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  ]24: اإلسراء [

  .وجزاهم اهللا عنا اجلنة ... أبي وأمي أمد اهللا يف عمرهما  إىل 

  .ابني... فلذة قلبي وفؤادي  إىل

  .أخواي .... جسر احملبة  إىل

  .الشهداء ... من أجل عزة اإلسالم واملسلمني ... من ضحوا بأرواحهم  إىل

  .أساتذتي ... وورثة األنبياء ... ن آومحلة القر... ومنابع العطاء ... رواد الفكر  إىل

  .هؤالء مجيعا أهدي رسالتي إىل
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  شكر وتقدير
لـه  آ علىالنبي المصطفى الصادق الوعد األمين، و علىالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم 

  ،،،أما بعد .... يوم الدين  إلىوصحابته أجمعين 

: " ، ومن قوله صلي اهللا عليه وسلم]40: النمل[)  ( :عالىانطالقا من قوله ت

  ".من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا عز وجل

الجامعة اإلسـالمية التـي احتضـنت     إلىفإني أجد لزاما على أن أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان 

عمادة الدراسات العليـا فـي الجامعـة     إلىالجزيل طموحي ورعت أفكاري، كما أتوجه بالشكر 

أساتذة كلية التربية لما بذلوه من جهد مخلص في سبيل إتاحـة الفرصـة لـي     إلىاإلسالمية، و

  .الستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير

هـذه   علـى لتفضله بقبول اإلشراف  عزو عفانة/ األستاذ الدكتور إلىكما أتقدم بالشكر العميق 

ــم      ــة والحك ــة المناقش ــوي لجن ــل لعض ــكر الجزي ــه بالش ــا وأتوج ــالة، كم / الرس

  ......................................و     ......................................
  

ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الفضالء الذين قاموا مشكورين بتحكيم 

جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي  إلىجه بكل الشكر والتقدير والعرفان أدوات الدراسة، كما أتو

تلكم األيدي التي ما بخلت على بالنصح واإلرشـاد والمسـاعدة    إلىطوال إعداد هذه الرسالة، و

يحيي ماضي، وإلى أعضاء الهيئة  التدريسية وطلبة المدارس .، د عصام مقداد. أ: وعلى رأسهم

  .الدراسة بهاالتي تم تطبيق اختباري 

وأخيرا أسأل اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة، فما كان من توفيق فمـن اهللا،  

  . وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان
 

  /الباحثة

  نسرين حمش
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  ملخص الدراسة باللغة العربية
طلبـة   رياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدىدراسة بعض أنماط التفكير ال إلىهدفت هذه الدراسة 

  .الصف التاسع األساسي بغزة 

اختبار السيطرة الدماغية واختبار : قامت الباحثة بإعداد اختبارين وهما  ولتحقيق أهداف الدراسة

 علـى ، وتم عرضـهما  ) الناقد  –اإلبداعي  –البصري  –االستداللي ( أنماط التفكير الرياضي 

عينة استطالعية قوامهـا   على، ومن ثم تم تطبيقهما  امللتأكد من صدقه ة من المحكمينمجموع

 عادة االختبارين للتأكد من ثباتهماتم إ وبعد ذلك  طالبة) 15(طالبا و) 15( طالبا وطالبة ،) 30(

، حيث كانت عينة  طالبة) 62(طالبا و) 72(و طالبة، اً طالب) 134(، وتكونت عينة الدراسة من 

، وتم تطبيق االختبارين عليهما ، ولقد اتبعت الباحثـة المـنهج    شوائية عنقوديةالدراسة عينة ع

  .الوصفي التحليلي في هذه الدراسة 

عدد من النتائج  علىة البيانات والحصول الدراسة ، استخدمت الباحثة لمعالج ولإلجابة عن أسئلة

تحليـل التبـاين   ، واختبـار  ) ت(األساليب اإلحصائية منها التكرارات والنسب المئوية ، اختبار 

 Two – Way - ANOVA الثنائي

  :النتائج التالية  إلىوخلصت الدراسة 

أفراد عينة الدراسـة كانـت نسـبته المئويـة تسـاوي       التفكير الرياضي لدى مستوى -1

نسبة مئوية مقدارها ب مستويات التفكير ، ن التفكير البصري أعلى، حيث كا%) 64.37(

نسبة مئويـة مقـدارها   ب ر كان التفكير اإلبداعي ،ت التفكي، وأقل مستويا%) 76.113(

)32.46. ( 

بين أنماط  )α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -2

  ؟التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيمن 

بين أنماط ) α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال -3

  ؟التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيسر

في أنماط التفكير الرياضي )  α ≥ 0.05( مستوىعند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -4
 . لصالح اإلناث ) إناث  –ذكور ( لمتغير الجنس  لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى

في أنماط التفكير الرياضي يعزى ) α ≥ 0.05 (وجد تفاعل دال إحصائيا عند مستوى ي -5
 .تأثير المتغيرين المستقلين الجنس وجانبي الدماغ  إلى
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  :وقد عرضت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أهمها ما يلي 

إدخال مجال التفكير البصري واالستداللي والناقد واإلبداعي في مناهج الرياضيات ليشبع  -

  .ف مستوياتهم العقلية وميولهم اختال علىحاجات الطلبة 

إثراء المناهج الدراسية في مختلف المراحل والمستويات التعليمية باألنشـطة التربويـة    -

تنشيط كال من جانبي الـدماغ ، دون االهتمـام بجانـب دون     علىالمناسبة التي تساعد 

قـدراتهم  اآلخر، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن أنفسهم واستغالل 

 .واستعداداتهم بصورة جيدة 

عقد لقاءات مع المدرسين في المدارس، ودورات تدريبية في مراكز التدريب ، وتوضيح  -

  .جانبي الدماغ ، وكيفية استثماره في خدمة مادة الرياضيات  علىأهمية التعلم القائم 

اقـد ،  االسـتداللي ، البصـري ، الن  ( عقد دورات لتوضيح أنماط التفكير الرياضـي   -

 .، وكيفية توظيف تلك األنماط في حل المسائل الرياضية ) واإلبداعي

تعلميـه لتنشـيط    –تصميم برامج تعليمية  علىتدريب المعلمين والمعلمات  علىالعمل  -

وظائف الجانب غير المسيطر من الدماغ في مختلف المواد الدراسـية ، وفـي جميـع    

 .المراحل التعليمية 

 إلـى دية من خالل التدرج في نوعية التـدريبات مـن السـهولة    االهتمام بالفروق الفر -

 .جميع أنماط التفكير الرياضي  علىالصعوبة ، والتركيز 

 .تعليم الطالب أنماط التفكير الرياضي وخطوات حل المسائل الرياضية  -
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة

 إلـى  ، أدى ية، واالكتشافات المتتاليةإن االنفجار المعرفي والتطور المتسارع في العلوم المعرف

زيادة المقررات الدراسية التي تدرس للتالميذ، وبالتالي ضخامة المادة العلمية التي تدرس لهـم ،  

صعوبة تخزين الطلبة للمعلومات المقدمة لهم، ومن هنا ظهـرت الصـعوبة فـي     إلىمما أدي 

ذلك من أهم  تبرتعليم الطلبة كيف يتعلمون وكيف يفكرون ، واع إلىاللجوء  إلىالتعليم، مما أدي 

  .التعلم الذاتي  على، وذلك ليمتلك الطالب القدرة أولويات التربويين

ولكن ليكون الطالب مفكرا يجب أن يتعلم مهارات التفكير مما يحقـق آثـارا ايجابيـة بالنسـبة     

  .للتحصيل واإلبداع

إلنسـانية ،  العمليات العقلية المعرفية العليا الكامنـة وراء تطـور الحيـاة ا    ويعتبر التفكير أحد

مـا   علـى كافة الكائنات الحية، واكتشاف الحلول الفعالة التي يتغلب بهـا   علىوسيطرة اإلنسان 

 علىيواجهه من مصاعب ومشكالت ، بل إن معظم االنجازات العلمية التي حققتها البشرية مبنية 

كافـة   علـى  يعد قوة كامنـة  األسلوب الذي يفكر به الفرد أن إلىعملية التفكير، هذا باإلضافة 

  ).2006:19الطيب، (تفاعالته 

وفي اآلونة األخيرة ، أظهرت نتائج األبحاث الحديثة المتعلقة بنصفي الدماغ وبعلم األعصاب أن 

) خطوة إثر خطوة(هناك أسلوبين مختلفين ولكن متكاملين في معالجة المعلومات ، أحدهما خطي 

النصف األيسر من الدماغ، واألسلوب اآلخر  يحلل األجزاء التي تشكل منها األنماط ويتم ذلك في

مكاني وعالئقي يبحث ويبني األنماط وهذا يتم في النصف األيمن من الدماغ، وقد حـرك هـذا   

االكتشاف قدرا ال بأس به من اإلثارة بين المربين وولد لديهم رغبة في استكشـاف التطبيقـات   

  .)20:  2009 عيد،(الصفية لألبحاث المتعلقة بنصفي الدماغ 

ومن خالل التصوير بالرنين المغناطيسي لجانبي الدماغ اتضح أن هناك اختالفا في أداء الجانبين 

وتختلف هـذه المهـام    اآلخرمن الدماغ حيث أن كل جانب يقوم بأداء مهام تختلف عن الجانب 

حيث يوجد أشخاص يسيطر عليهم الجانب األيمن ، ويوجد أشـخاص   آلخروسيطرتها من فرد 

ليهم الجانب األيسر، مما جعل المربين يفكرون باالستفادة من هـذه المعلومـات فـي    يسيطر ع

وجه الخصوص مثال اختيار المعلم لتالميذه حيث أنه إذا كان المعلم يمتلك جانبـا   علىالتربية و
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أيمن مسيطر ويدرس طالب يمتلكون جانب أيسر مسيطر ، سيحدث حالة من القلق أثنـاء سـير   

بسبب اختيار المدرس ألساليب تدريس ال تتفق مع تالميذه مثال ، ومن هنا كان  العملية التعليمية

  .تالميذه وعالقتها بجانبي الدماغ  لدىأنماط التفكير الموجودة  علىكل معلم التعرف  علىيجب 

لهذا البحث أهمية كبري وذلك للكشف عن العالقة بين أنمـاط التفكيـر    ومن هنا تجد الباحثة أن

  . غوجانبي الدما

  :الدراسةمشكلة 

  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

  طلبة الصف التاسع األساسي بغزة ؟ لدىعالقة بعض أنماط التفكير الرياضي بجانبي الدماغ  ما

  :السؤال الرئيسي، اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية  علىوتتطلب اإلجابة 

  األساسي لمهارات التفكير الرياضي ؟ما مستوى امتالك طلبة الصف التاسع   -1

بين أنماط  )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ارتباطيههل توجد عالقة  -2

  ؟سيطرة الدماغية للجانب األيمنوالالتفكير الرياضي 

بين أنماط ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ارتباطيههل توجد عالقة  -3

 ؟جانب األيسرالسيطرة الدماغية للالتفكير الرياضي و

فـي أنمـاط التفكيـر    ) α ≥ 0.05( مسـتوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4

 ؟) إناث –ذكور (لمتغير الجنس  تعزىطلبة الصف التاسع األساسي  لدىالرياضي 

في أنماط التفكيـر الرياضـي   ) α ≥ 0.05( مستوىهل يوجد تفاعل دال إحصائيا عند  - 5

  ير المتغيرين المستقلين الجنس وجانبي الدماغ ؟تأث إلىيعزى 

  :فروض الدراسة

بين أنماط  )α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال  -1

 .التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيمن 
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بين أنماط ) α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -2

  . التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيسر 

فـي أنمـاط التفكيـر    )  α ≥ 0.05( مسـتوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال  -3

 .)إناث  –ذكور ( لمتغير الجنس  تعزىطلبة الصف التاسع األساسي  لدىالرياضي 

ـ ) α ≥ 0.05( مستوىال يوجد تفاعل دال إحصائيا عند  -4 اط التفكيـر الرياضـي   في أنم

 . المستقلين الجنس وجانبي الدماغ  تأثير المتغيرين إلىيعزى 

  :أهداف الدراسة 

طلبـة الصـف    لدىأنماط التفكير وعالقتها بجانبي الدماغ  علىالتعرف  إلىتهدف هذه الدراسة 

  :التاسع األساسي وذلك من خالل

 .تاسع األساسي طالبات الصف ال لدىأنماط التفكير الرياضي  علىالتعرف  -1

العالقة بين بعض أنماط التفكير الرياضي والجانب األيمن المسـيطر مـن    علىالتعرف  -2

 .الدماغ 

العالقة بين بعض أنماط التفكير الرياضي والجانب األيسر المسيطر مـن   علىالتعرف  -3

 .الدماغ 

 .أنماط التفكير  علىأثر الجنس  علىالتعرف  -4

بعـض أنمـاط    علىقلين الجنس والجانب المسيطر التعرف على تأثير المتغيرين المست -5

 .التفكير الرياضي 

  :أهمية الدراسة 

الخصائص النمائية لألفراد وتقدم لهم الكثيـر   علىتفيد هذه الدراسة المربين في التعرف  -1

  .من المعلومات البيولوجية عن جانبي الدماغ 

الكشف عنها عند الطلبة أنماط التفكير وطرق  علىتفيد هذه الدراسة المربين في التعرف  -2

 .مما يتيح لهم فرصة تنميتها 
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أساس التعلم القـائم   علىتفيد في بناء وتطوير التعليم بحيث يتم بناء المساقات الدراسية  -3

 .جانبي الدماغ وأنماط التفكير  على

تزود المربين بأساليب تربوية تطور طرق تدريسهم وخاصة في مجـال تعلـيم وتعلـم     -4

 .الرياضيات 

  :لدراسةحدود ا

عينة من طلبة الصف التاسع األساسي المسجلين في مدارس  علىستقتصر هذه الدراسة  -1

 ) .م  2010 – 2009( محافظة خانيونس للعام الدراسي 

  :مصطلحات الدراسة

  :التفكير •

عبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالث عناصر تتمثـل فـي    " بأنه) 40: 2003(يعرفه سعادة 

رأسها حل المشكالت ، واألقـل تعقيـدا كـالفهم والتطبيـق ،      علىمعقدة والعمليات المعرفية ال

المادة أو الموضوع مـع تـوفر االسـتعدادات والعوامـل      محتوىمعرفة خاصة ب إلىباإلضافة 

  ."الشخصية المختلفة وال سيما االتجاهات والميول 

واقـع   علـى الحكـم   العملية الذهنية التي يتم بواسطتها "بأنه) 23:2003(ويعرفه عبيد وعفانة 

األشياء، وذلك بالربط بين واقع الشئ والمعلومات السابقة عن ذلك الشئ ، مما يجعـل التفكيـر   

  ."عامال هاما في حل المشكالت 

عملية ذهنية يقوم بها الفرد عندما يمر بخبرة أو مشـكلة معينـة ،   : وتعرف الباحثة التفكير بأنه 

والتعـايش  سابقة والخبرات الحالية وذلك ليستطيع التكيف وفيها يقوم الفرد بالربط بين خبراته ال

  .مع الظروف التي يعيشها 

  :التفكير الرياضي •

 علـى يشمل استخدام المعادالت السابقة اإلعداد واالعتمـاد  " بأنه ) 156: 2005(تعرفه الخليلي 

  ."ألشياء القواعد والرموز والنظريات والبراهين، حيث تمثل إطارا فكريا يحكم العالقات بين ا
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عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الـدماغ للبحـث فـي    وتعرفه الباحثة بأنه 

موضوع معين في الرياضيات، وهذه األنشطة تتميز باعتمادهـا   علىموضوع معين، أو الحكم 

  .القواعد والرموز والنظريات والبراهين على

  :الدماغ •

عـن   اإلنسانبأنه مركز العقل الذي يميز ) : " 111 – 110،  2004( يعرفه عفانة والخزندار 

باقي المخلوقات الحية وبصورة خاصة الحيوانات وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي، ويبلـغ وزن  

  " .من وزن جسم اإلنسان%  2الدماغ 

هو مركز العقل في اإلنسان وهو الذي يتحكم بوظائف الجسـد، وأنمـاط    : وتعرفه الباحثة بأنه

  . اهللا اإلنسان عن باقي المخلوقات اإلنسان ، وهو ماميز به  لدىلمتعددة السلوك ا

  :الدماغ جانبا •

  :إن دماغ اإلنسان يتكون من جانبين وهما

الجزء األيسر من الجسم  علىوهو ذلك الجانب الذي يسيطر : الجانب األيمن من الدماغ -1

  .حدسي وهو مرتبط بالتفكير البصري وغير اللفظي والمكاني والتفكير ال

الجزء األيمن من الجسم وهو  علىوهو الجانب الذي يسيطر : الجانب األيسر من الدماغ -2

 .المسئول عن التفكير المتقارب والموجه بالتفاصيل وكذلك المنطقي واللفظي 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفصل الثاني
  ريـــار النظــــاإلط

  
 .التفكير •

  .الرياضي التفكير •

  .والتفكير الدماغ •
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  ثانيالفصل ال

  اإلطـار النظـري

  :التفكير •

لقد ميز اهللا عز وجل اإلنسان بالعقل عن جميع المخلوقات، ولقد مدح الذين يتأملون خلق اهللا في 

אא: " ىن الكريم حيث قال تعالآأكثر من موضع في القر
אא "}9: الزمر{.  

ِإن شَر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذين : "ىالذين ال يستخدمون عقولهم فقال تعال على ولقد نعى

 لُونقعالتأمـل   إلـى يـدعو   الىتعن وجدنا اهللا آ، وفي مواضع عدة من القر}22األنفال، {" الَ ي

אאאאאאא: " ىلكون وخلقه، حيث قال تعالوالتفكير في ا
אאאאאא

אאאא164: البقرة  {"  א { .  

