) ب(إذا عرفت أن الزمن في الفرع   -  ت

 معادلة بداللة ع واختصرها إلى أبسط صورة لتصبح 
  صفر=  7200 –ع 10 -2ع

شیقًال ، فإذا كان ثالثة أمثال مربع ثمن  80بمقدار ثمن جهاز تلفزیون یزید عن ثمن جهاز رادیو  - 2
، فما ثمن كل منهما؟ 7300جهاز الرادیو یقل عن مربع ثمن جهاز التلفزیون بمقدار        شیقًال

 م كما في الشكل المجاور، جد مساحة المنطقة المظللة؟88بركة سباحة دائریة محاطة بسور طوله 3_ 

  

  

سم، احسب كًال 18سم وكانت مساحته  3یزید عن عرضه بمقدار  إذا كان طول ضلع مستطیل -   4
 من طوله وعرضه؟

، أوجد هذین العددین إذا كان 2عددان صحیحان موجبان یزید أحدهما عن ضعف اآلخر بمقدار _ 5
 ؟84حاصل ضربهما 

سنة، ومنذ خمس سنوات كان ضعف عمر األب ینقص  15عمر رجل یزید عن عمر ابنه بمقدار  - 6
  سنة، ما عمر كل من األب واالبن اآلن؟13مربع عمر االبن بمقدار عن 
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، أوجد هذین العددین إذا كان 1عددان صحیحان موجبان یزید أحدهما عن ثالثة أمثال اآلخر بمقدار - 7
 ؟30حاصل ضربهما 

 أحیطت بسور، ما طول هذا السور؟ 2م144قطعة أرض مربعة الشكل مساحة سطحها 8- 

، أوجد 17تتالیان حاصل ضربهما یزید عن خمسة أمثال مجموعهما بمقدار عددان موجبان م9- 
 العددین؟

سم، ومجموع مساحتیهما 4مربعان یزید طول ضلع أحدهما عن طول الضلع اآلخر بمقدار 10- 
  ، أوجد طول كل منهما؟2سم250

یزید عن  سم وكان مربع القطر األصغر4معین یزید طول أحد قطریه عن القطر اآلخر بمقدار 11-  
  ، فما طول كل من قطري المعین؟2سم30مساحة المعین بمقدار 

س لقطعت نفس المسافة في /كم8كم بسرعة منتظمة ولو زادت سرعتها  240قطعت سیارة مسافة 12-   
 زمن أقل من الزمن األول بمقدار ساعة واحدة أوجدي سرعة السیارة األصلیة؟

أوجدي  2م1200م، ومساحة األرض 50الساقین طول ساقه قطعة أرض على شكل مثلث متساوي 13- 
  طول قاعدتها وطول ارتفاعها؟

صندوق على شكل متوازي مستطیالت، قاعدته مستطیلة الشكل، طولها یعادل مرة ونصف من 14- 
 ما طول وما عرض هذه القاعدة المستطیلة؟ وما محیطها؟ 2سم 45= عرضها، فإذا كانت مساحتها
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  الرحمن الرحیمبسم اهللا 

  غزة                                                         -الجامعة اإلسالمیة

  عمادة الدراسات العلیا                                                     

  ریاضیات/قسم المناهج وطرق التدریس

  .ورعاهحفظه اهللا    ------------------ األستاذ / السید الدكتور

  . -------------- مكان العمل --------------- :الدرجة العلمیة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  تحكیم اختبار مهارات التفكیر العلیا: الموضوع             

یشرفني دعوة سیادتكم للمشاركة في تحكیم اختبار مهارات التفكیر العلیا والذي یضم /  تحیة طیبة وبعد
فقرة موزعة على عشر مشكالت ریاضیة، كل فقرة ) 30(، ویتكون من)لتحلیل والتركیب والتقویم ا(مهارة 

تنطوي تحت مهارة من المهارات السابق ذكرها، ویتم من خالل ثالث خطوات، وتهدف إلى معرفة قدرة 
  .الطالبة المتفوقة على التحلیل والتركیب والتقویم