وأنماطه، هية التفكير، وعملياته ، يدرسوا ما ومنذ القدم اهتم الباحثون بقضية التفكير وحاولوا أن

أهميـة تعلـيم    علىأهمية تعليم التفكير وتعلمه، حيث أكد التربويون   على وتعريفاته، وأجمعوا

، فيجب علينا تعليم الطالب مهارات وأنماط التفكير من التفكير ، وذلك ليكون مفكرا جيداالطالب 

ـ   تخالل استراتيجيا ائج واضحة المعالم، ومالئمة لمرحلة نموه وقدرة استيعابه، حتى نحقـق النت

  .االيجابية المرجوة 

  :مفهوم التفكير

ويعتبر من الخصائص التي تميز اإلنسان عن  اإلنساني،يمثل التفكير أعقد وأرقي أنواع السلوك 

التعامـل بـذكاء مـع     علىوقدرته  العقلي،فوجود اإلنسان مرتبط بنشاطه  المخلوقات،غيره من 

  .حولهاألمور من 

ختالف تخصصاتهم اهتموا بقضية التفكير وحاول كثير مـن  ا علىونالحظ أن الكثير من العلماء 

وضع تعريفات تحدد مفهوم التفكير مـن   أخرىالمتخصصين في التربية ، وعلم النفس ، وعلوم 

  : ومن هذه التعريفات. استه أجل التعرف عليه ودر
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 عناصـر تتمثـل فـي    ةعبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالث"بأنه ) 40: 2003(يعرفه سعادة 

رأسها حل المشكالت ، واألقـل تعقيـدا كـالفهم والتطبيـق ،      علىالعمليات المعرفية المعقدة و

المادة أو الموضوع مـع تـوفر االسـتعدادات والعوامـل      محتوىمعرفة خاصة ب إلىباإلضافة 

  ."الشخصية المختلفة وال سيما االتجاهات والميول 

سلسلة من النشاطات العقلية التـي   -له في أبسط تعريف  -بأنه " )33:  1999(ويعرفه جروان 

: يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة

والتفكير بمعناه الواسع عملية بحث عـن معنـي فـي    . اللمس والبصر والسمع والشم والذوق 

ضا حينا آخر ، ويتطلب التوصـل  ظاهرا حينا وغام المعنىوقد يكون هذا . الموقف أو الخبرة 

ولذلك فهو يتضـمن  . إليه تأمال وإمعان نظر في مكونات الموقف أو الخبرة التي يمر بها الفرد 

  ."استكشافا وتجريبا ، ونتائجه غير مضمونة 

مفهوم معقد يتركب مـن عناصـر وأبعـاد    " بأنه ) 57:  2007عبيدات وأبو السميد ،(ويعرفه 

) الـخ  ..تريب  –تصنيف  –مالحظة ( العمليات والمهارات : ة مثل متشابكة، ومكونات متنوع

واتجاهـات  ) الـخ  ..مقررات دراسية ، مواقف عملية ( محتوىوموضوعات ذات مضمون أو 

  . " بعيدا عن ذلك كله ) الخ ... دقة ، موضوعية ، انفتاح (وخصائص شخصية 

واقـع   علـى تي يتم بواسطتها الحكـم  العملية الذهنية ال "بأنه) 23: 2003(ويعرفه عبيد وعفانة 

األشياء، وذلك بالربط بين واقع الشئ والمعلومات السابقة عن ذلك الشئ ، مما يجعـل التفكيـر   

  ." عامال هاما في حل المشكالت 

عبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل فـي  " بأنه ) 40:  2003(ويعرفه سعادة 

رأسها حل المشكالت ، واألقـل تعقيـدا كـالفهم والتطبيـق ،      لىعالعمليات المعرفية المعقدة و

المادة أو الموضوع مـع تـوفر االسـتعدادات والعوامـل      محتوىمعرفة خاصة ب إلىباإلضافة 

  ." الشخصية المختلفة وال سيما االتجاهات والميول 

بخبـرة أو  مما سبق نستنتج أن التفكير هو عبارة عن عملية ذهنية يقوم بها الفرد عنـدما يمـر   

مشكلة معينة ، وفيها يقوم الفرد بالربط بين خبراته السابقة والخبرات الحالية وذلـك ليسـتطيع   

    .يعيشها  التيالتكيف والتعايش مع الظروف 
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   :) 92 - 91 : 2007عبيدات وأبو السميد، (تفكير الجيد خصائص ال

  :النتائج التالية  علىل الحصو إلىأنه تفكير يؤدي  علىيفهم التفكير الجيد أو الفعال 

  .نتائج موثوقه ، قابلة للتصديق بسبب وضوحها ودقتها  -1

 .عمقاوأكثر  شموال،وأكثر  انفتاحا،أكثر  اًالتفكير الجيد يطرح آراء -2

قرارات أكثر نضجا ورشدا بما يحسن حياة الشخص الذي ينجح فـي   إلىالتفكير الجيد يقود  -3

 .إصدار قراراته 

فكر نقدي دقيق وإصدار أحكام نقدية تتسـم بـالقوة والقـرب مـن      إلىالتفكير الجيد يؤدي  -4

 .الصواب 

 :والمفكر الجيد يتسم بمجموعة من االتجاهات والخصائص التالية  -5

  .الشك وعدم الثقة الكاملة بالموضوع  -

 .مصادر دقيقة وموثوقة  علىاالعتماد  -

 البحث عن البدائل ، وموازنة كل بديل بدراسة إيجابياته وسلبياته -

 .لموضوعية والتروي وعدم التحيز واالنقياد ا -

 .التمييز بين الفكرة وصاحبها ، وبين الرأي والحقيقة  -

 .االستعداد لتعديل الموقف في حال ظهور معطيات جديدة  -

 . االهتمام بالبحث عن األسباب ، والتمييز بين األسباب والنتائج  -

 .التأني والتروي عند إصدار القرار  -

 .األفكار الذائعة تحدي االفتراضات و -

  :والمفكر الجيد يبتعد عن السلوكيات غير الفعالة مثل  -6

  .استخدام األلعاب والمناورات اللغوية  -
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 .الخروج عن الموضوع  -

 ....أو .... التفكير بطريقة أما  -

 .و األفكار الذائعة والمألوفة االنسياق نح -

 .التبسيط الزائد للموضوعات والمواقف  -

 .استخدام المغالطات  -

 .صدار األحكام وفق معايير جزئية إ -

 جيـداً  إن مجموع هذه الخصائص والسلوكيات إذا توفرت في اإلنسان فإنه يمكن أن يكون مفكراً

  .عن سائر اآلخرين 

  ):58:2007عبيدات وأبو السميد،(ما الذي ينمو لدينا حين نتقن ممارسة التفكير؟

 التي تالتفكير الصحيح ، ومارس السلوكيا إن الطالب الذي تعلم التفكير، ومارسه والتزم بقواعد

يستخدمها المفكر الجيد، وابتعد عن ممارسة التفكير الخاطئ ، يمكن أن نميزه من خالل مالحظة 

  :ما يلي

يزداد الوعي بعملية اتخاذ القرار ، فالمفكر يهتم بمالحظة نفسه وهـو يتخـذ القـرار ،     -1

  .تحسينها بشكل مستمر  علىويدرس قراراته ، ويعمل 

يبذل جهدا كبيرا في اتخاذ القرار ، ويصدر قراراته دون تسرع ، إنـه يـدرس أبعـاد     -2

القرار ونتائجه االيجابية والسلبية ، كما يدرس احتمال تنفيذ القرار وصـعوبات التنفيـذ   

 .فالمفكر يبذل جهدا 

إنه يعدل من طريقته في اتخاذ قراراته ، ويبحث عن طرق بديلة ، كمـا أنـه ينـاقش     -3

ه من اآلخرين ويشعر بمسؤوليته تجاه ما يتخذ من قـرارات ، فـالمفكر يشـعر    قرارات

 .بأهمية قراراته 

إنه يتوقف أمام . إنه يبحث في خيارات عديدة وليس مضطرا التخاذ قرار معين بالذات  -4

البديهة والمـألوف ،   علىالقرار ، إنه ال يعتمد  إلىالبدائل ويوازن بينها قبل الوصول 

 .تنظيم دقيق فالمفكر يعمل ب
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والمفكر يقارن بين البدائل ، ويالحظ ويبحث عن األفضل ، ويضـع بـدائل جديـدة ،     -5

الموضوع من زوايا متعددة ، ويفكر في العواقب ، فالمفكر يمتلك مهـارات   إلىوينظر 

 .فرعية عديدة 

والمفكر حين يمارس التفكير واتخاذ القرار في فترة معينة ، فإنـه يكتسـب المرونـة     -6

مة ، فال تعود عملية التفكير صعبة ومعقدة لديه ، فالقرارات تصبح تلقائيـة دون  والسال

 .التأمل فالمفكر مرن وتلقائي وحذر  علىأن يفقد المفكر قدرته 

نفسه ويالحظ طريقة تفكيره ، والعمليات  إلىوالمفكر يفكر في طريقة تفكيره ، إنه يعود  -7

قرار ، إنه يخطط ويتنبأ ويتأمل ، ويـتعلم  اتخاذ ال إلىتدعو  التيواألسباب . في داخله 

 Meta – Cognitiveفالمفكر يكتسب المهارات فوق المعرفية 

  )59 - 58 :2003سعادة ،: (حول عملية التفكير افتراضات أو مسلمات مهمة

الطلبة االلتزام بهمـا مـن أجـل أن     علىالعديد من المربين وجود محورين للتفكير ينبغي  يرى

تحديـد   علىالقدرة  إلىبحاجة  األولىفهم بالدرجة . تفكيرهم  مستوىعون من يتعلموا كيف يرف

تقيـيم اسـتخدام هـذه     علـى القدرة  إلىأجزاء معينة من تفكيرهم ، وهم بالدرجة الثانية بحاجة 

  :وتمثل النقاط العديدة اآلتية افتراضات أو مسلمات مهمة حول علمية التفكير وهي. األجزاء 

ويتم ذلك عن طريق تحديد وجهـة النظـر   : نتاج وجهة نظر معينةتفكير يمثل إ أيإن  -1

وتحديد نقاط القوة وجوانب الضعف ثانيا، وبـذل   أخرىأوال، والبحث عن وجهات نظر 

  .كافة الجهود الممكنة للعمل بعقل مفتوح لتقييم جميع وجهات النظر ثالثا وأخيراً

ن صياغة ذلـك الهـدف أو   حيث ال بد م: إن أي تفكير له هدف محدد أو أهداف محددة -2

تلك األهداف بوضوح والتمييز في الوقت نفسه بين األهداف المنبثقة من تفكيرك وبـين  

األهداف األخرى ذات العالقة، والتدقيق من وقت آلخر للتأكد من السير حسب الهـدف  

 .اختيار الهدف أو األهداف المهمة والواقعية  علىأو األهداف المحددة والعمل 

حيث ينبغي حصر المطالـب  : بيانات ومعلومات وأدلة  علىر يعتمد أصال إن أي تفكي -3

 التيبحث عن المعلومات لنملكها أوال ، ثم ا التيبتلك المدعومة بالبيانات والمعلومات و

 التـي تدعمها ثانيا، والتأكد مـن أن جميـع المعلومـات     التيتتناقض مع مواقفنا وتلك 

ل الذي يدور حول القضية المطروحة ثالثـا ،  نستخدمها واضحة ودقيقة وترتبط بالسؤا

 .والتأكد من أننا قد قمنا بجمع المعلومات الكافية رابعا وأخيرا 
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: ما أو طرح بعض األسئلة أو حل مشكلة مـا  يءإن أي تفكير يمثل محاولة الكتشاف ش -4

ويكون ذلك عن طريق اخذ قدر من الوقت لصياغة سؤال له عالقة بالقضية المطروحة 

يق، مع توضيح ذلك السؤال بطرق متنوعة من اجل بيان معنـاه ومجالـه ثـم    بشكل دق

أسئلة فرعية، مع تحديد ما إذا كـان   إلىتجزئة السؤال الكبير العام  علىالعمل بعد ذلك 

السؤال له جواب واحد أو أنه مجرد رأي، أو انه يتطلب التفكير في العديد من وجهـات  

 .النظر المطروحة

حيث ال بد من تحديـد هـذه    :االفتراضاتمجموعة من  علىصال إن أي تفكير يقوم أ -5

وتحديد ما إذا كانت  ال،االفتراضات بوضوح وتحديد ما إذا كانت في الحقيقة مبررة أم 

 .الهذه االفتراضات تعبر عن وجهة النظر أم 

حيـث   :المتنوعةإن أي تفكير يتم التعبير عنه أو يتم تشكيله من خالل المفاهيم واألفكار  -6

وتحديد المفاهيم البديلـة أيضـا    أوال،نبغي تحديد المفاهيم الرئيسية وشرحها بوضوح ي

د من استخدام المفاهيم بدقـة وعنايـة ثالثـا    والتأك ثانيا،للمفاهيم األساسية أو الرئيسية 

 .وأخيرا

 إلـى استنتاجات تستطيع من خاللهـا الوصـول    علىإن أي تفكير يحتوي في األصل  -7

: الحقيقي للبيانات والمعلومات المعنىلعامة أو الملخصات أو إعطاء الحلول أو األحكام ا

حيث ينبغي االستنتاج فقط في ضوء ما يؤكده الدليل أوال ، وفحص االسـتنتاجات مـن   

االسـتنتاجات   إلـى تـؤدي   التـي حيث تناسقها مع بعضها ثانيا ، وتحديد االفتراضات 

 .المقصودة ثالثا وأخيرا 

مكانيـة حـدوث   ق من إحيث ينبغي التحق: ات أو تأثيرات تطبيقإن أي تفكير له توابع و -8

عملية التفكير أوال ، ثم البحث عن الجوانب االيجابية والجوانـب   التطبيقات الناتجة عن

السلبية لهذه التطبيقات ثانيا ، ثم االهتمام بجميع ما يتبع من نتائج لعملية التفكيـر ثالثـا   

 . وأخيرا 

حيث يعتبر التفكير الرياضي مـن أهـم أنـواع     للتفكير،ع عدة ومن المالحظ أن هناك أنوا

 .الرياضيالتفكير، ولذلك فإن الدراسة الحالية ستتناول بعض أنماط التفكير 
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  :الرياضيالتفكير  •

  :الرياضيتعريفات التفكير 

 علـى بأنه يشمل استخدام المعادالت السابقة اإلعداد واالعتمـاد  " ) 156: 2005(تعرفه الخليلي 

  ."قواعد والرموز والنظريات والبراهين ، حيث تمثل إطارا فكريا يحكم العالقات بين األشياء ال

ومن المالحظ أن التفكير الرياضي يستخدم كل من المعادالت أو الرمز حتى قبل توفر بيانات أن 

ستسهل من مرور المعلومات بها وفق نسق رياضـي  ) المعادالت، الرموز(هذه القنوات السابقة 

  .بق التحديدسا

 عبارة عن نشاط عقلي الهدف منه استخدام كل أو بعض صور"بأنه ) 1: 2010(ويعرفه المالكي 

المختلفة،وتحدده عدة  التفكير عند مواجهة المشكالت الرياضية والتعامل مع التمارين الرياضية

ز ـ التفكير االستدالل ـ التعبير بالرمو االستقراء ـ: مهارات تتعلق بالعمليات العقلية، وهي

ويحدث هذا النوع من التفكير عندما ،البرهان الرياضي ـ التصور البصري المكاني ـ يالعال ق

  ".حلها بالطرق البسيطة أو المباشرة تواجه الفرد مشكلة يصعب

 التـي ويتضح من التعريفات السابقة أن التفكير الرياضي عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية 

وهـذه   الرياضيات،موضوع معين في  علىأو الحكم  معين،لبحث في موضوع يقوم بها الدماغ ل

  .والبراهينالقواعد والرموز والنظريات  علىاألنشطة تتميز باعتمادها 

 ):1:  2010المالكي، ( مهارات التفكير الرياضي

اختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد مهارات التفكير الرياضي، نظراً الخـتالف خصـائص   

باإلضافة إلى تعدد المسميات  مرحلة،وطبيعة مادة الرياضيات في كل ، علمين في كل مرحلةالمت

  .الواحدللمفهوم 

  :أربعة مكونات متداخلة للتفكير الرياضي هـي ، )Others, 2004,238 Ruth&(حيث أورد 

 Beliefs، المعتقدات  Knowledge، المعرفة  Thinking Processesالتفكير بوصفه عملية 

واستطاع البحث التجريبي أن يحدد بعـض الخصـائص المرتبطـة    ، Attitudes التجاهات ، ا

  .بطبيعة كل نوع من أنواع التفكير 

  :التفكير الرياضي إلى)  Dubinsky  & Others ,2005,23( ويقسم
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والذي يعتمد في الوصول إلى األفكار الرياضية عن طرق المعرفة  ،األولىالتفكير الرياضي  -1

  .ةالمحسوس

والذي يعتمد في الوصول إلى األفكار الرياضية علـى مـا وراء    ،المتقدمالتفكير الرياضي  -2

  .الخمسالحواس 

 :التفكير الرياضي إلى تقسيم مهارات يمكن 

وهى االستقراء ، االستدالل ، التعبير بـالرموز ، البرهـان   :  )مركبة(مهارات رئيسة   .1

  ) . ، التصور البصري المكانييعالقحتمالي، التفكير الاال الرياضي، التفكير

تندرج تحت كل مهارة رئيسية  وتهتم  التيوتضم كل المهارات : مهارات ثانوية فرعية  .2

 . بجانب من جوانبها 

، التفكير البصـري، التفكيـر   يالتفكير االستدالل: منها في الرياضيات وهناك عدة أنماط للتفكير

اول هـذا  يلي، التفكير التقاربي، التفكير اإلبداعي، وسـيتن ، التفكير اإلبداعي، التفكير التحلدالناق

البحث بعض هذه األنماط والتي تعتبر من أهم أنماط التفكير في الرياضيات ، وتعتبر من أنمـاط  

  : التفكير الرئيسية في الرياضيات وهى 

  :في الرياضيات  التفكير االستداللي: أوال

إلثبات أمـر معـين أو قضـية معينـة ، وأمـا       طلبه بأنه تقديم دليل أو " لغة ليعرف االستدال

اصطالحا فهو عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة منظمة بحيث تـؤدي  

  .)337:  1999جروان ، (  " استنتاج أو قرار أو حل لمشكلة إلى

والذي يـتمكن  األداء المعرفي العقلي  علىبأنه قدرة الفرد "  )46:  2003(ويعرفه عبيد وعفانة 

حلول للمشكالت  إلىفيه الفرد من توظيف ما لديه من معلومات ثبت صدقها وصحتها للوصول 

  ."مع إمكانية تبريرها تبريرا منطقيا سليما مستخدما في ذلك الحجج والبراهين 

 إلىاالنتقال من القضايا الكلية  علىتفكير منطقي قياسي يعتمد  "بأنه) 38 :2006(ويعرفه عفانة 

  ."قضايا الجزئية ال
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ويتضح من التعريفات السابقة أن التفكير االستداللي عبارة عن نشاط عقلي يقوم من خالله الفرد 

حلـول   إلـى وذلك باستخدام معلومات ثبـت صـدقها للوصـول     الجزء، إلىاالنتقال من الكل 

  .للمشكالت

  ):48:  2003عبيد ، عفانة ،(ي االستدالل العمليات العقلية المتضمنة ف

  :تتطلب العمليات العقلية المتضمنة في االستدالل من الفرد القيام بما يلي 

  .استخراج السمات الظاهرة للموقف المشكل  -1

 .المتوقعةاختبار الفروض  -2

 .وضع القوانين والقواعد المرتبطة بمجموعة من العناصر  -3

 .والعناصرتحليل المعطيات  -4

 .ةالمشتركات العالقة وتدوين العناصر والمكونات ذ -5

 .والمنظوماتاستنتاج النسق  -6

 .التنبؤ بالعالقات الموجودة بين المكونات والعناصر واألنظمة  -7

 .توظيف العالقات في مواقف جديدة  -8

 .نتائج من خالل معرفة مكونات الموقف  علىالحصول  -9

 .المحتملةربط النتائج بمسبباتها واختبار الفروض  - 10

 .حل المشكلة المطروحة  - 11

  :في الرياضيات  يالتفكير البصر: ثانيا

 علـى تساعد المتعلم في الحصول  التييعتبر التفكير البصري من النشاطات والمهارات العقلية "

المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وإدراكها وحفظها ، ثم التعبير عنها وعن أفكاره الخاصة بصـريا  

التخيل والرسـم فـي   ية ويخبر بشكل تام عندما تندمج الرؤ البصريولفظيا ، ولهذا فإن التفكير 

  ) .42:  2003عبيد وعفانة ، ("تفاعل نشط 
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  ) :43: 2003 عبيد وعفانة ،( عمليات التفكير البصري 

  : عمليتين هما  علىيعتمد التفكير البصري 

باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكـان األشـياء وفهمهـا    :  Visionاإلبصار   -1

  . وتوجيه الفرد لما حوله في العالم المحيط

وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريـق تـدوير وإعـادة    :  Imageryالتخيل  -2

استخدام الخبرات الماضية والتخيالت العقلية ، وذلك في غيـاب المثيـرات البصـرية    

وحفظها في عين العقل فاإلبصار والتخيل هما أساس العمليـات المعرفيـة باسـتخدام    

للخبرة السابقة ، حيث يقوم جهاز اإلبصار ذاكرتنا  علىمهارات خاصة في المخ تعتمد 

النمذجـة ،  : ثالثة مكونات للتخيـل   إلىوالعقل بتحويل اإلشارات من العين ) العين ( 

 .اللون ، الحركة 

  :في الرياضيات  التفكير الناقد: ثالثا

ـ  رد الذاتية في التعامل مع ما يعطىقدرة الف "بأنه) 404: 2000قطامي، قطامي،( يعرفه  و ه أإلي

ينظر فيه ويكون له  أنه كمسلمات ، بل عليه إلييطلب منه أداؤه حيث أنه ال يصل كل ما يعطي 

  ."إثباتات ذاتية مقنعة بقبول أو رفض هذا األمر  علىرأي شخصي مستند 

ذلك النوع من التفكير القابل للتقييم والمتضـمن   "أنه علىأما باير فقد طرح تعريفا للتفكير الناقد 

لهادفة والدقيقة والمتواصلة ألي ادعاء أو معتقد ومن أي مصدر ، وذلك مـن أجـل   للتحليالت ا

  ) .103: 2003سعادة ، .( "دقته وصالحيته وقيمته الحقيقة  علىالحكم 

 علـى عبارة عن عملية تبني قرارات وأحكام قائمـة  "بأنه ) 54:  2003عبيد، عفانة ،(ويعرفه 

يتم مناقشتها بأسلوب علمي بعيدا عن التحيـز   التيأسس موضوعية تتفق مع الوقائع المالحظة و

تـدخل محتمـل    إلـى تفسد تلك الوقائع أو تجنبها الدقة أو تعرضها  التيأو المؤثرات الخارجية 

  ."  للعوامل الذاتية

إبداء الرأي المؤيد أو المعـارض فـي    علىقدرة الفرد  " بأنه )156: 2005الخليلي، (وتعرفه 

  ."داء األسباب المقنعة لكل رأي المواقف المختلفة، مع إب

األشياء وفهمها وتقويمهـا طبقـا    علىالحكم  علىالقدرة  " بأنه) 240:2002مصطفي، (ويعرفه

لمعايير معينة من خالل طرح األسئلة ، وعقد المقارنات ، ودراسة الحقـائق دراسـة دقيقـة ،    
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حـل   إلـى لـذي يـؤدي   االستنتاج الصحيح ا إلىوتصنيف األفكار والتمييز بينها ، والوصول 

  .  "المشكلة

  )55-54: 2003عبيد، عفانة، (مهارات التفكير الناقد 

  .يمكن إثباتها واالدعاءات أو المزاعم القيمية  التيالتمييز بين الحقائق  -1

 .التمييز بين المعلومات واالدعاءات واألسباب المرتبطة بالموضوع وغير المرتبطة به -2

 .رةالعبادقة الرواية أو  مستوىتحدد  -3

 .تحدد مصداقية مصدر المعلومات  -4

 .االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة  علىالتعرف  -5

 .بهااالفتراضات غير المصرح  علىالتعرف  -6

 .تحري التحيز -7

 . ةالمغالطات المنطقي علىالتعرف  -8

 .عدم االتساق في مسار التفكير أو االستنتاج  علىالتعرف  -9

 .تجديد قوة البرهان أو االدعاء  - 10

 .ذ قرار بشأن الموضوع وبناء أرضية سليمة للقيام بإجراء عملي اتخا - 11

 .التنبؤ بمترتبات القرار أو الحل  - 12

  :في الرياضيات  التفكير اإلبداعي: رابعاً

نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحـث   " بأنه) 82: 1999جروان ، ( يعرفه 

ويتميـز التفكيـر اإلبـداعي    . فة سـابقا  نواتج أصيلة لم تكن معرو إلىعن حلول أو التوصل 

عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشـكل حالـة    علىبالشمولية والتعقيد ، ألنه ينطوي 

ويستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفهوم التفكير وتلخصـه مـن الناحيـة    . ذهنية فريدة 

التفكيـر  " و"  Divergentتفكير المتباعد ال" و"  productive" التفكير المنتج " اإلجرائية مثل 

  .""  Lateralالجانبي 
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اإلبداع عبارة عن إنتاج فكري تباعدي وهو القـدرة العامـة إليجـاد    " ويعتقد المربي ميكر بأن 

  ).244:  2003سعادة، ( " حلول أصيلة غير شائعة أو استعمال جديد ألمور غير مفهومة سابقا

العملية الخاصة بتوليد منتج فريد وجديـد بإحـداث    " بأنه ) 58: 2003 عبيد، عفانة،(ويعرفه 

تحول من منتج قائم ، هذا المنتج يجب أن يكون فريدا بالنسبة للمبدع ، كما يجب أن يحقق محك 

  . " القمة والفائدة والهدف الذي وصفه المبدع

 إلىتهدف  التيومما سبق يتضح أن التفكير اإلبداعي هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية 

  .إيجاد حلول جديدة وفريدة لم تكن معروفة من قبل 

  ) :85-82: 1999جروان، (مهارات التفكير اإلبداعي 

ــداعي شــيوعا وهــي اختبــارات تــور  ــارات التفكيــر اإلب نس اإن مراجعــة ألكثــر اختب

)Forrance,1966 ( واختبارات جيلفورد )Guilford,1967 ( أهم مهارات التفكير إلى، تشير 

  :حاول الباحثون قياسها ، وهي  التياإلبداعي أو قدراته 

  :Fluencyالطالقة : أوال 

توليد عدد كبير من البـدائل أو المترادفـات أو األفكـار أو المشـكالت أو      علىوتعني القدرة 

  .االستعماالت عند االستجابة لمثير معين ، والسرعة والسهولة في توليدها 

. استدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمهـا وهي في جوهرها عملية تذكر و

وفي ما يلي تفصـيل لهـذه   . عدة أنواع للطالقة عن طريق التحليل العاملي  إلىوقد تم التوصل 

  :األنواع مع أمثلة عليها 

  :الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات ، مثل  . أ

 " .م " وتنتهي بحرف " م " تبدأ بحرف  التياكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات  -

  " .ك ، أ ، ن : "تضم األحرف الثالث التالية  التياكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات  -

 " .ج " هات أكبر عدد ممكن من الكلمات المكونة من أربعة أجرف وتبدأ بحرف  -

  :طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية ، مثل  . ب

 "يعلبة البيبس"اذكر جميع االستخدامات الممكنة ل -
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 .زيادة عدد سكان األردن بمقدار الضعفين  علىاذكر كل النتائج المترتبة  -

 ....أعط أكبر عدد ممكن من العناوين المناسبة لموضوع القصة  -

  .ساعة  48مضاعفة طول اليوم ليصبح  علىاكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة  -

  :طالقة األشكال . ج 

لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت في االستجابة لمثير  الرسم السريع علىهي القدرة 

  :وضعي أو بصري ، مثل 

كون أقصي ما تستطيع من األشكال أو األشياء باستخدام الدوائر المغلقـة أو الخطـوط    -

 :المتوازية التالية

  

  )1( رقم شكل

  قياس طالقة الشكل أسئلةرسم لنموذج من 

   Flexibilityالمرونة  :ثانيا

توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة ، وتوجيه أو تحويـل   علىهي القدرة و

والمرونة هي عكس الجمود الذهني ، الـذي  . مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف

ومن أشـكال  ، ذهنية محددة سلفا وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة  اًيعني تبني أنماط

المرونة التلقائية ، والمرونة التكيفية ، ومرونة إعادة التعريف أي التخلي عن مفهـوم  : لمرونة ا

  : ومن األمثلة عليها. أو عالقة قديمة لمعالجة مشكلة جديدة 

  .أي فعل ماض  علىاكتب مقاال قصيرا ال يحتوي  -

 .يمكن أن تصممها لوزن األشياء الخفيفة جدا  التيفكر في جميع الطرق  -
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 ةتنوع األفكار أو االستجابات ، بينما يتركز االهتمام بالنسب علىالحظ هنا أن االهتمام ينصب وي

  .الكم دون الكيف والتنوع  علىللطالقة 

   Originalityاألصالة :  ثالثا

ـ  األصالة هي أكثر الخصائص ارتباطا باإلبداع والتفكير اإلبداعي ، واألص دة الة هنا بمعنـى الج

النواتج اإلبداعية كمحـك   علىعامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز والتفرد ، وهي ال

ولكن المشكلة هنا هي عدم وضوح الجهة المرجعيـة التـي تتخـذ    . اإلبداع  مستوى علىللحكم 

هل هي نواتج الراشدين ؟ أم نواتج المجتمع العمري ؟ أم النواتج السابقة للفـرد  : أساسا للمقارنة

نعرف أن فكرة أو حال لمشكلة ما يحقق شرط األصالة ؟ وماذا لـو توصـل    نفسه ؟ كيف لنا أن

حل إبداعي لمشكلة ما في أوقات متقاربـة ؟ أال يسـتحق الثـاني     إلىاثنان في بلدين متباعدين 

  وصف المبدع ألنه جاء متأخرا في إنجازه ؟

ر القائلة باعتماد الخبرة وجهة النظ ت اإلنسانية والبيئية تتبنىأن االتجاها إلىوتجدر اإلشارة هنا 

أن األصالة ليست صفة مطلقة،  بمعنى. نوعية نواتجه  علىالشخصية السابقة للفرد أساسا للحكم 

  .ولكنها محددة في إطار الخبرة الذاتية للفرد 

   Elaboration اإلفاضة : رابعا 

ة من شأنها أن إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة ، أو حل لمشكلة أو لوح علىوتعني القدرة 

  .تطورها وإغنائها وتنفيذها  علىتساعد 

   Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت : خامسا

ويعنـي  . أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقفالوعي بوجود مشكالت  ويقصد بها

ـ  . فذلك أن بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها في الموق

، ومن ثم إضافة حل لهافي عملية البحث عن  أولىوال شك في أن اكتشاف المشكلة يمثل خطوة 

ويـرتبط بهـذه   . معارف أو منتجات موجودة  علىمعرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعديالت 

القدرة مالحظة األشياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد، أو إعادة توظيفهـا أو  

" ، أو " لماذا لم يقم أحد بإجراء حيال هذا الوضع ؟: " مثل من حولهاتخدامها وإثارة تساؤالت اس

األطفال اسـتخدامه لطلـب    علىبهذا الشكل حتى يسهل ) الهاتف مثال ...(لماذا ال يكون جهاز 

  ." النجدة مثال؟ 
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  :)91: 1999جروان، (مقارنة بين التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد 

كان من غير الممكن التمييز بين التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد لسبب بسـيط هـو أن أي   ربما 

جردة أو النوعية وإنتاج ما يمكن وصفه بالجدة ، ومن الصعب أن ينشـغل  متفكير جيد يتضمن ال

، ولكن نواتج التفكير تتنوع  أخرىالدماغ بعملية تفكير مركب دون دعم من عملية تفكير مركبة 

وفي ما يلي مقارنة بـين  . لنوع المهمة، وما إذا كانت تتطلب تفكيرا إبداعيا أو تفكيرا ناقدا تبعا 

  .التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

 )1(جدول رقم 

  مقارنة بين التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

  التفكير اإلبداعي  التفكير الناقد

   Divergentتفكير متشعب        convergentتفكير متقارب 

  يتصف باألصالة  .تقييم مصداقية أمور موجودة علىيعمل 

ـ      ىيقبل المبـادئ الموجـودة وال يعمـل عل

  .تغييرها

  .قبولة معادة ما ينتهك مبادئ موجودة و

يتحدد بالقواعـد المنطقيـة، ويمكـن التنبـؤ     

  .بنتائجه

ال يتحدد بالقواعد المنطقية ، وال يمكن التنبؤ 

  .بنتائجه 

  الفرد ىلد تد مجموعة من الميول واالستعدادايتطلبان وجو

  .يستخدمان أنواع التفكير العليا كحل المشكالت واتخاذ القرارات وصياغة المفاهيم 
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 :الدماغ والتفكير •

لقد كان موضوع الدماغ محط اهتمام الكثير من األطباء والتربويين والباحثين ولقـد  

لدماغ ولكن هناك سؤال يطرح نفسه االم ساعد التقدم العلمي في الكشف عن خفايا ا

  أال وهو كيف تم الحصول على المعلومات عن الدماغ ؟

  : )64: 2007عبيدات ، أبو السميد ، (معلوماتنا عن الدماغ مصادر 

تقدمت وسائل معرفة الدماغ مع تقدم التكنولوجيا ، حيث أصبح باإلمكان تصوير العمليات التـي  

  :الدماغ  عن مختلفة ومن أبرز وسائل معرفتناتجري داخله في ظروف وأوضاع 

أو مـا   Magnetic Renosance Imaging الرنين المغناطيسـي  : أجهزة التصوير  -1

حيـث    NMI أو ما يعـرف   Nuclear، والرنين المغناطيسي النووي  MRIيعرف 

ملثانية بما يسمح بقياس تسلسل التفكير ، وتتبـع   50صورة كل  علىباإلمكان الحصول 

 .ر النشاط الدماغي في أثناء حل المشكالت مقدا

 Reactionحيث يمكن قياس زمن الرجع أو سرعة االسـتجابة  : الدراسات اإلكلينيكية  -2

time   من خالل وجود متطوعين في العيادة أو المختبر. 

أو ما يسمي   Position Emission Tomogaphy: جهاز التصوير الشعاعي الطبقي  -3

 PET هاز كمية المادة المشعة الناتجة عن استهالك الدماغ للجلكوز ، حيث يقرأ هذا الج

 .كما يقرأ نشاط الجلكوز في مختلف أجزاء الدماغ 

ومـن أبـرز   . إن إجراء عمليات تشريح للدماغ كشفت كثيرا من المعلومات : التشريح  -4

هذه االكتشافات ما يحدث للشجيرات العصبية في الدماغ حين يتعرض الدماغ لمواقـف  

ة ، حيث اتضح أن من خضعوا لمهام تعليمية أو غير تعليمية معقدة تغيرت أدمغتهم صعب

 .ونمت لديهم شجيرات عصبية أكبر . فزيولوجيا بدرجة أكبر 

وهي أجهزة تقيس كيماويات الدماغ واإلرشادات العصبية الناتجة عـن  : مقياس الطيف  -5

   . نشاطه 

  ) :120 -119:2003عبيد و عفانة ، ( نات الدماغ ذي الجانبين مكو

 :)2(رقم أجزاء رئيسية كما هي موضحة بالشكل  علىيشتمل الدماغ البشري 
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 )2(شكل رقم 

  مكونات الدماغ البشري 

، Cerebellum  خوتتضمن العديد من األجزاء الفرعيـة منهـا المخـي   : الطبقة األولية -1

 إلـى المخ  ، الممر الشمي منMedulla النخاع الشوكي   Brain stem جذاع الدماغ 

، إذ يقوم هذا الجزء من الدماغ بالتحكم في عمليـة التـنفس   Olfactory bulbsاألنف 

والعضالت وضربات القلب، كما أنه يكون نشيطا لتكرار السلوكيات دون أن يتم أي نوع 

من التعديل أو التغيير في روتين الحركات أو األنشطة ، ولهذا فإن هذا الجـزء سـمي   

 .وذلك نظرا لعمله ونشاطه المستمر حتى ولو كان اإلنسان نائما بالعقل الميكانيكي،

وهذا الجزء هو الذي يتحكم بالجوانب االنفعاليـة المرتبطـة   ): الجاسئ( الجسم الثفني  -2

باألنماط السلوكية لإلنسان، وذلك مثل اإلحباط، الرغبة، الميل، واالرتياح، وغيرها ولهذا 

التلقائي الذي يوفر الحوافز والبواعث االنفعاليـة  فإن هذا الجزء يتحكم بالجهاز العصبي 

تجاه عمليات التعلم، ويشكل الجسم الثفني الطريق العام الرئيسي للعصـبونات الواصـلة   

بين نصفي الدماغ، إذ بدونه لم يكن هناك تواصل بين نصفي الدماغين األيمن واأليسر، 

ة حول ما إذا كان النصفان حيث أثارت الدراسات األولية لنصفي الدماغ عدة أسئلة مهم

) التواصل معا(معا  التحادثالدماغيان المنفصل أحدهما عن اآلخر يستمران في إمكانية 

وحول طبيعة الدور الذي يؤديه مثل هذا التواصل في الفكر والفعل، فهناك بضعة جسور 

، تربط النصفين الدماغيين أحـدهما   Commissuresمن العصبونات تدعي الملتقيات 

 .فني أضخمها ، مع العلم بأن الجسم الث خرباآل
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 ن منظومة االنتباه ئية في الدماغ ،إذ أوهي الجزء األقدم واألكثر بدا: القشرة الدماغية  -3

Attentional system  من القشرة الدماغية التحتيـة   ، تشكل عدة بنى Subcortex ،

نصفين  إلىنقسم القشرة ، وت Thinking Cap بغطاء التفكير  تسمىبينما القشرة العليا 

أحدهما أيمن واآلخر أيسر تعرفان بالدماغين األيمن واأليسر ، ويتحكم الجزء األيمن من 

الدماغ في الجانب األيسر من الجسم، بينما يتحكم الجزء األيسر في الجانب األيمن منه، 

فني والقشرة التفاعل بين الطبقة األولية والجسم الث علىوتتوقف عمليات التعلم عند الفرد 

طريـق   الدماغية بنصفيها األيمن واأليسر، حيث إن األجزاء الثالثة تتصل فيما بينها عن

 ) .2(الملتقيات الموضحة في الشكل رقم 

  ) :27 – 25: 2008عفانة، الجيش، (اغ ذو الجانبين التفكير والدم

من من الدماغ ، ويزودنا تكمن قوة التخيل كقدرة عقلية في أنه يتقدم نتاج التفكير في النصف األي

، فإذا طلبنا من المتعلمين مثال أن يفكروا باسم مـا ولـيكن   مصادر في كال الجانبين من الدماغب

غوا يصـي فسيستجيبون بمعلومات من النصف األيسر من الدماغ ، وإذا طلبنا منهم أن ) مروان(

أليمن من الدماغ ، ويخبرونا عن كيفية شعورهم، فسيدعون استبصار النصف ا اسماهم أنفسهم 

لفة تماما عن عمليـات  فالتخيل من وظائف النصف األيمن من الدماغ، ولذا فإنه يعد عملية مخت

ر منه، ويحدث التفكير في النصف األيمن من الدماغ دون وعي لفظي ، ولـذلك  النصف األيس

ـ  ة تشـبه  فنحن أقل شعورا به، وفي التخيل نستقبل الصور من النصف األيمن للدماغ ، فالعملي

تحكم للمشاهد طبعا في الصور، بينما يستطيع المتعلم أن يجد  نوعا ما مشاهدة فيلم سينمائي وال

 إلـى ظروفا معينة تمكنه من استدعاء الصور الخيالية من النصف األيسر للـدماغ بالوصـول   

الوعي بسهولة، ومن خالل استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي نالحـظ أن هنـاك اختالفـا    

تتميـز  . ضحا في أداء الجانبين من الدماغ، إذ يقوم الجانب األيمن بالعديد من أنماط التفكير وا

عن أنماط التفكير التي يقوم بها الجانب األيمن منه ، والجدول التالي يوضح أنماط التفكير لكـل  

 :من جانبي الدماغ
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: 2008لجـيش ،  ا و عفانـة ( في الجانبين األيمن واأليسر من الدماغ أنماط التعلم

140 – 142 (:  

 )2(جدول رقم 

  أنماط التعلم في الجانبين األيمن واأليسر من الدماغ

  الجانب األيمن من الدماغ  الجانب األيسر من الدماغ

  تخطيطي

)Planned(  

  رياضي

) Mathematical(  

  موسيقي

 )Musical(  

  تخيلي

)Imaginative(  

  تقني

)Technical(  

  تحليلي

 )Analytical(  

  اطبيتخ

)Talking(  

  بنائي

)Synthetic(  

  إداري

 ) Administrated(  

  تحكمي

 )Control(  

  فني

)Artistic(  

  روحي

 ) Spiritual(  

  حل مشكالت

 )Problem Solving(  

  منظومي

 ) Systemic(  

  عاطفي

)Emotional(  

  مفاهيمي

)Conceptual(  

  احتفاظي

 )Conservated(  

  استداللي

)Deductive(  

  داخلي

)Enternal(  

  كلي

)Holistic(  

مـل  الرغم من اختصاص كل من جانبي الدماغ بأنماط تفكير معينة ، فإن ذلك ال يلغي ع علىو

ن العمليات العقلية التي نستقبل بها المعارف والخبرات ونعيـد  الدماغ بشكل متكامل وموحد ، وإ