مقترح في الریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى الطالبات حیث تقوم الباحثة بدراسة حول برنامج  
  .بغزة –المتفوقات في الصف التاسع األساسي للحصول على درجة الماجستیر من الجامعة اإلسالمیة 

مشكالت ) 10(ومن أدوات هذه الدراسة اختبار مهارات التفكیر العلیا حیث یشتمل هذا االختبار على  
، والخطوة الثانیة تحقق )القدرة على التحلیل(ریاضیة، الخطوة األولى تحقق فهم المشكلة ووضع خطة الحل 

القدرة (والتحقق من صحته  ، والخطوة الثالثة تحقق مراجعة الحل)القدرة على التركیب(تنفیذ خطة الحل 
  .، والخطوات الثالثة تحقق القدرة على التحلیل والتركیب والتقویم)على التقویم

وینبغي على الطالبة أن تجیب كما هو محدد في اإلجابة النموذجیة حیث تأخذ اإلجابة الصحیحة  درجة 
ة على الفقرات یتم حساب وبعد اإلجاب. واحدة والخاطئة صفر، حسب ترتیب معین موضح خالل االختبار

  .الدرجات التي تحصل علیها الطالبة

  :الرجاء قراءة االختبار وتحكیمه من حیث 

 .مدى تمثیل االختبار لمهارات التفكیر العلیا .1
 .صالحیة االختبار لما أعد له .2
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 .صیاغة فقرات االختبار بما تحقق خطوات حل المشكلة الریاضیة .3
 .زمن االختبار المناسب .4
 .فقرات االختبار لكل مهارة من مهارات التفكیر العلیامراعاة  .5
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار .6
 .تدوین أیة مالحظات أخرى ترونها مناسبة .7

وأخیرًا یسعد الباحثة أن تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدیر لحسن تعاونكم في خدمة البحث العلمي 
  .لتعلیمیةوالمساهمة في تحسین وتطویر العملیة ا

 
  

  مع خالص شكري وتقدیري ،،،

                                                   

           الباحثة                                                                                

  منوة وصفي شهوان                                                     
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  )5(م ملحق رق

  الصورة النهائیة

  ار مهارات التفكیر العلیابالخت

  التقویم- التركیب- التحلیل

  اختبار مهارات التفكیر العلیا

  إعداد الباحثة

  منوة وصفي شاكر شهوان

  الجامعة اإلسالمیة

  كلیة التربیة

  م2012/ م2011

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :عزیزتي الطالبة المتفوقة

بدراسة تهدف إلى تنمیة مهارات التفكیر العلیا باستخدام أسلوب حل المشكالت في تقوم الباحثة 
الریاضیات وهذا االختبار یهدف إلى قیاس قدرتك على التحلیل والتركیب والتقویم من خالل قدرتك على 
حل المشكالت الریاضیة بعد دراسة وحدة المعادالت التربیعیة، وقبل البدء في اإلجابة على مفردات 

  :االختبار علیك قراءة التعلیمات التالیة

  : تعلیمات االختبار

  .في المكان المخصص لإلجابة في الجدول المرفق) x(یرجى قراءة أسئلة االختبار، ثم وضع إشارة _ 1

  .یتكون االختبار من عشر مشكالت ریاضیة، كل مشكلة تتكون من ثالث خطوات _ 2

  :كما یلي تتوزع الخطوات في المشكالت الریاضیة_ 3
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 أي معرفة ما ) افهم المشكلة وفكر في خطة للحل(توضح قدرتك على التحلیل : الخطوة األولى
 .هو المطلوب والمعطیات والعالقة بینهما

 أي إتباع الطریقة الصحیحة في ) تنفیذ خطة الحل(توضح قدرتك على التركیب : الخطوة الثانیة
 .حل المعادلة المتكونة

 مراجعة الحل والتحقق من معقولیة وصحة الطریقة (قدرتك على التقویم  توضح: الخطوة الثالثة
 ).المتبعة بالحل