ب مختلفـة يطـورون   ن أغلب الناس ألسباتستدعي نشاط الجانبين معا ، إال أإنتاجها أو ننتجها 

أنماطا معينة للتفكير في أحد الجانبين دون اآلخر من خالل القيام بأنشـطة وعمليـات عقليـة    

تالميذه عمليات فكريـة أو   لدىتختص بهذا الجانب أو ذاك ، فمثال قد يطور معلم الرياضيات 

  :عقلية تتعلق بالجانبين ، وذلك كما يلي 
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  :الدماغ مع المعلومات الرياضية التالية يتعامل المتعلم في الجانب األيمن من  -  أ

  .المقاطع العالقات، الهندسية،األشكال  الفراغية، :الرياضيةاللغة  -

 .اإلشارات اإليماءات، التصويرية،الرموز  -

 .الفصول الدوري، :الزمن -

  :يتعامل المتعلم في الجانب األيسر مع المعلومات الرياضية التالية  -  ب

    )الحقائق األساسية (  العمليات الرياضية األعداد، -

  ) .جمع ، طرح ، ضرب ، قسمة ( المهارات الحسابية  -    

  .المنطق الرياضي ، التعريفات الرياضية ، منطوق النظريات الرياضية  -     

  .الزمن الرجعي مثل الثوان ، الدقائق ، الساعات ، األيام ، األسابيع ، السنوات  -     

تناسقا بين جانبي الدماغ األيمن واأليسر في إنجـاز التفكيـر    وفي ضوء ما سبق نجد أن هناك

ن هذا التناسق ال يعني أن التفكير ال يكون عرضة للمغالطات المنطقيـة،  مالئم ، إال أالمقبول وال

  : األمر الذي يلزمنا بيان مواطن الخطأ في التفكير ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي 

  .أخطاء في اإلدراك الحسي  -  أ

 .غير الصحيح  النحو علىفي استخدام اللغة  أخطاء -  ب

 .أخطاء عدم تناسق الفكر  -  ت

  .العقل  علىأخطاء في سيطرة الوجدان  -  ث

: 2008الجيش ، وعفانة (جانبي الدماغ عند المتعلمين أنماط التفكير المسيطر على

150– 153(:  

الـدماغ وبالتـالي    عمل علىتؤثر المواقف التعليمية واألفعال ، المصاحبة لها في البيئة الصفية 

أنماط التعلم التي يستخدمها المتعلم في تلبية حاجاته العلمية واألكاديمية والنفسية وغيرهـا ،   على

 حتـى تلخيص الموضوع الدراسـي   إلىفكل متعلم له نمط معين في التعلم ، فقد يلجأ متعلم ما 

يـتمكن مـن    حتىعال الدراسة بصوت  إلىيستطيع أن يستوعبه ويفهمه ، وقد يلجأ متعلم  آخر 
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تخزين المعلومات في الذاكرة المكانية وهي المسئولة عن تسجيل جميع الخبرات اليوميـة التـي   

استخدام حاسة السمع قبل أن يقرأ الكلمـات   إلىيتعرض لها الفرد ، في حين قد يلجأ متعلم ثالث 

  .أو يكتبها ، وهكذا 

ا أثار إيجابية في استخدام المـتعلم ألسـاليب   فالجو المدرسي المريح والبيئة التعليمية الصحية له

تعلمه ، فأنماط التعلم هي العادات التعليمية الدراسية والطرق التي ينسجم المتعلم من خاللها مـع  

اسـتخدام أنماطـه    علىالمادة العلمية ، وأي إزعاج أو ضوضاء يمكن أن تحد من قدرة المتعلم 

إال أن تلك األنماط في الجانب األيمن المسيطر من . التعليمية في فهم واستيعاب موضوع الدرس 

 علـى الدماغ تختلف عنها في الجانب األيسر المسيطر منه ، وبهذه الطريقة تستطيع أن تتعرف 

أنماط التعلم عند المتعلمين من خالل معرفة الجانب المسيطر من الـدماغ ، والجـدول التـالي    

  :يوضح ذلك

  )3(جدول رقم 

  جانبي الدماغ عند المتعلمين علىعلم المسيطرة مقارنة بين أنماط الت

 أنماط التعلم المسيطرة على التسلسل

  الجانب األيسر

  أنماط التعلم المسيطرة على

  الجانب األيمن

أيام االمتحانات  حتىيعمل ويقرأ في مجموعات   )منفردا( يعمل ويقرأ لوحده   -1

  .يفضل القراءة الجماعية 

آخر ما يتوصل يدمج المادة العلمية مع   -2

إليه البحث العلمـي خـالل دراسـته    

  .لموضوع معين 

يدمج المادة العلمية مع ما توصل إليه البحـث  

العلمي من تصورات لبعض المشاريع التي لها 

  .عالقة بالموضوع 

يلتزم بالهدوء أثناء الدرس بـدون أي    -3

  .ضجة أو لهو 

للمشاركة في نشـاطات صـفية ويثيـر     يسعى

ويتحرك في الصف من حـين  ضجة ، إيجابية 

  .آلخر 

يواجه صـعوبة فـي فهـم الـدروس       -4

باستخدام المرئيات مثـل الفيـديو أو   

  .الشرائح العاكسة أو اإللقاء 

يواجه صعوبة في فهم الـدرس عـن طريـق    

المحاضرة وينسجم مع المرئيـات والشـرائح   

العاكسة التي يستعين بها المعلم لتوضيح الدرس 

.  

ينجز أعماله وواجباته بصورة كاملـة ولكنـه     .له لدرجة الكمال دقيق وينجز أعما  -5

  .آخر  إلىينتقل خالل عمله من موضوع 



29 
 

 أنماط التعلم المسيطرة على التسلسل

  الجانب األيسر

  أنماط التعلم المسيطرة على

  الجانب األيمن

يفهم الدرس بصورة أفضـل عنـدما     -6

  .السبورة  علىيضع المعلم أهدافه 

يفهم الدرس بصورة أفضل من خالل تمريـر  

المتعلمـين   علـى أهداف الدرس  علىاألوراق 

  .السبورة  علىوليس كتابتها 

يتقبل المعلومات عن طريـق الشـرح     -7

  .ويكتبها في الدفتر أثناء الدرس 

يتقبـل المعلومــات مـن خــالل الرســومات   

والمرئيات باستخدام السبورة البيضـاء أثنـاء   

  .الشرح 

شـرح المفـاهيم    علـى يحث المعلـم    -8

  .المتسعة ويحاول تلخيصها وتبسيطها 

شرح المفـاهيم البسـيطة ،    علىيحث المعلم 

  .اول تبسيط األمر بالمادة العلمية ويح

ينفرد في حل الواجبـات البيتيـة وال     -9

  .مشاركة اآلخرين  إلىيميل 

يشارك اآلخرين في حـل الواجبـات والقيـام    

باألنشطة الصفية مـن خـالل التعـاون فـي     

  .مجموعات 

يفهم موضوع الدرس عنـدما يكـون     -10

الفصل هادئا ومنظما ولـيس فيـه أي   

  .ناء عملية التعليم نقاش جانبي أث

يعي الدرس من خالل سماع المناقشـات بـين   

المعلم والتالميذ ومشـاركة اآلخـرين وإبـداء    

  .الرأي حول موضوع الدرس 

  ) : 52 – 51:  2004السلطي، ( الجنسين الفروق الدماغية بين

  :كل من  علىلقد ركزت الدراسات التي بحثت في الفروق بين أدمغة الذكور واإلناث 

لقد أظهرت معظم الدراسات وجود فروق في حجم الدماغ مـا بـين   : الدماغ الكلي حجم -1

من دماغ األنثى % )  20 – 12( اليالذكور واإلناث عند الوالدة، فدماغ الذكر أكبر بحو

 علـى ، ولكـن  من اإلناث%) 2(كبر أيضا بحوالي عند الوالدة، ومحيط رأس الذكور أ

الذكاء ، فهناك العديد من الفروق السلوكية التي  لىعالرغم من هذه الفروق فهذا ال يؤثر 

النساء أفضل من  لدىفقد تبين أن القدرات اللغوية : سبيل المثال  علىتم الوصول إليها، ف

 .الرجال، بينما الرجال أفضل في بعض القدرات المكانية 
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 .يزن دماغ الذكر البالغ أكثر من دماغ األنثى البالغة  -2

اإلنـاث ، فـي حـين أن     لدىي األيسر أبكر من النصف األيمن يتطور النصف الكرو -3

الذكور يتطور قبل األيسر وهذه الفروق تلعب دورا في االنضـباط   لدىالنصف األيمن 

 .الصفي والتفضيالت الرياضية 

 لـدى مما هـو  %)  10 – 3( تمتلك األنثى جسما جاسئا أكبر بزيادة في األلياف بنسبة  -4

 .الذكر  لدىثى أكثر تطورا مما هو األن لدىالذكر ، كما أنه 

 :هناك فروق بنائية في الهيبوثالموس ما بين الذكور واإلناث وتحديدا في المناطق التالية -5

  .في الهيبوثالموس ) Suprachiasmatic( و ) Presptic( منطقتا  -  أ

 Mating( هذه المنطقة متضـمنة فـي سـلوك التـزاوج     ) Preoptic( منطقة  -  ب

Behavior (الذكور أكبر كتلة وأكثر خاليا مما هـو   لدىهذه المنطقة  لقد وجد أن

الذكور أكبر بنسبة الضعف تقريبا والذي يعني أيضا زيـادة   لدىاإلناث ، فهي  لدى

األفراد بعد عمر أربع سنوات  لدىتظهر هذه الفروق . عدد الخاليا بنسبة الضعف 

في هذه النـواة  بشكل واضح ، فقد وجد في عمر أربع سنوات تناقص عدد الخاليا 

 .اإلناث ، ولكن ال تزال وظيفة هذه النواة الدقيقة في السلوك غير معروفة  لدى

هناك فرق واحـد  : في الهيبوثالموس ) Suprachiasmatic Nucleus ( منطقة  -  ت

الذكور مثل الكرة ، أمـا   لدىفي شكل هذه المنطقة ما بين الذكور واإلناث ، فهي 

، وليس هناك فروق في عدد في عدد الخاليا ، ومن اإلناث فهي أكثر استطالة  لدى

المحتمل أن الشكلين الكروي والمستطيل لهذه المنطقة يؤثران في الترابطات التـي  

في الدماغ خصوصا تلـك الموجـودة فـي     أخرىتكونها هذه المنطقة مع مناطق 

 .الهيبوثالموس 

 إلـى الـذي يتـرجم   اإلناث في منطقة واسعة من الـدماغ و  لدىتنتشر وظائف التفكير  -6

الذكور فهناك محدودية في ذلك بسبب ضيق الجسم الجاسئ  لدىصعوبات تعلم أقل ، أما 

  .لديهم ، مما يزيد نسبة صعوبات التعلم لديهم 

الذكور ، حيث  لدىاإلناث مما  لدىفي السيروتونين %)  30 – 20( هناك زيادة بنسبة  -7

ة بالنفس والعدوان ، ويرتبط انخفاض ترتبط زيادة نسبته بالخوف والخجل وانخفاض الثق
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الكحـول واالكتئـاب    علـى بالعدوان وسلوك التهور واالنتحار واإلدمان  مستوىهذا ال

 .والتهيج االنفعالي 

واإليستروجين ) Progesterone( البروجيستيرون : األنثى تقلبات في الهرمونات  لدى -8

 )Estrogen ( االختبارات الفضـائية  درجات  علىويسبب هرمون اإليستروجين تغيرا

، والرياضيات ، واللغة ، والمهارات الحركية الدقيقـة ، إذ يتبـع انخفـاض    ) المكانية (

اختبارات الرياضيات والفضائيات ، أما  علىمستويات هذا الهرمون تحسنا في الدرجات 

المستويات المرتفعة لمستويات هذا الهرمون فيتبعـه تحسـن فـي المهـارات اللغويـة      

 .ت الحركية الدقيقةوالمهارا

  :) 66 – 62:  2007نوفل ، (  The Whole Brainنظرية الدماغ الكلي 

حظي موضوع السيطرة الدماغية بالبحث واالستقصاء من قبل الباحثين في محاولة جـادة لفهـم   

أساليب التفكير التي يستند إليها األفراد في معالجتهم للمعارف والمهارات التـي يتعلمونهـا ، إذ   

عقد التسعينات تفجرا معرفيا هائال في أبحاث الدماغ بحيث سمي هذا العقد بعقد الـدماغ ،  شهد 

 –نظرا لما أسفرت عنه هذه األبحاث من رفد رجال التربية بأسس مبتكرة فـي مجـال التعلـيم    

  .التعلم 

مفهوما آخر لفهم وظـائف الـدماغ   ) Ned Herrmann(وفي هذا السياق قدم العالم نيد هيرمان 

 Four Quadrant( أحيانا بـالنموذج الربـاعي    تسمىخالل نظرية الدماغ الكلي، أو التي من 

Model  ( والشكل رقم)يوضح النظرية ) 3:  
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  )3(شكل رقم 

  النموذج الرباعي للدماغ

  :عالقة الدماغ بأنماط التفكير

 لـدى المعرفـة   إن هذا النموذج للدماغ يعتبر تفسيرا مجازيا ألنماط التفكير، وتفضيالت ألنماط

  :النحو التالي علىاإلنسان ، ويعرض النموذج الكلي للدماغ أربعة أساليب أو أنماط للتفكير 

  ) Left mode thinking processes(نموذج عمليات التفكير في الجانب األيسر  -1

  :قسمين هما إلىويقسم هذا الجانب 

 لـه بـالرمز  ويرمز ) Upper Left Brain( الجزء األيسر العلوي من الدماغ  -  أ

)A ( يحب العمل مع الحقائق ، ويتعامل معها بدقـة  : ويمتاز بالخصائص التالية

المنطـق والعقالنيـة ،    إلىوطرق مدروسة ، ويعالج المشكالت بطرق تخضع 

التعامل بلغة األرقام ، ويهتم بالتعامل مع التقنيات ، األداء العالي في  إلىويميل 

هـذه الخصـائص    على وبناء. حليل الحقائق ه ، ويفضل تالعمل مهم بالنسبة إلي

فإن الشخص الذي يفضل طريقة التفكير المرتبطة بالجانب األيسر العلوي للدماغ 

الدقة ، ولـن   إلىحل ومعالجة المشكالت بطريقة منطقية تستند  إلىسوف يميل 
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م الحقائق مهمـة  يتظهر العاطفة في معالجة المشكالت ، وبالتالي فإن عملية تقي

  .بة إليه بالنس

، ويرمز له بـالرمز  ) Lower Left Brain( الجزء األيسر السفلي من الدماغ  -  ب

)B ( يفضل الطرق التقليدية في التفكير : ويمتاز بالخصائص التالية )  الطريقـة

، يحـب أن تكـون   )  ) The Way I Know How(التي أعرف فيها كيـف  

وثابتة ، ويشعر بالرضا  الحقائق مرتبة ومنظمة ، وأن تكون بيئة العمل مستقرة

المخاطر والمغـامرات ،   علىواألمان مع طرق العمل ، ويفضل األمن واألمان 

عليه فإن الشخص  ناءإنجاز المهمات قيد العمل بالوقت المناسب ، وب إلىويميل 

التنظـيم   إلـى الذي لديه تفضيالت نحو األيسر السفلي للـدماغ سـوف يميـل    

األساسية ، ويحتفظ  بعالقة صارمة مع األمـور   واالحتفاظ بمتابعته للمعلومات

 .المالية ، ولديه أولوية بالنسبة لألمن 

  )Right mode thinking processes(في الجانب األيمن  نموذج عمليات التفكير -2

  :ويتضمن هذا الجانب الجزأين التاليين ، وهما 

ـ ) Upper Right Brain( الجزء األيمن العلوي من الدماغ  -  ج ) C(ه بـالرمز  ، ويرمز ل

الصورة الكلية كاملة وال يدقق في التفاصيل ، حيـث   يرى: ويمتاز بالخصائص التالية 

، يفضل ويحب التغيير ويحاول ويجـرب ليجـد   ) جشطلت (من خارج اإلطار  يرىأنه 

أشياء جديدة ، ويستمتع بكونه مشغوال بأشياء عديدة في الوقت نفسه ، لديه خيـال ، وال  

ليقتنع ، ويستمتع بالمخاطر والتحديات ، لديـه   أخرىيبحث عن بدائل  يقنع بسهولة ، بل

إعادة ترتيب األفكار ووضعها مع بعضها  علىحساسية تجاه المشكالت الجديدة ، وقدرة 

عمل األشياء دائما بالطريقة نفسها ،  إلىبعضا بطرق وتراكيب غير مألوفة ، وال يميل 

إن الفرد الذي لديـه تفضـيل   . والمستقبل ويحب أن يجد عالقات وروابط بين الحاضر 

رؤية األشياء بطريقـة كليـة ولـيس     إلىللجزء األيمن العلوي من الدماغ سوف يميل 

وتـر اإلحسـاس    علىاالعتماد  إلىاالتفاق مع القوانين ، ويستند  إلىجزئية، وال يميل 

 .المنطق في مواجهة المشكالت  علىوالعاطفة وليس 

) D( ويرمز لـه بـالرمز   ) Lower Right Brain( من الدماغ  الجزء األيمن السفلي -د

تجـاه النـاس ، وحقـائق    ) Intuitive(متعاطف ولديه حـدس : ويمتاز بالخصائص التالية 

استعمال اللغة الرمزية وغير الشفوية والمتمثلة  علىالتجارب لها طرق عاطفية ، لديه قدرة 
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وتجميل الوجـه  ) Body Language( بمهارات االتصال عن طريق لغة الجسد واألعضاء 

والتعابير، ويشعر بالتعاطف مع اآلخرين ، ويعالج المشكالت بطريقة عاطفية وليس بطريقة 

وبناء عليه فإن الشخص الذي . شعور بالحماس عندما يحب فكرة جديدة  إلىمنطقية، إضافة 

ـ    إلىيميل  ع النـاس  تفضيل نمط تفكير الجزء األيمن السفلي من الدماغ لديـه تعـاطف م

ع بالتفاعل مع المجتمع الذي يحيـى  قراءة لغة الجسد واالستمتا علىواألحداث، ويملك قدرة 

  .فيه 

 إلـى شيوع السيطرة الدماغية بين األفـراد   مدىاهتمت بمعرفة  التي آدمزوتوصلت دراسة 

من األفراد لديهم سيطرة دماغية لجزأين الـدماغ ،  %) 60(مجموعة من الحقائق منها ، أن 

مـن  %) 7(من األفراد لديهم سيطرة لثالثة أجزاء من الدماغ ، في حـين أن  %) 30(ن وأ

من األفراد لديهم سـيطرة  %) 3(األفراد لديهم سيطرة لجزء واحد من الدماغ ، بينما يوجد 

لديهم سيطرة دماغية متوازية، وبين أنه ال توجد  بمعنىدماغية في األجزاء األربعة للدماغ ، 

نقاط القوة ألنماط التفكير  آدمزلي لنمط التفكير ، وفي السياق نفسه أورد صورة أفضل أو مث

لكل جزء من أجزاء الدماغ األربعة ، حيث يتميز الجزء األيسر العلوي من الـدماغ بجمـع   

المعلومات، وتحليل القضايا ، وتشكيل النظريات ، وقياس الدقة والضبط ، وحل المشـكالت  

التحليل المالي واتخاذ القرارات ، والفهم التقني لألجزاء مع  ىعلمن خالل المنطق ، والقدرة 

  .األرقام واإلحصاء 

فيما يتميز الجزء األيسر السفلي من الدماغ بإيجاد منظور محدد للحركة، ومعالجة المشكالت 

تقـديم   علـى التجارب والخبرة ، وصيانة القياسات باتساق ومعالجتها ، وقدرة  إلىباالستناد 

بادرات واإلشراف عليها ، وقراءة التفاصيل الدقيقة في الوثائق والعقود، ومتابعـة  وقيادة الم

المعلومات ، وتطوير الخطط بتفاصيلها وطرق عملها ، واالحتفاظ بسجالت مالية واضـحة  

  .المعالم 

أما الجزء األيمن السفلي من الدماغ فيتميز بمجموعة من نقـاط القـوة منهـا ، االعتـراف     

توظيف الحـدس الستكشـاف    علىوقراءة مشاعر اآلخرين، وقدرة  ،صيةبالمشكالت الشخ

اآلخرين ، وقدرة ومنطق  لدىإثارة الحماس  علىمشاعر اآلخرين، وفهم لغة الجسد، وقدرة 

يم ، والمشاركة ، وفهم انفعـال  التعل علىفي التأثير واإلقناع والمصالحة بين األفراد، وقدرة 

  .االعتبار القيم جزاء والمكونات مع األخذ بعيناأل

يتميز بمجموعة من نقاط القوة منهـا، رؤيـة   الجزء األيمن العلوي من الدماغ  في حين أن

إيجـاد   علـى الصورة الكبيرة، واالعتراف باالحتماالت الجديدة، وتحمل الغموض، وقـدرة  
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، التكامل بين األفكار والمبادئ، وتركيب األجزاء غير المتماثلة بطريقة جديدة وغير مألوفـة 

حل المشكالت مـن خـالل    اتاالختراع واإلبداع للمشكالت والقضايا، ومهار علىوالقدرة 

  .الحدس، وعمليات آنية لمدخالت حسية

  ): 32 – 31: 2003و عفانة، عبيد (العوامل العقلية المساعدة في تنمية التفكير 
هذه العوامـل مـا   تنمية التفكير بصفة عامة، ومن  علىهناك بعض العوامل العقلية التي تساعد 

  :يلي

إدراك السمة، أو السمات األساسية المشـتركة بـين    علىوهي القدرة : القدرة التجريدية -1

تحديد الصفة أو الصفات العامة المشـتركة بـين    علىمجموعة من األشياء، مثل القدرة 

  .عدد من األشكال

 علـى والقـدرة   القدرة التجريديـة  إلىوهي قدرة مركبة يمكن تحليلها : القدرة التعميمية -2

) أي القاعدة العامة المستخلصـة  ( إمكانية تطبيق السمة أو السمات األساسية المشتركة 

غير ذلك من الشواهد ، أو المثيرات الجديدة التي لم تستعمل بالذات في استخالص  على

 :ىويمكن تقسيم هذه القدرة من حيث طريقة حدوثها إل. هذه القاعدة 

  .تعميم في السلوك الحركي  -  أ

 .تعميم في السلوك االنفعالي  -  ب

 .تعميم في الميل واالتجاه  -  ت

ظهور  يوتتيح هذه القدرة للفرد أن يستجيب لعدد من الموضوعات وكأنها الموضوع األصلي، أ

ما يالحظه  إلىاالستجابات المتعلقة إزاء مجموعة من المثيرات األخرى المتشابهة، وذلك استنادا 

  .صائص متشابهة للموقف األصليالمتعلم في الموقف الجديد من خ

التمييز بين المثير األصلي والمثيرات األخرى ، أي  علىوهي القدرة : القدرة التمييزية  -3

أن الفرد ال يستجيب بنفس االستجابة المتعلقة لجميع المواقف التي يتعرض لها ، وإنمـا  

االسـتجابة  التعميم دون البعض اآلخر أي عدم ظهور  علىيستجيب لبعضها طبقا للقدرة 

ما يالحظه الفرد فيها من مصادر لالخـتالف   إلىالمتعلقة إزاء المواقف المتباينة استنادا 

  .بينهما وبين الموقف األصلي 

إدراك أوجه التشابه واالختالف بين الموضوعات أو  علىوهي القدرة : القدرة التصنيفية  -4

 .األحداث أو األشياء الموجودة في العالم الخارجي 
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  .التمييز  علىالتعميم والقدرة  علىالقدرة : هذه القدرة نجد أنها تتكون من  وبتحليل

= التجريد ، إذن القدرة التصنيفية  علىالقدرة  علىالتعميم تعتمد أساسا  علىوبما أن القدرة 

  .القدرة التمييزية + القدرة التعميمية + القدرة التجريدية 

تنظـيم وتفسـير البيانـات     علىوهي القدرة : ) الشامل ( اإلدراك التكاملي  علىالقدرة  -5

أن القـدرة   بمعنىوالوقائع المستمدة من اإلدراك الحسي في إطار تكاملي من العالقات ، 

القدرة التجريدية والقدرة التعميمية والقـدرة التمييزيـة   : اإلدراكية التكاملية تتكون من 

  .والقدرة التصنيفية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

 .اتالرياضي في التفكيرتتعلق بالدراسات التي : أوال •

 .الدماغتتعلق بالدراسات التي : ثانيا •
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  :اتالرياضي في التفكيرالدراسات التي تتعلق ب: أوًال

  )2009( دراسة الحداد .1

تنمية  رنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائم على أساليب التفكير الرياضي فيفاعلية ب" بعنوان 

 اإلبداع لدى طالب كلية التربية بجامعة صنعاء

هدفت الدراسة إلى تصميم وتنفيذ برنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائم على أساليب التفكيـر  

ضـيات بكليـة التربيـة    معلمين للرياالرياضي، وقياس فاعليته في تنمية اإلبداع لدى الطالب ال

طالبـاً مـن طـالب المسـتوى األول بقسـم      ) 74(وتكونت عينة الدراسة من بجامعة صنعاء،

: جامعة صنعاء، وقسمت إلـى مجمـوعتين   –الرياضيات بكلية التربية واآلداب والعلوم بخوالن 

تحقيـق أهـداف   ولطالبـاً،  ) 37(رى ضابطة بلغتطالباً، واألخ) 37(إحداهما تجريبية وعددها

استبانه أساليب التفكير الرياضـي وطرائقهـا   : الدراسة تم إعداد وتطبيق المواد واألدوات التالية

الالزم تنميتها لدى الطالب، وقوائم تحليل المحتوى الرياضي وفقاَ للمستويات المعرفية ومكونات 

ي التفاضل والتكامل قائمـاً  البنية الرياضية وأساليب التفكير الرياضي، وإعداد برنامجاً مقترحاً ف

على أساليب التفكير الرياضي، ودليالً للمدرس الجامعي في البرنامج المقترح، واختباراً لقيـاس  

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتـائج  لقياس اإلبداع العام ، اإلبداع الرياضي، واختباراً 

ضي واإلبداع العام ككـل لـدى الطـالب    فاعلية البرنامج المقترح في تنمية اإلبداع الريا :أهمها

هناك عالقـة ارتباطيـه موجبـة دالـة      ،)مجموعة الدراسة( المعلمين للرياضيات بكلية التربية

بين درجات الطالب في اختبار اإلبداع الرياضي ككل ولكل ) 0.01(إحصائياً عند مستوى الداللة

  .بعد من أبعاده بعد من أبعاده، ودرجاتهم في اختبار اإلبداع العام ككل ولكل

  )2009(دراسة شعت  .2

الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسـي بمهـارات التفكيـر     محتوىإثراء "بعنوان 

  " . البصري

وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي في ضـوء   محتوىإثراء  إلىتهدف هذه الدراسة 

إذ اشتملت  محتوىم الباحث أداة تحليل ال،ولتحقيق هدف الدراسة استخد البصريمهارات التفكير 

لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر ، كما اسـتخدم األسـاليب    البصريمهارات التفكير  على
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اإلحصائية من تكرارات ونسب مئوية ، وقد تكونت أداة التحليل في صورتها النهائية من ثـالث  

  .ليل المعلومات تمثيل المعلومات ، تفسير المعلومات ، تح: مهارات وهي 

قائمة مهارات التفكير البصري الواجب توافرها في وحـدة الهندسـة    إلىوقد توصلت الدراسة 

تدني نسب توافر هذه المهارة ، مما سـاقها   إلىالفراغية للصف العاشر األساسي ، كما توصلت 

  . البصريللهندسة الفراغية مثرى بمهارات التفكير  محتوىوضع  إلى

  )2009(دراسة نصار  .3

تالميـذ   لدىأثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميل نحوها " بعنوان 

  " الصف الرابع األساسي بغزة 

أثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقـد فـي الرياضـيات     علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 

طالب، ) 82(، وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة  لدىوالميل نحوها 

 إلـى ، وقسـمت العينـة   " ب"تم اختيارهم بصورة قصديه من مدرسة بين الهيا األساسية للبنين 

طالب درست باستخدام األلغـاز الرياضـية ،   ) 41(مجموعتين ، مجموعة تجريبية وتكونت من 

الدراسة قـام  غراض وأللب درست بالطريقة التقليدية ، طا) 41(ومجموعة ضابطة تكونت من 

اختبار لقياس مهارات التفكير الناقـد ، ومقيـاس الميـل نحـو     : ات التاليةالباحث بإعداد األدو

= α( مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند : الرياضيات ، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

ناقد في الرياضـيات  بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار التفكير ال) 0.01

وبلغ حجم التـأثير  . ومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية 

بين متوسـط  )  α  =0.01( مستوى، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 0.38(مربع إيتا 

هم فـي  درجات تالميذ المجموعة التجريبية في مقياس الميل نحو الرياضيات ومتوسـط أقـران  

، )  0.18( وبلغ حجم التأثير مربع إيتا . المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية 

التفكيـر الناقـد فـي     مستوىفي ) α  =0.01( مستوىووجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

نهم هم ميول قوية في المجموعة التجريبية وأقرالديالرياضيات بين متوسط درجات التالميذ الذين 

وبلغ حجـم التـأثير مربـع إيتـا     . في المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية 

التفكير الناقد  مستوىفي ) α  =0.01( مستوى، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند )0.73(

في الرياضيات بين متوسط درجات التالميذ الذين لديهم ميول ضعيفة في المجموعة التجريبيـة  

وبلغ حجم التأثير مربـع  . هم في المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية وأقران

  ) .0.59(إيتا 
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  ) 2008(القيسي دراسة  .4

ح في التحصيل والتفكيـر الرياضـي واالتجـاه نحـو     رأثر استخدام نموذج تقويمي مقت"بعنوان 

  ."طالبات الصف التاسع األساسي في األردن لدىالرياضيات 

التحصيل والتفكير الرياضي  قصاء أثر استخدام نموذج تقويمي مقترحاست إلىالدراسة هدفت هذه 

طالبات الصف التاسع األساسي في األردن ، وقد تكونـت عينـة    لدىواالتجاه نحو الرياضيات 

تجريبية تعرضت لتطبيـق النمـوذج   : مجموعتين  إلىطالبة وزعن عشوائيا ) 81(الدراسة من 

ابطة تعرضت للتقويم التقليدي ، ولقد استخدمت في الدراسة ثالث أدوات التقويمي المطور ، وض

اختبار تحصيلي ، واختبار للتفكير الرياضي ، ومقياس االتجاه نحو الرياضـيات ، ولقـد   : هي 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لـدرجات الطالبـات فـي    

لصـالح المجموعـة    اتفكير الرياضي واالتجاه نحـو الرياضـي  االختبار التحصيلي واختبار الت

  التجريبية

  )2007(دراسة أبو سكران  .5

طالبات  لدىتنمية قدرات التفكير االستداللي  علىأثر تدريس برنامج مقترح في الجبر " بعنوان 

  ."الصف السادس

قـدرات   تنميـة  علـى الكشف عن أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر  ىهدفت هذه الدراسة إل

طلبة الصف السادس، وقد تكونت من فصلين تم اختيارهمـا بالطريقـة    لدىالتفكير االستداللي 

ألساسية العليا ، وقـد  العشوائية البسيطة من بين الشعب الدراسية الموجودة في مدرسة ابن سينا ا

دهما كمجموعة تجريبية درست البرنامج المقترح ، والفصـل اآلخـر كمجموعـة    تم تحديد أح

ابطة درست من الكتاب المقرر،تم استخدام أدوات الدراسة والمتمثلة في الرزمة اإلحصـائية  ض

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد     ، وقد أظهرت نتائج الدراسةspssللعلوم االجتماعية 

بين متوسطي درجـات الطالبـات فـي المجمـوعتين الضـابطة      )  α ≥ 0.05( داللة  مستوى

قدرات التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسـط درجـات المجموعـة    والتجريبية في اختبار 

، وجود فـروق  )  α ≥ 0.05( داللة  مستوىالتجريبية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

بين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات )   α ≥ 0.05( داللة  مستوىذات داللة إحصائية عند 

ريبية في اختبار قدرات التفكيـر االسـتداللي البعـدي    التحصيل في المجموعتين الضابطة والتج

لصالح متوسط درجات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية ، وجود فـروق ذات داللـة   

بين متوسطي درجات الطالبات منخفضات التحصيل )  α ≥ 0.05( داللة  مستوىإحصائية عند 
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االستداللي البعـدي لصـالح متوسـط    في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير 

درجات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية ، وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   

بين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعـة  )  α ≥ 0.05( داللة  مستوى

فكير االسـتداللي  الضابطة والطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية في اختبار الت

البعدي لصالح متوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية ، وجـود  

بين متوسطي درجـات الطالبـات   )  α ≥ 0.05( داللة  مستوىفروق ذات داللة إحصائية عند 

منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة والطالبات مرتفعات التحصـيل فـي المجموعـة    

في اختبار التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسـط درجـات الطالبـات مرتفعـات      التجريبية

  .التحصيل في المجموعة التجريبية 

  )2007(العبسي دراسة  .6

  "طلبة الصف الثالث األساسي في األردن  لدىمظاهر التفكير الرياضي السائدة " بعنوان 

طلبة الصف الثالث األساسي  لدىدة فحص مظاهر التفكير الرياضي السائ إلىهدفت هذه الدراسة 

وقد ) طالبة  156طالبا و 190(طالبا وطالبة ) 346(في األردن ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

في تحليل البيانات، وقـد أظهـرت   ) SPSS(استخدم الباحث اختبار للتفكير الرياضي، وبرنامج 

: كانـت مرتبـة كمـا يلـي     نتائج الدراسة أن مظاهر التفكير الرياضي حسب درجة اكتسابها 

االستقراء، التعبير بالرموز، والتخمين، االستنتاج، النمذجة، والتعميم، وكانت نسبة الطلبة الـذين  

كما أظهـرت  . من عينة الدراسة %) 54.1(تم تصنيفهم بأنهم يمتلكون مظاهر التفكير الرياضي 

بة لمظاهر التفكير الرياضي نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب الطل

  . للجنس تعزى

  )2007(دراسة النديم  .7

طلبـة   لـدى تصور مقترح لتوظيف المخططات المفاهيمية في تقييم التفكير الرياضي " بعنوان 

  "الصف الثامن األساسي بغزة 

كيفية توظيف المخططات المفاهيمية في تقييم التفكير الرياضـي   إلىتهدف هذه الدراسة التعرف 

) 164(طالبا وطالبة ، منهم ) 334(طلبة الثامن األساسي بغزة ، وتكونت عينة الدراسة من  لدى

طالبة، والختبار الفرضيات أعد الباحث اختبارا يتم من خالله تقيـيم التفكيـر   ) 170(طالبا ، و

توجد فروق ذات داللة : النحو التالي  علىالرياضي باستخدام مخططات المفاهيم، فكانت النتائج 

لمتغير  تعزىطلبة الصف الثامن  لدىفي التفكير الرياضي  )α  =0.01( مستوىحصائية عند إ
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فـي   )α =0.01(  مستوىالجنس، وذلك لصالح الذكور، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية فند 

لمتغير المؤسسة التعليمية، وذلك لصالح طلبـة   تعزىطلبة الصف الثامن  لدىالتفكير الرياضي 

  .وكالة الغوث

  )2007(دراسة نجم  .8

  "طلبة الصف الحادي عشر بغزة لدىالتفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات  مستوى"بعنوان 

طلبـة   لـدى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات  مستوىمعرفة  إلىتهدف هذه الدراسة 

طالبا وطالبـة مـن الصـف    ) 362( علىالصف الحادي عشر بغزة ، فاشتملت عينة الدراسة 

مـدارس  ) 3(مدارس ذكور ، و) 3(لحادي عشر في المدارس الحكومية برفح ، وقد تم اختيار ا

: إناث ، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واألدوات التالية

لمـا سـبق دراسـته فـي     ) البصري، االستداللي، الناقد ، واإلبداعي(اختبار التفكير الرياضي 

للذكاوات المتعددة ، واستخدم الباحـث األسـاليب   " تيلي " وات الدراسية الماضية ، وقائمة السن

، ولقد أظهرت " T . test. " المتوسطات ومعامل ارتباط بيرسون واختبار ت: اإلحصائية التالية 

أفراد عينة الدراسـة كانـت    لدىالتفكير الرياضي  مستوىإن : نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي 

ات التفكيـر ، إذ  مسـتوي  علـى ، حيث كان التفكير البصري أ%) 26.93(سبته المئوية تساوي ن

 ي، وأقل مستويات التفكير كان التفكيـر االسـتدالل  %) 41.59(نسبة مئوية مقدارها  إلىوصل 

، وقد أثبتت النتـائج أن عينـة الدراسـة تمتلـك     %) 21.41(حيث وصل نسبة مئوية مقدارها 

الترتيب األول الذكاء البين شخصي بـوزن   علىدرجات مختلفة ، حيث حاز الذكاوات الخمسة ب

اللغـوي والمكـاني والجسـمي    : التوالي كل من الذكاء  علىويلي ذلك %) 57.04(نسبي قدره 

، %) 51.69(الحركي ، وأخيرا جاء الذكاء الرياضي بالمرتبة الخامسة بـوزن نسـبي قـدره    

بـين بعـض مسـتويات التفكيـر      )α  =0.05( ستوىالقة ذات داللة إحصائية عند مووجود ع

طلبة الصف الحادي عشـر ، ووجـود فـروق ذات داللـة      لدىالرياضي والذكاوات المتعددة 

طلبة الصـف الحـادي    لدىالتفكير الرياضي  مستوىفي  )α  =0.05(  مستوىإحصائية عند 

ـ  ) علمي، أدبي ( لمتغير القسم  يعزىعشر  روق ذات داللـة  لصالح القسم العلمي ، ووجـود ف

طلبة الصـف الحـادي    لدىالذكاوات المتعددة  مستوىفي  )α  =0.05( مستوىإحصائية عند 

لمي في الـذكاء الرياضـي والبـين    لصالح القسم الع) علمي ، أدبي ( لمتغير القسم  تعزىعشر 

، ولصالح القسم األدبي في الذكاء المكاني ، ووجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   شخصي

) ذكـور ، إنـاث   ( لمتغير الجـنس   يعزىالتفكير الرياضي  مستوىفي  )α  =0.05( ىمستو

=  α( مسـتوى لصالح الذكور في التفكير البصري ، ووجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   
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لصالح الـذكور فـي   ) ذكور، إناث (لمتغير الجنس  يعزىالذكاوات المتعددة  مستوىفي  )0.05

  ..ركي ، ولصالح اإلناث في الذكاء اللغوي الذكاء المكاني والجسمي الح

  ) 2006(القيسي دراسة  .9

طلبـة   لدىفاعلية استخدام إستراتيجية حل المشكالت في التحصيل والتفكير الرياضي " بعنوان 

  "المرحلة األساسية في األردن 

استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام إستراتيجية حل المشكالت فـي التحصـيل والتفكيـر    

طالبـا  ) 68( طلبة المرحلة األساسية في األردن ، وقد تكونت عينة الدراسة من  لدىلرياضي ا

فقـرة ،   28من طالب الصف السابع األساسي ، واستخدم الباحث اختبار تحصيلي مكون مـن  

فقرة موضوعية ، واستخدم تحليل التباين المصاحب )  30( واختبار للتفكير الرياضي مكون من 

 )ANCOVA (التحليل ، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  في )α › 0.01  (  بـين

واختبار التفكير الرياضي الكلـي   رجات الطالب في االختبار التحصيليالمتوسطات الحسابية لد