 .الزمن المحدد لإلجابة عن أسئلة االختبار ساعة ونصف_ 4

  .یجب أن تتأكدي من قراءة كل مسألة من مسائل االختبار بدقة_  5

  .ال تتركي أي سؤال دون اإلجابة علیه_ 6

، لتفكري دون تعجل وتأتي بأفكار مثیرة ال یأتي بها غیركعلیك أن تستغلي وقتك جی_ 7   .دًا

  . تستخدم إجابتك على االختبار ألغراض البحث العلمي والدراسة_ 8

                                                               

 

 

 

   الباحثة                                                                

  منوة وصفي شهوان                                                                   

  

       

مع تمنیاتي لكن 
     بالتوفیق 

 الدائم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  اختبار

  التفكیر العلیا اتمهار 

  

  )التقویم - التركیب -التحلیل(

  

  
                --------------------------- ------------------------:  ة/الطالباسم 

   -------------------------- ----------------------------- :   الصف

           ---------------------- ------------------------------:  اسم المدرسة
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  ----- ----------------------------------------------------:الدرجة
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1(  

  
  سم) 7-س(      سم) 3-س(                                              

سم              )7-س(       سم                       )6-س(                                                       
                                                           

   )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى
  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه المشكلة من خالل ما

  :تحته خط

  24 -مساحة المستطیل= مساحة المربع ~ ب            24= مساحة المربع + مساحة المستطیل ~  أ

   24+مساحة المستطیل = مساحة المربع ~ د              24 –مساحة المربع = مساحة المستطیل ~  ج        

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة

 اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة السابقة :                                                                                          

    سم                         ) 6-س(                    24+ } ) 7-س)(7-س({ = } ) 3-س)(6- س(~  { أ

  سم     ) 7- س(                   سم) 3-س(        24= }  ) 7- س)(7-س({ +} ) 3- س)(6-س(~ { ب

  سم) 7- س(                                                    24+ } ) 3-س)(6-س({ = } ) 7-س)(7-س(~ { ج

  }) 3-س)(6-س({ =  24 –} ) 7- س)(7-س(~ { د

  )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة

    :التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة

  11= س~  أ   
  سم) 7-س(                                      سم) 6-س(                              5= س~  ب  
  سم) 7- س(      سم     ) 3-س(                                           55= س ~  ج  
  24= س~  د  

  

كانت مساحة المستطیل یبین الشكل المقابل مربعًا ومستطیًال إذا 
 ، جد س؟   2سم24تزید عن مساحة المربع بمقدار 
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2( 

 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى

  :لهذه المشكلة من خالل ما تحته خطاختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك 

= مساحة المربع الصغیر  ~أ    
1
  .   مساحة المربع الكبیر  5

  .مساحة المربع الصغیر+  5= مساحة المربع الكبیر~ ب    

  .مربع صغیر 625= مساحة المربع الكبیر~ ج    

  .محیط المربع الكبیر= محیط خمس مربعات صغیرة ~ د    

 )التركیب(أكتب الحل  : الثانیةالخطوة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  :  السابقة

  2س 625 = س، فإن مساحته= نفرض أن طول ضلع المربع الكبیر ~أ

  2س 25=  س، فإن مساحته= نفرض أن طول ضلع المربع الصغیر ~ب    

         625= 2س 5=س، فإن مساحة الخمس مربعات الصغیرة =طول ضلع المربع الصغیرنفرض أن ~ ج   

  625 =2س25 = س، فإن مساحة الخمس مربعات الصغیرة= نفرض أن طول ضلع المربع الكبیر ~د   

  )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة

  الحل للمشكلة السابقةاختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة: 

  سم 5= طول القطعة المربعة الصغیرة ~ أ
  سم25= طول القطعة المربعة الصغیرة ~ ب
  سم125= طول ضلع المربع الكبیر ~ ج
  سم 55= طول القطعة المربعة الصغیرة  ~د
  
  

فما طول  مربعات متساویة 5قطع إلى ،  2م625= مساحته مربع 
علمًا بأن المربع األكبر محیطه  كل قطعة من هذه المربعات الصغیرة
 أكبر من محیط كل هذه المربعات؟ 
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3(  
  

  