  .ومجاالته الستة ولصالح المجموعة التجريبية 

  )2006( دراسة الخطيب  .10

حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضـي   علىئمة أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قا" بعنوان 

  ."طالب الصف السابع األساسي في األردن  لدىواالتجاهات نحو الرياضيات 

حل المشـكالت فـي    علىتقصي أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة  إلىهدفت هذه الدراسة 

السابع األساسـي فـي   طالب الصف  لدىتنمية التفكير الرياضي، واالتجاهات نحو الرياضيات 

 إلـى طالب من الصف السابع األساسي ، فقسـموا  ) 104(وتكونت عينة الدراسة من ، األردن

مجموعتين عشوائيا، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

يات ، وقد بتطبيق أداتي الدراسة وهما اختبار التفكير الرياضي ، ومقياس االتجاهات نحو الرياض

طـالب   علىأظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالتفكير الرياضي تفوق طالب المجموعة التجريبية 

المجموعة الضابطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي التفكيـر    

كما أظهـرت النتـائج   . التحصيلي  مستوىللتفاعل بين إستراتيجية التدريس وال تعزىالرياضي 

يضا أن اتجاهات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام االستراتيجيات التدريسـية  أ

من اتجاهات أقرانهم من المجموعـة الضـابطة    علىحل المشكالت كانت أفضل وأ علىالقائمة 

الذين درسوا بالطريقة االعتيادية ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
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تحصـيل   مسـتوى و بللتفاعل بين إستراتيجية التـدري  تعزىت الطالب نحو الرياضيات اتجاها

  .الطالب 

  )2004(دراسة مطر  .11

طالب الصـف الثـامن    لدىأثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي "بعنوان 

  "األساسي بغزة 

تنمية التفكير الرياضـي  الكشف عن أثر استخدام مخططات المفاهيم في  إلىتهدف هذه الدراسة 

طالب الصف الثامن األساسي بغزة ، وتتكون عينة الدراسة من فصلين ، أحـدهما يمثـل    لدى

) 40(طالبا ، واآلخر المجموعة الضابطة وعدد طالبـه  ) 40(المجموعة التجريبية وعدد طالبه 

ومخططـات   طالبا ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار التفكيـر الرياضـي ،  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  : المفاهيم، ولقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي 

طالب الصـف   لدى) الستنتاجي ، الناقد ، اإلبداعي ا( في التفكير الرياضي  )α≥0.05( مستوى

 الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية ، ووجـود فـروق ذات   تعزىالثامن، 

طالب الصـف الثـامن ذوي    لدىفي التفكير الرياضي  )α≥0.05( ىداللة إحصائية عند مستو

السـتخدام   تعزىالتحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة ، 

 مسـتوى مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية ، توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

)α≥0.05( طالب الصف الثـامن ذوي التحصـيل المـنخفض فـي      لدىتفكير الرياضي في ال

السـتخدام مخططـات المفـاهيم     تعزىالمجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة ، 

  .لصالح المجموعة التجريبية 

  )2001(دراسة دياب  .12

تالميذ  لدىالتعلم  فاعلية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الرياضي وانتقال أثر" بعنوان 

  ."الصف السادس باستخدام إستراتيجية تتضمن العصف الذهني بمحافظة غزة 

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مسـتويات التفكيـر الرياضـي     مدىهدفت هذه الدراسة معرفة 

تالميذ الصف السادس باستخدام إستراتيجية تتضـمن العصـف الـذهني     لدىوانتقال أثر التعلم 

تلميذا وتلميذة بالصف السادس االبتدائي بمدرسة  )42(ة ، تكونت عينة الدراسة من بمحافظة غز

، وقد استخدم الباحث أداتان للدراسة هما اختبار التفكير الرياضي " ب" الرافدين األساسية الدنيا 

   .واختبار المشكالت الحياتية للكشف عن أثر انتقال تعلم البرنامج
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بـين المتوسـطات   ) α ≥ 0.05(الداللـة   مسـتوى إحصائيا عند  أثبتت النتائج وجود فرق دال

، وذلك لصالح أداء التالميذ وبعدياً اختبار التفكير المركب ككل قبلياً علىالحسابية ألداء التالميذ 

بـين  ) α ≥ 0.05(الداللـة    مسـتوى في االختبار البعدي ، ووجود فرق دال إحصائيا عنـد  

لصالح أداء التالميذ  مجال التفكير االستداللي قبليا وبعدياً علىذ المتوسطات الحسابية ألداء التالمي

بين المتوسطات الحسابية ألداء )     α ≥ 0.05(  مستوى، وهناك فرق دال إحصائيا عند البعدي

لصالح أداء التالميذ في االختبـار   مجال االستقراء الرياضي االستداللي قبليا وبعدياً علىالتالميذ 

بين المتوسطات الحسابية )  α ≥ 0.05( الداللة  مستوىفرق دال إحصائيا عند  البعدي ، وهناك

، لصالح أداء التالميـذ فـي االختبـار     اختبار التفكير اإلبداعي قبليا وبعدياً علىألداء التالميذ 

بين المتوسطات الحسـابية  )  α ≥ 0.05( داللة  مستوىالبعدي، وهناك فرق دال إحصائيا عند 

، ولصالح أداء التالميذ في االختبار البعدي،  اختبار تنمية الطالقة قبليا وبعدياً علىيذ ألداء التالم

بين المتوسـطات الحسـابية ألداء   )  α ≥ 0.05( الداللة  مستوىوهناك فرق دال إحصائيا عند 

، ، لصالح أداء التالميذ فـي االختبـار البعـدي     اختبار تنمية المرونة قبليا وبعدياً علىالتالميذ 

بين المتوسـطات الحسـابية ألداء   )  α ≥ 0.05( الداللة  مستوىووجود فرق دال إحصائيا عند 

، لصالح أداء التالميذ فـي االختبـار البعـدي ،     اختبار تنمية األصالة قبليا وبعدياً علىالتالميذ 

ء بين المتوسطات الحسـابية ألدا )  α ≥ 0.05( الداللة   مستوىوهناك فرق دال إحصائيا عند 

 علـى ، لصـالح أداء التالميـذ    اختبار حل المشكالت واتخاذ القرار قبليا وبعـدياً  علىالتالميذ 

بين متوسـطي  )  α ≥ 0.05( الداللة   مستوىاالختبار البعدي ، وهناك فرق دال إحصائيا عند 

ـ  علىالمجموعتين التجريبية والضابطة  ذ اختبار المشكالت الرياضية الحياتية ولصالح أداء تالمي

 .المجموعة التجريبية 

  ):2001(عفانة  .13

حل المسائل الرياضية واالحتفـاظ   علىفي تنمية القدرة  البصريأثر استخدام المدخل " بعنوان 

  "طلبة الصف الثامن األساسي بغزة لدىبها 

حل المسـائل   علىمعرفة أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة  إلىهدفت هذه الدراسة 

طلبة الصف الثامن األساسي بغزة ، بلغت عينة الدراسة المختـارة   لدىحتفاظ بها الرياضة واال

) صف ذكور وآخر إناث (مجموعتين أحدهما تجريبية  إلىطالبا وطالبة ، حيث تم تقسيمها  181

 87عدد أفرادهـا  ) صف ذكور وآخر إناث ( وطالبة ، والثانية ضابطة  طالبا 94عدد أفرادها 

حل  علىاختبارا لقياس القدرة :  األولىأداتين  علىقد اشتملت الدراسة الحالية طالبا وطالبة ، ول

الصف الثامن األساسـي فـي    علىالمسائل الرياضية في موضوعي المساحة والتحليل المقريين 
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ـ  ة فـي  يفلسطين ، والثانية دليل للمعلم يبين كيفية استخدام المدخل البصري كإستراتيجية تدريس

حل  علىلطلبة نفس الصف ، وقد بينت النتائج وجود فروق جوهرية في القدرة تعليم الرياضيات 

المسائل الرياضية بين طلبة المجموعتين التجريبية الذين تعلموا الرياضيات بإستراتيجية المـدخل  

البصري ، والضابطة الذين تعلموا تلك المادة بإستراتيجية المـدخل التقليـدي ، لصـالح طلبـة     

بـين طـالب    0.01داللة أقل مـن   مستوىية ، ووجود فروق جوهرية عند المجموعة التجريب

حل المسـائل الرياضـية ، لصـالح طـالب      علىالمجموعتين التجريبية والضابطة في القدرة 

بـين طالبـات    0.01داللة أقل مـن   مستوىالمجموعة التجريبية، ووجود فروق جوهرية عند 

بـات  لحل المسـائل الرياضـية ، لصـالح طا    ىعلالمجموعتين التجريبية والضابطة في القدرة 

بين متوسطي طلبة  0.05 مستوىالمجموعة التجريبية ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

المجموعة التجريبية في االختبارين البعدي والمؤجل ، لصالح متوسـط درجـات الطلبـة فـي     

  . االختبار المؤجل 

  )Edison , 1997(دراسة إيديسون  .14

عمليـة إنمـاء مهـارات     علىتحديد التأثير الفريد للنشاطات الالصفية  إلىلدراسة هدفت هذه ا 

  .وطالب سنة ثالثة "  أولىسنة " التفكير الناقد بين طالب الكلية المبتدئين 

سنة ، يدرسون في مؤسسات من ) 18(طالبا ، أعمارهم ) 1054(وقد تكونت عينة الدراسة من 

طالب في الدراسة الطولية ولمدة ثالث سنوات ، وقد استخدم أربع سنوات ، وقد اشترك هؤالء ال

مشاركته في عشر مجموعات  مدىالباحث استبيانا عن تجارب الطالب وخبرته في الكلية لقياس 

التسهيالت الالصفية والفرص التي يواجهها الطالب في الكليـة ،   علىمن المواضيع التي تركز 

ة األكاديمية ، وتناول المشاركون مادة الرياضيات والقراءة واستخدمت الدراسة تقييم الكلية للكفاء

طالبهم المبتـدئين ، والكتابـة    مستوىووحدات قياس التفكير الناقد لالختبار في هبوط وارتفاع 

طالب سنة ثالثة ، ووحدات التفكير الناقد فـي   مستوىوالعلوم ووحدات قياس التفكير في ارتفاع 

وتم تجميع معلومات إضافية عن اتجاهات الطالب وخبـراتهم   طالب سنة ثالثة، مستوىارتفاع 

  .في تقرير عما قبل الكلية، وفي تقارير سنوية متتابعة 

وسنة ثالثة للنشاطات الالصـفية كانـت مشـاركة     أولىولقد بينت النتائج أن المشاركة في سنة 

إن استخدام التسـهيالت  صغيرة، ولكنها هامة إحصائيا لزيادة نقاط اختبار قياس التفكير الناقد ، 

ارتباطا  –التفاعل  علىالرياضية اإلبداعية، إن استخدام التسهيالت الرياضية اإلبداعية ، والقدرة 

وطالب سنة ثالثـة ، كمـا كـان هنـاك      أولىبالتفكير الناقد كان ارتباطا سلبيا عند طالب سنة 

المرتفع وطـالب   ىمستوالطالب أصحاب ال ، حيث وجدت اختالفات هامة بينمؤثرات شرطية
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في مهارات التفكير الناقد في كلتـا السـنتين ووجـد     –وذلك ما قبل الكلية  –المتدني  مستوىال

  .اختالفات هامة بين الطالب والطالبات في سنة ثالثة

  ):Russell,1997(دراسة راسل  .15

فهم ووصف التصور الرياضي واستراتيجيات التفكير البصري لمعلمي الرياضـيات   إلىهدفت 

بل الخدمة والذين سيقومون بتدريس طلبة المرحلة الثانوية، حيث إن التصور الرياضـي يعـد   ق

فهم المسألة الرياضـية وتخيـل حلهـا،     إلىعملية أساسية لتمثيل األشياء بصريا، مما يقود ذلك 

فاستراتيجيات التفكير البصري هي عمليات ضبط للتخيل الرياضي، وللتحقق مـن هـدف هـذه    

حيث تضمنت الدراسـة ثـالث   ) Case Study(م الباحث أسلوب دراسة الحالة الدراسة استخد

المعلمين وأثره فـي حـل    لدىالتعميمات النظرية حول التصور الرياضي  علىحاالت للتعرف 

المسائل الرياضية ، إذ استخدم الباحث في كل حالة إستراتيجية مختلفة للتفكير البصـري، وقـد   

صري له عالقة وطيدة بالتصور الرياضي، وأن التفكير البصـري  أظهرت النتائج أن التفكير الب

  تأثير بعدة عوامل منها المعرفة الرياضية، القدرة البصرية، البرهنة الرياضية ، 

مثل مكونات  Representationsن المعرفة الرياضية تربط بالعديد من التمثيالت القياس ، كما أ

فضال عن ارتباط القدرة البصـرية بخصـائص األداء    األداء ، المنظومات المختلفة لألداء، هذا

  . حلها  علىفهم المسألة الرياضية، ومن ثم القدرة  علىوطريقة تنظيمه، مما يؤثر 

  ) :Hsieh, 1996(دراسة هاسيا  .16

نفسه  مستوىاستهدفت الكشف عن الفروق بين الطلبة المتفوقين في الرياضيات، وغيرهم من ال 

  .الرياضي عند حل المسائل في الرياضياتفي تطبيق عمليات التفكير 

صفي وكانت العينة قصدية تكونت من مجموعتين فـي الصـف الرابـع    اتبع الباحث المنهج الو

والخامس، تتكون كل مجموعة من مستويين متفوقين في الرياضيات وعاديين، واستخدم الباحـث  

 مستوىمهارات التفكير ذي ال اختبار الفروق في مسار التفكير واستراتيجيات الحل، وفي استخدام

العالي، ومعدالت حلهم للمسائل، وتم استخدام ثالثة نماذج من المسائل التي أعطيت لجميع أفراد 

العينة من المستويين، وقد بني كل نموذج من أجل مالحظة جميع طرق وأساليب حـل المسـألة   

، أخـرى  إلـى من مسألة أن عمليات التفكير الرياضي تتنوع  إلىبشكل عام، وتوصلت الدراسة 

موقف آخر في المسـائل   إلىنوع معين من عمليات التفكير ونقله  علىوأن التركيز في المسألة 

  .نتائج أفضل في تعليم التفكير الرياضي من خالل حل المسألة  إلىيؤدي 
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  ) :Butkawski and Others , 1994( دراسة بوتكاوسكي واخرون  .17

امج تدريبي للطلبة من أجل تحسين قدراته في مهارات التفكير اقتراح برن إلىهدفت هذه الدراسة 

  ) .التفكير الرياضي ( العليا في الرياضيات 

اختار الباحث ورفاقه ثالث عينات من الصفوف الثالث والخامس والسادس األساسي بلغ عدد كل 

تم اختيار الترتيب من فئة الطلبة المتوسطين في الرياضيات ، وقد  على) 27،  27،  17(عينة 

التعليم التعاوني لتنمية الثقة بالنفس عند الطلبة وتحسـين التحصـيل ،   : ثالثة أنماط تدريسية هي

تعلم استراتيجيات حل المسائل الرياضية ، مراجعة من المنهاج المقرر مع إضافة برنامج إضافي 

لبة وتحسـين  في حل المسائل الرياضية ، وتم توجيه استراتيجيات الحل نحو تحسين تحصيل الط

تحسـن واضـح فـي    : مهارات التفكير العليا لديهم ، وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التاليـة  

البرنامج المقترح ، وتحسـن فـي    إلىاستخدام الطلبة الستراتيجيات حل المسألة الرياضية يعود 

جميع مجموعات الدراسة في تعلم الرياضيات ، تحسـن فـي حـل     لدىمستويات الثقة بالنفس 

  .المسائل الرياضية الروتينية وغير الروتينية التي  تتطلب مهارات تفكير عليا 

  ) Rice، 1992(دراسة رايس  .18

طلبة الصف الرابع من خالل نشاطات حل  لدىهدفت هذه الدراسة لزيادة مهارات التفكير الناقد 

اليـات  وكانت عينة الدراسة مكونة من مجموعة من طلبة الصف الرابـع فـي الو  . المشكالت 

المتحدة األمريكية ، وقد تم تصميم هذه الدراسة من أجل دمج مهارات التفكير الناقد في الحاالت 

التصـنيف ،  : تنمية ست مهارات للتفكير الناقد وهي  علىالمناسبة ، وقد ركزت دراسة رايس 

ـ . التحديد المتسلسل ، االستنتاج ، االستقراء ، وحل المسائل الرياضية  ث بإعـداد  وقد قام الباح

 علىمجموعة متتالية من أوراق العمل المتعددة األهداف من أجل توفير الممارسة في كل مهارة 

نشاطات حل المسـائل   علىأساس يومي ، وكتيب حل المسائل الرياضية ، ويحتوي هذا الكتيب 

 مهـارات  علىالرياضية بصورة يومية ، وتم إخضاع الطلبة الختبارات قبلية واختبارات بعدية 

مهارات التفكير الناقـد  : التفكير الناقد وحل المسائل الرياضية ، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

قق الطلبة حل المسائل الرياضية كانت أفضل مما سبق ، وتحسنت بشكل جيد ، وح علىوالقدرة 

  . ، ولم يحققوا مهارات حل المشكالت الرياضيةمهارات التفكير الناقد
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  ) , 1992Spreckman(دراسة سبريكمان  .19

  .استقصاء العالقة بين أسلوب حل المشكالت اإلبداعي وحل المسائل الرياضية إلىالتي هدفت 

اتبعت الباحثة المنهج التجريبي ، وكذلك العينة عشوائية من طلبة الصف السابع من سبع مدارس 

في برنامج حل  طالب من الطلبة الذين لم يسبق لهم المشاركة 200بوالية شيكاغو وكان عددها 

مفـردات  ) 5(المشكالت اإلبداعي ، وفي نطاق إجراءات الدراسة أعطت الباحثة عينة الدراسة 

ذلك تم جمع المعلومـات عـن    إلىحل المشكالت الرياضية ، وباإلضافة  علىكمقياس لقدرتهم 

د وجـو : قدرة الطلبة عن طريق مقياس تصنيف الطالب ، وقد توصلت الباحثة للنتائج التاليـة  

فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين شاركوا في البرنامج ، والطلبة الذين لم يشاركوا في 

البرنامج في حل المشكالت الرياضية لصالح الطلبة الذين شاركوا في برنامج حـل المشـكالت   

ـ  ة اإلبداعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين تم تصنيفهم كموهوبين ، والطلب

غير الموهوبين في حل المشكالت الرياضية لصالح الطلبة الموهوبين ، ووجود فروق ذات داللة 

  .إحصائية بين الطالب والطالبات في حل المشكالت الرياضية لصالح الطالب 

  )1991) (عابد، خصاونة(دراسة  .20

  "ئي التفكير المنطقي الرياضي عند تالميذ الصف السادس االبتدا علىالقدرة " بعنوان 

التفكيـر المنطقـي    علـى تقصي قدرة تالميذ الصف السادس االبتدائي  إلىهدفت هذه الدراسة 

كما هدفت الكشف عن قدرة . إجراء المحاكمات المنطقية علىالفرضي، من خالل تقصي القدرة 

ذ التفكير المنطقي تبعا لنوع القاعدة المنطقية، وبحثت الدراسة اختالف قدرة التالمي علىالتالميذ 

تلميذا وتلميذة من ) 452(تكونت عينة الدراسة من . التفكير المنطقي باختالف عامل الجنس على

تالميذ الصف السادس من المدارس الحكومية في مدينة إربد والتابعة لمديرية التربية والتعليم في 

مـن  نمـاذج  ) 5( ىفقرة، موزعة عل) 30(محافظة إربد، وتم تطوير أداة الدراسة التي تضمنت 

فقرات لكل نموذج، وقد أظهرت النتائج قدرة تالميذ الصف السادس ) 6(القواعد المنطقية بواقع 

في التفكير المنطقي الفرضي، وبينت اختالف قدراتهم تبعا الخـتالف القاعـدة    –حد ما  إلى –