 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه
  :المشكلة من خالل ما تحته خط

  7= طول الضلع الثالث   –أن طول الضلع الثاني  ~أ

  طول الضلع الثاني  - 7= أن طول الضلع الثالث  ~ب

  7= طول الضلع الثالث  +أن طول الضلع الثاني  ~ج

  13= طول الضلع الثالث  +أن طول الضلع الثاني  ~د
 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة اختاري من بین العبارات التالیة
 :السابقة

  م13  .نرسم شكًال للمنطقة المثلثیة القائمة ~أ
  .نجمع أطوال األضالع الثالثة  ~ب
  2)7- س(مربع الضلع الثالث+  2)س(مربع الضلع الثاني= 2)13(مربع طول الضلع األكبر ~ج

  }أ  ،  ج {   ~د
   )التقویم(صحة الحل   تحقق من : الخطوة الثالثة 
 اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة:  

  م13  7= ، والضلع الثالث5= الضلع الثاني   ~أ
  144= ، والضلع الثالث25= الضلع الثاني~ ب
  5= والضلع الثالث ، 12= الضلع الثاني~ ج
    12-= ، والضلع الثالث5= الضلع الثاني~  د
  
  

         

على شكل  جانب من حدیقة مزروعة بالحشائش، 
ضلعها األكبر منطقة مثلثیة قائمة الزاویة، طول 

یزید أحد ضلعیها اآلخرین عن طول الضلع  م،13
 جد طول كل من الضلعین؟، أمتار 7الثالث بمقدار 
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  )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 
  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه

  :المشكلة من خالل ما تحته خط

  57عدد الدفاتر التي اشترتها صفاء ~ أ

  57= دفاتر  8عدد الدفاتر وعلیهم مجموع مربع ~ ب

  شیقل 57ثمن الدفاتر التي اشترتها صفاء ~ ج

  شیقل 30ثمن الدفاتر التي اشترتها صفاء ~  د

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
 :السابقة

  57=  2س+ س  8إذا كان عدد الدفاتر س فإن ~ أ  

  57= 8+  2إذا كان عدد الدفاتر س فإن س~ ب   

  30=  57+  2إذا كان عدد الدفاتر س فإن س~ ج       

  57=  30+  2س 8إذا كان عدد الدفاتر س فإن   ~ د

 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 

  التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقةاختاري من بین العبارات:  

             7-= عدد الدفاتر ~ج                             8= عدد الدفاتر  ~أ
  7= عدد الدفاتر ~د                           57= عدد الدفاتر ~ب

اشترت صفاء عددًا من الدفاتر الغالیة من مكتبة األقصى حیث 
دفاتر  8شیقل، فوجدت أنها إذا أضافت  4أن ثمن الدفتر الواحد

فما عدد دفترًا  57إلى مربع عدد هذه الدفاتر سیصبح الناتج 
  شیقل؟  30هذه الدفاتر التي اشترتها صفاء إذا كان معها 
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5(  

  

  

  

 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه
 :المشكلة من خالل ما تحته خط

  سم 5= عرض اإلطار هو عرض الصورة  ~أ

  عرض اإلطار هو عرض المستطیل المحیط بالصورة ~ب

  عرض الصورة –عرض اإلطار هو عرض المستطیل المحیط بالصورة  ~ج

  عرض الصورة – طول المستطیل= عرض اإلطار ~د

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

   اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  :  السابقة

               .                                                نرسم شكًال توضیحیًا للصورة واإلطار ~  أ
  )س+ 5(، وعرضه )س+  10(نفرض عرض اإلطار س فیكون طول المستطیل ~ ب
    س  )س 2+5(، وعرضه )س2+ 10(نفرض عرض اإلطار س فیكون طول المستطیل  ~ج

                                                                                       }أ ، ج ~   { د
 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 
  التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقةاختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة:  

  سم  2.5=عرض اإلطار ~ أ 
  سم 5= عرض اإلطار~ ب
  سم10= عرض اإلطار ~ج
  سم 50= عرض اإلطار~ د 

  

سم بإطار 5سم وعرضها 10یراد إحاطة صورة مستطیلة الشكل طولها 
إذا كانت مساحة اإلطار تساوي مثلي  عرضه متساوٍ على جمیع األطراف،

   فجد عرض اإلطار؟مساحة الصورة، 
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 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه المشكلة من خالل ما
 :تحته خط

  6× عمر جمیل = عمر سعید ~ أ

 عمر سعید~ ب
1
  عمر جمیل 6

  عمر سعید 6÷  294= عمر جمیل ~ ج

   294= مجموع عمري جمیل وسعید~  د
 )التركیب(  أكتب الحل: الخطوة الثانیة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  :  السابقة

      294)= س 6× س ( ~ ج             6+نفرض أن عمر سعید س وعمر جمیل س~  أ
       }ب ، ج { ~   د               س 6 نفرض أن عمر سعید س وعمر جمیل ~ ب

 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الثالثةالخطوة  

  :اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة

  سنة 42سنوات، وعمر جمیل  7عمر سعید ~ أ

  سنة42سنوات، وعمر سعید  7عمر جمیل ~ ب

  سنة 42سنة، وعمر سعید  49عمر جمیل ~ ج

  سنة 49سنوات، وعمر جمیل  6عمر سعید~ د

عمر جمیل ستة أمثال عمر ابنه سعید، إذا 
 294 كان حاصل ضرب عمریهما یساوي

 فما عمر كل منهما؟
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 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه
 :تحته خط المشكلة من خالل ما

  .بیضة) 5+س( البیض هو  عدد~  أ

  یربح مربي الدواجن من كل بیضة یبیعها س شیقل~ ب        

  بیضة 84عدد البیض  ~ج        

 شیقل 84بیضة هو) 5+س(یكون ربحه إذا كان یبیع ~ د        

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  :  السابقة

  .س بیضة 84إذا كان یربح س شیقل في البیضة فإن عدد البیض ~  أ
    84) = 5+ س (إذا كان یربح س شیقل في البیضة فإن س ~ ب
  )5+س(84= إذا كان یربح س شیقل في البیضة فإن عدد البیض ~ ج
   84+ س  =البیض إذا كان یربح س شیقل في البیضة فإن عدد~ د
 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 

 اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة:  

  بیضة 17عدد البیض ~  أ
  بیضة 84عدد البیض ~ ب
  بیضة 7عدد البیض ~ ج
  بیضة 12البیض عدد ~  د

یربح مربي دواجن س شیقل من كل بیضة یبیعها من بین 
شیقل في عدد من  84بیضة، إذا كان ربحه ) 5+س(

 فكم كان عددها؟البیضات، 
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 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه المشكلة من خالل
 :خطما تحته 

  88أن العدد إذا ضرب في ثالثة كان الناتج  ~أ
  88=  3+ أن مربع العدد  ~ب
  88) = مربع العدد( 3أن  ~ج
   88) = العدد(3+ أن مربع العدد  ~د
  
 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  : ابقةالس

  88= 2س3+  2إذا كان العدد س فإن س~ أ
   88=  3+  2إذا كان العدد س فإن س~ ب
  88=  2س 3إذا كان العدد س فإن ~  ج
  88= س 3 +  2إذا كان العدد س فإن س~ د

  
 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 
 اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة           : 

  8العدد هو ~ ب               88العدد هو ~  أ
  
   11-العدد هو ~ د               11العدد هو ~ ج
  

موجب عدد أنا أفكر في : قال معتز لزمیله
ثم أضفت إلیه ثالثة أمثاله أصبح  إذا ربعته

  فما العدد؟ 88الناتج 
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 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه
 :المشكلة من خالل ما تحته خط

  شیقل      120= شیقل 20+ ثمن الحذاء ~ أ

  شیقل            120=شیقل 20+ مربع ثمن الحذاء ~ ب

  شیقل 20+ 120=  ثمن الحذاء ~ ج

  شیقل 120= شیقل 20 –مربع ثمن الحذاء ~ د

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  اختاري من بین العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة
  : السابقة