 المنطقية، كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ

  .  الذكور والتلميذات اإلناث لصالح التلميذات اإلناث 
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  ) :Lyons , 1991(دراسة ليونز  .21

معرفة العالقة بين التفكير الرياضي والحالة النفسية والمزاجية عند طلبة  إلىهدفت هذه الدراسة 

  .المدارس العليا والمرحلة الجامعية 

مـن   أخـرى راد من طلبة الجامعة ، وعينة اختارت الباحثة عينتين غير متكافئتين في عدد األف

أما الثانية عـدد  ) طالبة  211طالبا،  239(فردا ) 450( األولىطلبة المدارس العليا، عدد أفراد 

، استخدمت الباحثة مقياسا للتفكيـر الرياضـي   )طالبة 120طالبا،  132(فردا )  252( أفرادها 

لحالة النفسية المزاجية، واسـتخدمت قائمـة   لطلبة العينتين كما استخدمت اختبار فيرلي لقياس ا

عـدم  : هورث، وطريقة فيلتين، من أجل تقدير الحاالت النفسية للطلبة، وقد بينت النتائج ما يلي 

طلبـة   لدىوجود عالقة ذات داللة بين الحالة المزاجية والمستويات العليا من التفكير الرياضي 

طلبـة   لـدى التفكير الرياضـي   علىد أثر للجنس المرحلة العليا والمرحلة الجامعية، وعدم وجو

عال من التفـاؤل والتعـاون والهـدوء     مستوىالمرحلة العليا والمرحلة الجامعية، وقد تم رصد 

عال من اإلحباط والغضب  مستوىوالثقة بالنفس والضبط عند طلبة المرحلة الجامعية، تم رصد 

  .لياوالعصاب، والضبط والهدوء عند الطلبة في المدارس الع

  )Hannine Elaine , 1989( دراسة هانين إيالن  .22

أثر التدريس بإستراتيجية هيلدا تابا لطلبـة المـرحلتين األساسـية     علىهدفت الدراسة التعرف 

طالبـا   192التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد لديهم ، وقد تكونت عينة الدراسة من  علىوالثانوية 

ع استثناء طلبة الصف السابع من العينة ، وقـد  عشر مدي الحا حتىمن طلبة الصفوف السادس 

طالبا ، ولجمع المعلومات قـام   132طالبا والتجريبية  90مجموعتين الضابطة  إلىقسمت العينة 

جلسر للتفكير الناقد ، واختبـار تـورانس    –اختبار واطسون : الباحث باستخدام األدوات التالية 

بار كاليفورنيا لقياس التحصيل في الرياضيات ، وتوصلت للتفكير اإلبداعي للصور اللفظية ،واخت

وجود فروق دالة إحصائيا بين أداء طلبة المجموعـة التجريبيـة ،   : النتائج التالية  إلىالدراسة 

اختبار تورانس لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، وعـدم   علىوأداء طلبة المجموعة الضابطة 

الطلبـة   لدىل الدراسي في الرياضيات والتفكير اإلبداعي وجود عالقة دالة إحصائيا بين التحصي

، ووجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين الطالقة والمرونة المقاسـة   11 –6في الصفوف من 

  . 11 – 6الطلبة في الصفوف من  لدىباختبار تورانس 
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  :)Lee Joe , 1988(دراسة لي جو  .23

لوب المفتوح واألسلوب المباشـر فـي تـدريس    مقارنة أثر كل من األس إلىهدفت هذه الدراسة 

  .التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي  علىالرياضيات 

طفال من الروضة التابعة لجامعة أركنساس الذين تتراوح أعمـارهم   32وكانت العينة مكونة من 

 نشاطا ذا صلة بالمفـاهيم  48سنوات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم  4 إلى 3بين 

تتناسب مع األسلوب المفتوح والثانية تتناسب مـع األسـلوب    األولىصورتين  علىالرياضية، و

التعلم باألسلوب المباشر كان أفضـل مـن التعلـيم    : أن  إلىالمباشر، وتوصلت نتائج الدراسة 

التحصيل الرياضي ، وكذلك قدرة األصالة لديهم ، ووجود فـروق ذات   علىباألسلوب المفتوح 

ائية في التعليم باألسلوب المباشر حسب جنس األطفال حيث كان التعلـيم باألسـلوب   داللة إحص

  . الذكور  لدىالمباشر أفضل 

  ) :Nuspl،1975(دراسة نسبل  .24

الطريقـة  (الخـاص   إلـى المقارنة بين أثر طريقة التدريس من العـام   إلىهدفت هذه الدراسة 

الطريقـة التركيبيـة ،   (العـام   إلىالخاص ، مقابل طريقة التدريس من )التحليلية، االستنتاجية 

لتدريس التعميمات الهندسية في وحدة التحويالت الهندسية لطلبة المدارس الثانوية ، ) االستقرائية 

 مستوىشعبتين من الطلبة ذوي ال شعب بحيث تم اختيار) 5(وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة 

وكانـت أدوات الدراسـة اختبـارا    . وسـط  المت مستوىالعالي، وثالث شعب من الطلبة ذوي ال

تحصيليا بعد دراسة وحدة التشابه ووحدة التطابق ، وتقدم الطلبة لـنفس االختبـار التحصـيلي    

. اختبـار بعـدي مؤجـل     األخـرى اختبار بعدي فوري ، وفي المرة  األولىمرتين، في المرة 

فـي  ) α ≥  0.05( مسـتوى أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  

لطريقة التدريس لصالح الطلبة الذين درسوا التطـابق ثـم    تعزىالطلبة  لدىالتحصيل الدراسي 

أفضـل  ) الطريقة التركيبية (العام  إلىأن تدريس التعميمات الهندسية من الخاص  بمعنىالتشابه، 

  .) الطريقة التحليلية ( الخاص  إلىمن تدريس التعميمات الهندسية من العام 
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  :لدماغالتي تتعلق باالدراسات السابقة : ثانيا

  )2009(دراسة األغا  .1

أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي فـي  " بعنوان 

  ."طالب الصف الحادي عشر  لدىجانبي الدماغ 

ي فـي تنميـة بعـض    أثر استخدام إستراتيجية العصف الـذهن  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 

طالب الصف الحادي عشر للفـرع العلمـي،    لدىمهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ 

كمجموعـة تجريبيـة،   ) 30(منهم كمجموعة ضـابطة و ) 30(طالبا ) 60(وبلغت عينة الدراسة 

من  اختبار السيطرة الدماغية، واختبار: ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية 

عـدم  : النتائج التاليـة   إلىيتعلق ببعض مهارات التفكير الرياضي، وتوصلت الدراسة  هتصميم

بين متوسطي درجات المجموعتين )  α ≥ 0.05( ىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

 لـدى التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية بعض مهارات التفكير الرياضـي  

 ≤ α(ىنب األيمن المسيطر للدماغ ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوطالب الجا

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية ) 0.05

طالب الجانب األيسر المسيطر للدماغ ، ووجـود فـروق    لدىبعض مهارات التفكير الرياضي 

بين متوسطي درجات المجمـوعتين التجريبيـة   ) α ≥ 0.05( ىد مستوذات داللة إحصائية عن

طـالب الجـانبين    لـدى والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية مهارات التفكير الرياضي 

لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فـروق ذات  ) األيمن واأليسر للدماغ (المسيطرين معا 

 لـدى بعض مهارات التفكيـر الرياضـي    مستوىفي ) α ≥ 0.05( مستوىداللة إحصائية عند 

  ).أيمن، أيسر ، الجانبين معا(الجانب المسيطر من الدماغ  إلى تعزىطالب المجموعة التجريبية 

  )2009(دراسة عيد  .2

 لدىجانبي الدماغ لتنمية بعض مهارات التفكير في الرياضيات  علىبرنامج مقترح قائم " بعنوان 

  "ي بغزة طالب الصف الخامس األساس

جانبي الدماغ لتنمية بعض مهـارات   علىمعرفة أثر برنامج مقترح قائم  إلىهدفت هذه الدراسة 

طالب الصف الخامس األساسي بمحافظـة شـمال غـزة مقارنـة      لدىالتفكير في الرياضيات 

طالبا من طالب مدرسة سعد بن أبي وقـاص  ) 77(بالطريقة العادية، تكونت عينة الدراسة من 

مجموعتين ، مجموعة تجريبيـة   إلىالدنيا للبنين ، تم اختيارهم قصديا ، وتم توزيعهم  األساسية
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طالبا ، ومجموعة ضابطة تم تدريسهم بالطريقة العادية ) 38(خضعت للبرنامج المقترح وعددها 

طالبا، كما قام الطالب باستخدام اختبار السيطرة الدماغيـة ، واسـتخدم الباحـث    ) 39(وعددها 

النتائج عددا من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية  علىلبيانات والحصول لمعالجة ا

، واختبار مان وتني للفروق بين مجموعتين مسـتقلتين،  ) ت( واالنحرافات المعيارية، واختبار 

) للمجموعات الثنائيـة ( ، واختبار دان ) هـ(وتحليل التباين األحادي ، واختبار كروسكال ويلس 

   مسـتوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  : النتائج التالية  إلىوخلصت الدراسة  ي، البعد

)α    =0.01 (  بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في المجموعـة

للبرنامج المقترح ، وتوجد فروق ذات داللـة   تعزىالضابطة في اختبار التفكير في الرياضيات 

  .بين متوسط درجات ) α    =0.05( ستوىمإحصائية عند 

  )Ozden 2008,(وزدين  دراسة .3

  ."الدماغ في التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم  علىأثر التعلم القائم " بعنوان 

التحصيل الدراسي وبقاء أثـر   علىالدماغ  إلىمعرفة أثر التعلم المستند  إلىهدفت هذه الدراسة 

طالبـا وطالبـة مـن    ) 44(امس ، تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الخ لدىودورة التعلم 

مـن  ) 24(من الـذكور ، و ) 20(مدرسة عبد الرحمن باشا بمدينة كوتاهيا غرب تركيا ، منهم 

مجموعة ضابطة ، طالبا وطالبة ك) 22(طالبا وطالبة كمجموعة تجريبية ، و) 22(اإلناث ، منهم 

تبار تحصيلي بعدي ، وقد أظهرت نتائج الدراسـة  ات الدراسة المتمثلة في اخاستخدم الباحث أدو

الدماغ في االختبـار   علىأداء أفضل بكثير للمجموعة التجريبية التي تستخدم مبادئ التعلم القائم 

دية ، كما أظهرت النتـائج  البعدي التحصيلي من المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقلي

الدماغ قي االحتفاظ وبقـاء   علىدم مبادئ التعلم القائم ق المجموعة التجريبية التي تستخأيضا تفو

  .أثر ودورة التعلم من المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية 

  )2007(الزغلول دراسة  .4

في إدراك المعاني واألشكال والعالقات  واليد اليسرى اليمنىمقارنة بين مستخدمي اليد " بعنوان 

  "الرياضية 

ومسـتخدمي   اليمنىالكشف عن الفروق في اإلدراك بين مستخدمي اليد  إلىة هدفت هذه الدراس

 10إنـاث،   15طالبـا،   25(طالبا وطالبة منهم ) 50( علىاشتملت عينة الدراسة . اليسرىاليد 

مـن مسـتخدمي اليـد    ) ذكور 12و إناث، 13(طالبا ) 25(، واليمنىمن مستخدمي اليد ) ذكور

ولجمع البيانات الالزمة لإلجابة . نفس التربوي في جامعة مؤتة والمسجلين لمساق علم ال اليسرى
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أفراد الدراسة اشتملت  إلىنحو فردي  علىعن أسئلة الدراسة تم تصميم عدد من المواقف قدمت 

عبارتين لغويتين كل منهما يحمل معنيين مختلفين، صورتين تتألف كل منهما من نسختين : ىعل

ئ معين، ومعادلة رياضية أنه صورة لش علىا يمكن أن يدرك همشكلين كل من بينهما فرق واحد،

تم تحديد زمن الرجع في االستجابة لكل موقف من المواقف السابقة ، وكذلك . فيها مجهول واحد

أظهرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      ، تم رصد إجابات أفراد الدراسة عليها

)α=0.05 (اليمنـى تين اللغـويتين بـين مسـتخدمي اليـد     في زمن الرجع في االستجابة للعبار 

في زمن الرجع بين ) α =0.05(، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية ىومستخدمي اليد اليسر

لتمييز الفروق بين صور أحد األشكال، ولم يظهر  ىومستخدمي اليد اليسر اليمنىمستخدمي اليد 

بإدراك األشكال، فقد ظهرت الفروق  فرقا في تمييز الفرق بين صور الشكل اآلخر، وفيما يتعلق

فـي إدراك   ىومستخدمي اليد اليسر اليمنىفي زمن الرجع بين مستخدمي اليد ) α =0.05(جلية 

فـي  ) α=0.05(أحد األشكال ، ولم يظهر في الشكل اآلخر، كذلك لم تظهر فروقا دالة إحصائيا 

األفراد للمواقف المختلفة ، فقد  وحول طبيعة استجابات: زمن الرجع المتعلق بالمعادلة الرياضية 

ومسـتخدمي اليـد    اليسـرى أظهرت نتائج تحليل النسب فروقا دالة إحصائيا بين مستخدمي اليد 

  .من حيث إدراكهم لمعاني العبارات اللغوية وإدراك األشكال  اليمنى

  )2007(دراسة سالم  .5

المعدلة وبرنامج دافعيـة   KWLHتنمية ما وراء المعرفة باستخدام كل من إستراتيجية " بعنوان 

الدماغ ونظرية  إلىفي ضوء نظرية التعلم المستند ( األطفال  لدىالتحصيل  علىااللتزام وأثره 

  .)"الهدف

 KWLHاآلثار الناتجة عن استخدام كل من إسـتراتيجية   علىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

في ضـوء نظريـة   ( األطفال  لدىالتحصيل  علىالمعدلة وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف وأثره 

طالبـة مـن   ) 62(، ولقد تكونت عينة الدراسـة مـن   )الدماغ ونظرية الهدف إلىالتعلم المستند 

طالبات الصف الثالث االبتدائي في مدارس منطقة الجيزة التعليمية، استخدمت الباحثـة المـنهج   

الباحثـة أداة الدراسـة    التجريبي ذا المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين، واستخدمت

المتمثلة في اختبار ما وراء المعرفة، اختبار الذكاء، وكذلك اختبار دافعيـة االلتـزام بالهـدف،    

وأظهرت النتائج أن تعرض المتعلم لبرامج معدة وفق بنية الدماغ ووفق البنيـة الدافعيـة لهـن    

م مـن تعميـق المعرفـة    تمكنهما ات المتعلمة بشكل متعمق ، كتمكنهن من االستفادة من الخبر

وأيضا االستفادة . المكتسبة والخاصة بالعمليات الداخلية للتفكير والتعلم واالبتكار والتفوق العقلي 
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التفوق والمهارة في حـل المشـكالت    إلىالمتعلم  لدىاالستجابات  مستوىمن ذلك في االرتقاء ب

  .الحياتية المركبة 

  )2007(دراسة نوفل  .6

  "طلبة المدارس والجامعات األردنية لدىالدماغية بالتخصص األكاديمي  عالقة السيطرة"بعنوان 

بحث العالقة االرتباطية بين نوع السيطرة الدماغية واختيار الطالـب لفـرع    إلىهدفت الدراسة 

طالبا من طلبة المدارس األساسـية  ) 453(تخصصه األكاديمي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وم التربوية ، وطلبة كلية الهندسة ، وطلبة كلية التمريض، واسـتخدم  والثانوية، وطلبة كلية العل

أظهـرت  . عينة الدراسية لدىاختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ، لقياس السيطرة الدماغية 

عينة الدراسة الكلية، تليهـا فـي المرتبـة الثانيـة      لدى ىالنتائج شيوع السيطرة الدماغية اليسر

، ثم السيطرة الدماغية المتوازية في المرتبة الثالثة، كما أظهرت نتـائج  منىاليالسيطرة الدماغية 

تحليل التباين الثنائي وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير التخصص األكاديمي وعند استخدام 

للمقارنات البعدية كانت الفروق لصالح طلبة المدارس األساسية والثانوية ، كمـا  ) شيفيه(اختبار 

عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نمط السيطرة ) 2كا(ر مربع كاي كشف اختبا

  .الدماغية ونوع التخصص األكاديمي

  )A.P.A.)2005دراسة  .7

جزئي الـدماغ األيسـر   " دراسة بعنوان  American Psychological Association أجرى

حلـة المتوسـطة فـي مـادة     واأليمن يعمالن معا بشكل أفضل عند الطالب الموهوبين في المر

  " .الرياضيات 

الطلبة الموهـوبين فـي    لدىمعرفة ما إذا كان العقل يعمل بشكل أفضل  إلىهدفت هذه الدراسة 

طالبـا ، مـنهم   ) 60(القدرات العادية ، وتكونت عينة الدراسة من  ذويالرياضيات من الطلبة 

طالبا من طلبة ) 24(عاما ، و) 13(والي ا في الرياضيات يبلغون من العمر حطالبا موهوب) 18(

 علىموهبة الرياضيات عند الذكور أ: عاما ، أظهرت الدراسة النتائج التالية ) 20(الكلية يبلغون 

ذوي القـدرات   علـى منها عند اإلناث، كما أظهرت نتائج الدراسة تفرق الطـالب الموهـوبين   

بينما حصل الطلبـة  ) 800( من مجموع الدرجات) 620( علىالعادية، فقد حصلوا في االمتحان 

فقط ، كما أظهرت نتائج الدراسة من خالل مشاهدة األحـرف  ) 500( علىذوي القدرات العادية 

و شاشة الحاسوب ، أظهر الموهوبين إلدراكهم للحرف بغض النظر عن وجوده في يمـين أ  على

  .يسار الشاشة أسرع من إدراك العاديين للحرف 
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  )Pamela , 2005(باميال  دراسة .8

  "أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في حل المسائل الرياضية " بعنوان 

استقصاء أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في حل المسائل الرياضـية   إلىهدفت الدراسة 

) 77(، وتكونت عينة الدراسة من ) الجمع والطرح ( المتعلقة بنوع من العمليات الرياضية وهي 

طالبا في المجموعة الضابطة ، عملـت  ) 25(طالبا في المجموعة التجريبية و) 52(نهم طالبا ، م

العمل التعاوني يوظف النصـف األيمـن مـن    ( المجموعة التجريبية ضمن مجموعات تعاونية 

مسائل رياضـية  ) 6(كل مجموعة منها  علىتحت إشراف ومالحظة المعلم ، عرضت ) الدماغ 

مفرده ، ثم يقوم بتعليمها لزمالئه في مجموعتـه ، أمـا المجموعـة    يحلها كل طالب في البداية ب

مسـائل   علىالضابطة فقد حلت المسائل الرياضية الستة بشكل فردي ، واشتملت المادة الدراسية 

، ) األسلوب القصصي يعالج في النصف األيمن للدماغ ( شكل قصة  علىرياضية تم صياغتها 

، أظهرت النتائج وقوع الطلبة فـي  ) المال ، الوقت ، الوزن ، المسافة ( مواضيع  علىتوزعت 

، كذلك في ) الجمع بدل الطرح والعكس ( بعض األخطاء ، وهي اختيار خاطئ للعملية الحسابية 

، ولمعالجة هـذه األخطـاء اقترحـت الباحثـة     ) طرح الكبير من الصغير ( ميكانيكية الحساب 

المعالجة اليدوية تـتم  ( ومساعدة مثل استعمال أصابع اليد عند الجمع والطرح إستراتيجية بديلة 

ـ ، وتشجيع الطلبة ) في النصف األيمن للدماغ  ل للمسـألة ، وكـذلك   على المناقشة وتقدير الح

استخدام استراتيجيات مختلفة لحلها ، وأظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروقا في مقدرة الطلبة 

ولصـالح  ) الجمع والطـرح  ( العمليات الحسابية  علىالرياضية والتي تشمل حل المسألة  على