  20= 120 – 2ن ثمن الحذاء س فإن سإذا كا~ أ
  20= 120+  2إذا كان ثمن الحذاء س فإن س~ ب
  20=  2س -120إذا كان ثمن الحذاء س فإن ~ ج
   120=  20 - 2إذا كان ثمن الحذاء س فإن س~ د
 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 
 اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة    : 

  شیقل     20= ثمن الحذاء ~ أ     
  شیقل  120= ثمن الحذاء ~ ب      
  شیقل  10= ثمن الحذاء ~  ج 
  شیقل 140= ثمن الحذاء ~ د  

فاشترت  شیقل 120ذهبت سعاد إلى سوق الشجاعیة ومعها 
مربع ثمن الحذاء یقل فوجدت أن  حذاء للمدرسة لونه أسود

 فما ثمن الحذاء؟ شیقل 20عما كان معها بمقدار 
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 )التحلیل( التفكیر في الحل : الخطوة األولى 

  اختاري أي العبارات التالیة التي تعطي المعنى المناسب لفهمك لهذه
 :المشكلة من خالل ما تحته خط

  سم4=طول ضلع المربع الثاني + أن طول ضلع المربع األول ~ أ

 4+طول ضلع المربع الثاني =  4+أن طول ضلع المربع  األول ~ ب

 4+ طول ضلع المربع األول = أن طول ضلع المربع الثاني ~ ج

   4+طول ضلع المربع األول = سم ، وطول ضلع المربع الثاني 4= أن طول ضلع المربع األول ~ د 

 )التركیب(أكتب الحل  : الخطوة الثانیة 

  العبارات التالیة الطریقة األكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل للمشكلة اختاري من بین
  :السابقة

ا للمربعین           ~ أ ً               4+س      س                                    نرسم شكًال توضیحی

  )4+س(، وطول ضلع المربع الثاني )س(نفرض أن طول ضلع المربع األول ~ ب

  جمیع ما سبق صحیح~ د                            250=  2)4+س(+ 2س~  ج

 )التقویم(تحقق من صحة الحل   : الخطوة الثالثة 

        :اختاري من بین العبارات التالیة اإلجابة التي تحقق صحة الحل للمشكلة السابقة*

          8=  ، طول ضلع المربع الثاني 4= طول ضلع المربع األول ~  أ    

  4+س            س                        13= ، طول ضلع المربع الثاني 9= طول ضلع المربع األول ~ ب

       8-= ، طول ضلع المربع الثاني 4= طول ضلع المربع األول ~ ج

  13-= ، طول ضلع المربع األكبر9- = طول ضلع المربع األول ~ د

  

   مربعان یزید طول ضلع أحدهما عن طول الضلع اآلخر بمقدار 

 ، أوجدي طول كل منهما؟2سم250، مجموع مساحتیهما سم 4

  انتھت األسئلة

 بالنجاح والتوفیق
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  )6(رقم ملحق 
  مفتاح اإلجابة الختبار مهارات التفكیر العلیا

  مفتاح اإلجابة المثقب الختبار مهارات التفكیر العلیا

  

  

  التحلیل :)1(  جدول

  التركیب  :)2(  جدول

  التقویم :)3(  جدول
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  "التحلیل" اختبار مهارات التفكیر العلیا   ) :1(جدول اإلجابة 

  البدائل        الرقم
  د  ج  ب  أ 1
  د  ج  ب  أ  2
  د  ج  ب  أ 3
  د  ج  ب  أ 4
  د  ج  ب  أ  5
  د  ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ 9

  د  ج  ب  أ 10
    "التركیب" اختبار مهارات التفكیر العلیا    ) :       2(جدول اإلجابة  

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ 1
  د  ج  ب  أ 2
  د  ج  ب  أ  3
  د  ج  ب  أ  4
  د  ج  ب  أ  5
  د  ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ 9

  د  ج  ب  أ 10
  "التقویم" اختبار مهارات التفكیر العلیا  ) :     3(جدول اإلجابة 

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ 1
  د  ج  ب  أ 2
  د  ج  ب  أ  3
  د  ج  ب  أ  4
  د  ج  ب  أ  5
  د  ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ  9

  د  ج  ب  أ 10
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  )التحلیل(المثقب الختبار مهارات التفكیر العلیامفتاح اإلجابة 

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ 1
  د  ج  ب  أ    2
  د  ج  ب  أ 3
  د  ج  ب  أ 4
  د  ج  ب  أ  5
  د  ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ 9

  د  ج  ب  أ 10
  )التركیب(مفتاح اإلجابة المثقب الختبار مهارات التفكیر العلیا

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ   1
  د  ج  ب  أ 2
  د  ج  ب  أ  3
  د  ج  ب    أ  4
  د  ج  ب  أ  5
  د      ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ 9

  د  ج  ب  أ 10
  )التقویم(مفتاح اإلجابة المثقب الختبار مهارات التفكیر العلیا

  البدائل  الرقم
  د  ج  ب  أ   1
  د  ج  ب  أ  2
  د  ج  ب  أ  3
  د  ج  ب  أ  4
  د  ج  ب  أ  5
  د  ج  ب  أ  6
  د  ج  ب  أ  7
  د  ج  ب  أ 8
  د  ج  ب  أ 9

  د  ج  ب  أ 10
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 Abstract 
The aim of this study is to know the effect of using a suggested program in 
mathematics to develop the gifted female students' high level thinking skills at 
grade nine in Khanyounis city – Gaza Strip- Palestine. And to compare it with 
the currently used teaching method. The suggested program is based on 
"problem solving approach". 

The experimental approach was applied to achieve the research objectives. 

The research population consisted of all gifted female students at grade nine in 
the government-run schools in Khanyounis – Gaza Strip. 

While a purposeful sample was chosen and consisted of 60 gifted female 
students namely from Ebn Khaldon school. They were divided into two groups. 
30 students as a control group taught in the currently used teaching method and 
book. The other 30 as an experimental one used the suggested program in 
mathematics based on problem solving approach related to quadratic equations 
in the seventh unit of the text book. The approach steps consisted of 
understanding the problem, forming solution plan, developing a solution and 
testing the solution. 

It was made sure to have the two groups equivalent in all research variables. 

A test was performed aiming to measure the high level thinking in math 
(analysis, composition and evaluation) through solving math problems that 
students experienced it and connected to quadratic equations. The test consisted 
of thirty paragraphs and compose ten problems. Each paragraph tests a skill. 

Various reviews and exams were conducted to ensure the consistency and other 
measures. 

The proposed program in math is based on problem solving approach on the 
exercises of  quadratic equations cited in the seventh unit in the math book 
taught to grade nine in the second term of the scholastic year 2010-2011. It 
consisted of 20 lectures. Four lectures each week. Each lecture 45 minute. The 
problem solving approach phases were applied namely; understanding, solution 
plan, developing solution and testing the solution. 

The research applied various statistical methods including mean, st. deviation 
and T- test for two groups. 

The main results of the study were as follows: 

1- There are significant statistical differences at the level of(α 5 )  between the 
average levels of the experimental group and average levels of their peers in 



   
    

  
  

    
 
 

 

 

 

244 

 

control group in the high level thinking skills of analysis in math for the 
experimental group. 

2- There are significant statistical differences at the level of (α 5 ) between the 
average levels of the experimental group and average levels of their peers in 
control group in the high level thinking skills of composition in math for the 
experimental group. 

3- There are significant statistical differences at the level of (α 5 ) between the 
average levels of the experimental group and average levels of their peers in 
control group in the high level thinking skills of evaluation in math skills for the 
experimental group. 

4- There are significant statistical differences at the level of (α 5 ) between the 
average levels of the experimental group and average levels of their peers in 
control group in the high level thinking of all skills for the experimental group. 

The proposed program in math proved to be effective in developing the gifted 
female students' high level thinking skills at grade nine. 

The main recommendations of the study were as follows: 

1- Preparing special education programs suit gifted students based on 
mental, psychological and social needs. 

2- Training teachers on problem solving approach in class environment. 
3- Conducting further research related to gifted students to develop their 

high level thinking skills in math in all school grades. 
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