أن العمل ضمن المجموعات التعاونيـة يسـهل اكتسـاب     علىمجموعة العمل التعاونية ، ودلت 

الطلبة للمفاهيم الالزمة في حل المسائل الرياضـية ، وهـذه الدراسـة تؤكـد أنـه باسـتخدام       

  .لنصف األيمن من الدماغ استراتيجيات مختلفة يمكن تفعيل ا

  )2005(دراسة بصل  .9

التحصيل  مستوىالعالقة بين التفاعل التوقف البصري لمخطط كهربائية الدماغ القفوي و"بعنوان 

  ".الدراسي للطالب الجامعي مقيسا بالمعدل التراكمي

تبها التحري، عن وجود عالقة بين أزمان تأخير انخفاض النظم ألفا أو ك إلىهدفت هذه الدراسة 

لتفاعل التوقف البصري لمخطط كهربائية الدماغ القفوي لمجموعـة مـن الطلبـة الجـامعيين     

ومستويات تحصيلهم الدراسي مقيسة بمعدالتهم التراكمية الجامعية ، تكونت عينة الدراسـة مـن   

طالبا من طالب علم النفس بجامعة الملم سعود بالريـاض ، وقـد اسـتخدم الباحـث أداة     ) 35(
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المخططـات   علـى للحصـول  ) R.612(لمتمثلة في جهاز المخطاط المتعدد بكمـان  الدراسة ا

الكهربائية للدماغ والقلب ، وقد أظهرت نتائج الدراسة المتمثلة بنتائج التسجيل التي تحصل عليها 

وجود تبـاين فـي أزمـان    ) R.612(بتسجيل مخططات الدماغ القفوي باستخدام المتعدد بكمان 

التحصيل الدراسي مقيسا بالمعدل التراكمـي،   مستوىالزديادها بتناقص  التأخير، مع ميل واضح

قوية بين متوسطات أزمان التأخير والمعدالت التراكميـة،  ) عكسية( ومن ثم وجود عالقة سلبية 

  . يآخر تزداد متوسطات أزمان التأخير بتناقص المعدل التراكم بمعنىأي 

  )2005(دراسة داود  .10

 صعوبات التعلم فـي  ذويالهجاء لألطفال  ج متكامل إلكساب مهاراتأثر تطبيق برنام"بعنوان 

  ." المخ ضوء النموذج الكلي لوظائف

 ذويإلكساب مهارات الهجاء لألطفال  أثر تطبيق برنامج متكاملمعرفة  إلىتهدف هذه الدراسة 

 أثر تطبيـق برنـامج متكامـل إلكسـاب    و) الكتابية – القرائية(صعوبات على مهارات الهجاء 

 – الدافع لإلنجـاز (صعوبات التعلم على بعض المتغيرات مثل  ذويهـارات الهجاء لألطفال م

االبتدائي ،  طفل من تالميذ الصف الرابع 40تكونت عينة الدراسة من  مفهوم التحصيل الدراسي

طفـالً   (20) طفالً وطفلة ، ومجموعة ضابطة) 20(وقسمت إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية 

العقليـة   اختبار القدرة -ء ،اختبار مهارات الهجا   :ةستخدمت الدراسة األدوات اآلتيا وقد ،وطفلة

االقتصادي ، اختبـار المسـح    –االجتماعي  مستوى، مقياس تقدير سلوك الطفل، استمارة الالعام

النيورولوجي السريع، قائمة تقدير التوافق، مقياس مفهوم الذات، اختبار دافعية االنجاز ، برنامج 

  . ساب مهارات الهجاء لألطفال ذوي صعوبات التعلم إك

  )Sabbatini  (2005,ساباتيني دراسة .11

  "المسح الضوئي ، نافذة جديدة في عالم الدماغ" بعنوان 

 علـى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في تقـدير الوقـت ، الحكـم     إلىهدفت هذه الدراسة 

غ ومشاهدة األشياء من خالل األبعاد الثالثـة  األشياء، حل مسائل رياضية بسرعة ، تحديد الفرا

دراسة حجم مخ كل من الـذكر واألنثـى ، تكونـت عينـة      إلىوكيفية تنسيق اللغة ، باإلضافة 

رجل ، حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية ، دماغ الرجل أكبر ) 23(امرأة و) 17(الدراسة من 

تفوق اإلناث في العواطف واالنفعـاالت  ، كما أظهرت الدراسة %) 10( من دماغ المرأة بنسبة 

والقدرة اللفظية وفي المهارات االجتماعية وفي البحث عن األمان ، كما أظهـرت الدراسـة أن   

اإلناث من الناحية الرياضية وقيادة الطائرات وتصليح المحركـات وفـي    علىالذكور يتفوقون 
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األيمـن   الذكر أكبر من الجزءاأليسر من مخ سباق السيارات ، كما أظهرت الدراسة أن الجزء 

  .من نفس مخ الذكر، ويظهر العكس في اإلناث 

  ) 2004(دراسة أبو شعيشع  .12

  ." دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ في معالجة المعلومات المعروضة بصريا: "بعنوان

وجود زمن عتبي دونه يتولي نصف المخ األيمـن معالجـة    مدىدراسة  إلىتهدف هذه الدراسة 

لمعلومـات  اإذ تكون  –معلومات البصرية ، المعروضة عرضا خاطفا ، بصورة قبل تصنيفية ال

طالبا من طالب علم النفس لالشتراك فـي هـذه    54في الذاكرة الحسية البصرية ، وقد تطوع 

وقد استخدمت طريقة العـرض  . التجربة، وكان نصفهم من األيامن ونصفهم اآلخر من األشاول

وكانت المثيـرات عبـارة عـن    . ادلي العشوائي بين نصفي المجال البصريالتاكستوسكوبي التب

نصـف  . عشر بطاقات مناسبة لجهـاز العـرض   علىخمسة أرقام مختلفة دائما مطبوعة رأسيا 

 علـى يمين نقطة التركيز والنصف اآلخر منها توجد األرقام الرأسية  علىالبطاقات تقع مثيراتها 

ستطالعية، تبين أن الزمن العتبي المناسب لعرض هذا النـوع  وبعد تجربة ا. يسار نقطة التركيز

ميلليثانية لكل بطاقة، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة تميز عينة األيـامن   )60(من المثيرات هو 

بصورة دالة إحصائيا ) نصف المخ األيمن ( األيسر  البصريفي االسترجاع من نصف المجال 

وفيما يتعلق بعينة األشاول، تميـز أيضـا   . األيمن  االسترجاع من نصف المجال البصري على

االسترجاع من نصف المجال البصري األيسر ولكن الفرق لم يكن داال إحصائيا، وهو ما يتفـق  

وعموما كان متوسط البنـود  . نقص عدم التماثل في األشاول  إلىوالمعلومات السابقة التي تشير 

ري األيسر متفقا تماما مـع نتـائج الدراسـات    العينتين من نصف المجال البص لدىالمسترجعة 

  .السابقة 

  )2004(دراسة نوفل  .13

نظرية اإلبداع الجاد في تنمية الدافعية العقليـة   إلىتعلمي مستند  –أثر برنامج تعليمي " بعنوان 

  " اليسرىطلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية  لدى

نظرية اإلبداع الجاد  إلىتعلمي مستند  –مي أثر برنامج تعلي علىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

، تكونت عينـة   اليسرىطلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية  لدىفي تنمية الدافعية العقلية 

طالبا وطالبة بهدف التأكد من نوع السيطرة الدماغية لديهم ، ثـم بعـد   ) 110(الدراسة بداية من 

، من طلبة كلية  اليسرىذوي السيطرة الدماغية  طالبا وطالبة من) 62( علىذلك طبق البرنامج 

العلوم التربوية الجامعية ، استخدم الباحث المنهج التجريبي ذا المجموعة التجريبية والمجموعـة  
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الضابطة، استخدم الباحث أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ، 

من حجم العينة األصـلية  % 18.18أظهرت نتائج الدراسة أن  اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية،

من حجم العينة األصلية يستخدمون الجانب % 68.18يستخدم الجانب األيمن للدماغ، في حين أن 

من حجم العينة األصلية يستخدمون كال الجانبين، كما أظهرت النتـائج  % 13.63األيسر، بينما 

جموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تنمية الدافعية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الم

  . اليسرىالطالب ذوي السيطرة الدماغية  لدىالعقلية 

  (Pinkerton , 2002)بنكيرتون دراسة  .14

  "الدماغ في المدارس العليا في تعلم العلوم  علىفاعلية استراتيجيات لتعلم المعتمد " بعنوان 

الدماغ في المدارس العليا  علىة استراتيجيات التعلم المعتمدة اختبار فاعلي إلىهدفت هذه الدراسة 

التعلم المعتمـد  : لمدة طويلة ، حيث أظهرت النتائج التالية ) الكيمياء والفيزياء ( في تعلم العلوم 

الدماغ يكون أكثر فاعلية إذا خططت له برامج خاصة ونشاطات وأدمجـت جميعهـا فـي     على

رت المتوسطات الحسابية فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم المعتمـد  عملية التعليم والتعلم ، أظه

الدماغ مقارنة بالطريقة التقليدية ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن استراتيجيات التعلم المعتمد  على

تفضيل الطلبة لهـذه   علىالدماغ ساعدت الطلبة في طريقة تفكيرهم ، وهذا بالمقابل انعكس  على

  .بشكل ايجابي االستراتيجيات 

  )1998(دراسة مجاهد  .15

عينة من طالب الصـف   لدىأنماط السيادة النصفية ومركز التحكم وعالقتها باالنجاز " بعنوان 

  "الثالث الثانوي العام بليبيا 

عالقة أنماط السـيادة النصـفية ومركـز الـتحكم      علىمحاولة التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

طالب وطالبة بالصف ) 395( جاز ، ولقد تكونت عينة البحث من باالنجاز الدراسي والدافع لالن

تم اختيارهم عشوائيا ) ذكور  203إناث ،  192( الثالث الثانوي العام بالقسمين العلمي واألدبي 

من أربع مدارس ثانوية عامة ببلدية طرابلس بليبيا ، ولقد استخدم الباحث مقياس تورانس ألنماط 

نماط السيادة النصفية ، ومقياس كرندل لمسؤولية اإلنجاز العقلـي لقيـاس   التعلم والتفكير لقياس أ

مجمـوع   علىمركز التحكم ، ومقياس مهربيان للحاجة لإلنجاز ، والسجالت المدرسية للحصول 

الدرجات التحصيلية في الفترتين ، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصـائيا بـين متوسـطي    

مجموعة النمط األيمن في االنجاز الدراسي والدافع لالنجـاز  درجات مجموعة النمط المتكامل و

لصالح مجموعة النمط المتكامل ، وكذلك أظهرت النتائج وجود فـروق دالـة إحصـائيا بـين     
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متوسطي درجات مجموعة النمط األيسر ومجموعة النمط األيمن في االنجاز الدراسـي لصـالح   

وجود تفاعالت دالة إحصائيا بين أنماط السيادة  إلىمجموعة النمط األيسر ، كذلك أشارت النتائج 

فروق دالة إحصـائيا   إلىالدافع لإلنجاز ، وقد أشارت النتائج أيضا  علىالنصفية والجنس الدال 

بين متوسطي مجموعة المركز التحكم الداخلي ومجموعة مركز التحكم الخارجي فـي االنجـاز   

كم الداخلي ، ولم يوجد أثر للتفاعـل مـع   الدراسي والدافع لالنجاز لصالح مجموعة مركز التح

  .الجنس 

  (Albialy , 1996)إلبيرلي دراسة  .16

  "العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت " بعنوان 

معرفة العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت ، وقـد تكونـت عينـة     إلىهدفت هذه الدراسة 

طالبـة ،  ) 46(طالب و) 32(نهم طالبا وطالبة من طلبة جامعة اإلمارات ، م) 78(الدراسة من 

عاما ، وقد استخدم الباحث أدوات الدراسة المتمثلة في )  29 – 18(ممن تراوحت أعمارهم بين 

كال من اختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير ، وكذلك النسخة الكمبيوترية مـن اختبـار بـرج    

مجموعات حسب النمط المخي ثالث  إلىهانوي لحل المشكالت ، وقد قسم الباحث عينة الدراسة 

 إلـى ، وقد أشـارت النتـائج   ) نمط أيمن، نمط أيسر ، نمط متكامل ( السائد في التفكير والتعلم 

وجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة في حل المشكالت لصالح مجموعة النمط األيسر عنـد  

ارنتهم بأصحاب النمط مقارنتهم بالمجموعتين األخريين، ولصالح مجموعة النمط المتكامل عند مق

  .األيمن 

  ) Al Bialy , 1993( إلبيرلي دراسة  .17

عالقة نصف الدماغ المتخصص في التفكير والتعلم بكـال مـن الجـنس والتخصـص     "بعنوان 

  . "األكاديمي

معرفة العالقة بين نصف الدماغ المستخدم في التفكير والتعلم وكال مـن   إلىهدفت هذه الدراسة 

طالبا وطالبة من جامعـة  ) 190(يمي ، وقد تكونت عينة الدراسة من الجنس والتخصص األكاد

عامـا ،  )  24 -19(طالبة ، ممن تتراوح أعمارهم مـن  ) 104(طالبا و) 86(اإلمارات ، منهم 

طالبـا  )  88( كلية العلوم بأقسام البيولوجي والفيزياء والكيمياء بعـدد   علىوقد توزعت العينة 

طالبا وطالبة ، وقد ) 102( إلنسانية بأقسام التاريخ واالجتماع بعدد كلية العلوم ا علىوطالبة ، و

 إلىاستخدم أداة الدراسة المتمثلة في مقياس تورانس ألنماط التعلم والتفكير ، وقد أشارت النتائج 

 علـى النمط المتكامل ، ودرجات أقل  علىدرجات مرتفعة  علىحصول كل من الذكور واإلناث 
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النمط المتكامل مقارنـة بالـذكور    علىدرجات مرتفعة  علىحصلت اإلناث  النمط اليمين ، بينما

النمط األيسر ، كذلك أظهرت النتـائج حصـول طلبـة     علىدرجات مرتفعة  علىالذين حصلوا 

النمط المتكامل مقارنة بالنمط األيمن،  علىدرجات مرتفعة  علىالكليات العلمية والعلوم اإلنسانية 

درجات مرتفعة عل النمط المتكامل والنمط األيسر مقارنة  علىنسانية كما حصل طلبة العلوم اإل

النمط األيسر، بينما كانت فروق دالـة   علىبطلبة الكليات العلمية ، ولم توجد أي فروق للجنسين 

النمطين المتكامل واأليمن لصالح الذكور في النمط األيمن ، ولصالح اإلنـاث   علىبين الجنسين 

  .ط المتكامل مفي الن

  )1993(دراسة شريف  .18

  "السيادة المخية النصفية وعالقتها باألساليب المعرفية اإلدراكية " بعنوان 

نمط السيادة المخية وعالقتها بتفضـيالت األفـراد    علىمحاولة التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

أفـراد  اإلدراكية ، وتكونت عينة الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت ، وكان عـدد  

اإلناث ، وقد اسـتخدمت الباحثـة   من ) 164(من الذكور ، و) 138(طالبا، منهم ) 303(العينة 

ات الدراسة المتمثلة في كل من اختبار تورانس الخاص بأنماط التعلم والتفكير ، وذلـك بعـد   أدو

ه وتكن تقنينه واستخدامه في دولة الكويت ، كذلك تم استخدام اختبار األشكال المتضمنة الذي أعد

)Witken ( البيئة الخليجية والكويتية ، وقد أظهرت النتائج وجـود   على، والذي تم تقنينه أيضا

ودرجات األسلوب اإلدراكـي   اليسرىارتباط موجب ودال إحصائيا بين درجات السيادة المخية 

المستقل ، وذلك بالنسبة للذكور واإلناث ، كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط موجـب ضـعيف   

ودرجات األسلوب اإلدراكـي المسـتقل ، وذلـك     اليمنىبين درجات السيادة المخية ) غير دال(

بـين  ) غيـر دال (بالنسبة للذكور واإلناث ، كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط سالب ضـعيف  

درجات السيادة المخية المتكامل ودرجات األسلوب اإلدراكي المستقل من الـذكور ، وارتبـاط   

بين ) غير دال ( ن نفس المجموعة ، كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط سالب صفري لإلناث م

ودرجات األسلوب اإلدراكي المعتمد ، وذلـك بالنسـبة للـذكور     اليسرىدرجات السيادة المخية 

واإلناث، كذلك أظهرت النتائج وجود ارتباط صفري بين درجـات السـيادة المخيـة المتكامـل     

  .معتمد ، وذلك بالنسبة للذكور واإلناث ودرجات األسلوب اإلدراكي ال

  )1989(دراسة أبو شعيشع  .19

دراسة التجنيب المخي للمعلومات باختبار دقة تعرف المفحوصين األيـامن واألشـاول   " بعنوان 

  "المثيرات المعروضة في أحد جانبي المجال البصري  على
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المثيـرات   علـى ل معرفة دقة تعرف المفحوصـين األيـامن واألشـاو    إلىهدفت هذه الدراسة 

طالبا مـن أقسـام   ) 60(المعروضة في أحد جانبي المجال البصري، تكونت عينة الدراسة من 

فـي أداء كـل    اليمنـى طالبا ممن يفضلون أيديهم ) 30(مختلفة من جامعة الملك سعود ، منهم 

داء كل في أ اليسرىطالبا ممن يفضلون أيديهم ) 30(األعمال التي يسأل عنها االستبيان ، ومنهم 

األعمال التي يسأل عنها االستبيان ، استخدم الباحث عدة أدوات للدراسة منها مثيرات غير لفظية 

مثل الحيوانات ، ومثيرات لفظية ممثلة بحروف وكلمات ، كذلك استخدم الباحث عارض سـريع  

 ذو قناتين، ومن أدوات الدراسة أيضا استبيان يتكون من أربعـة عشـر بنـدا ،   ) تاكستوسكوب(

وكذلك استمارة مكتوب عليها جميع مثيرات التجربة ، وقد أظهرت النتائج عدم اختالف األيـامن  

المثيرات التـي تعـرض فـي المجـال      علىالتعرف  علىفي القدرة  -عموما –عن األشاول 

بعـض   علـى اليصري، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين تفضيل اليد وتميز التعرف 

ن نصفي المجال البصري ، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقـة بـين   المثيرات من واحد م

ونصف المجال البصـري الـذي تعـرض فيـه هـذه       –أو المثيرات المستخدمة  –نوع األداء 

 علـى المثيرات، وكذلك أظهرت النتائج وجود عالقة بين نوع األداء والمشكلة ، وتميز التعرف 

  .لبصري تلك األداءات من واحد من نصفي المجال ا

  ) Simon and Sussman , 1988(سايمن ساسمان دراسة  .20

أو سيطرة العمل اليدوي ، وأجريـت  ) الكالم ( قام سيمون وسوزمان بدراسة عن سيطرة اللغة 

فردا من الذكور واإلناث ممن يسـتخدمون لغـة واحـدة    ) 260( عينة مكونة من  علىالدراسة 

) 19.2 –18.4(مجموعات ، متوسط أعمارهم بـين   ثماني إلى، وقد تم تقسيمهم ) أحادي اللغة(

يدي والذين يستخدمون اليد اليسرى أساس الجنس ، وطريقة استخدام األ علىعام، وكان التقسيم 

نتيجة الوراثة ، وقد أعطوا مهمة محددة إحدى شقيها العمل اليدوي من نصف الدماغ األيمـن ،  

من نصف الدماغ األيسر ، بغض النظر عـن   والعمل اآلخر عمل يتصل بالكالم واللغة المنطقية

، وقد أشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة متبادلة )  اليمنى – ىاليسر( طريقة استخدام األيدي 

في العمل المزدوج بين سيطرة الكالم وسيطرة العمل اليدوي كإشارات لتعرض نصف الـدماغ  

  . اليمنىاليد  علىسيطرة الدماغ األيسر  علىو" اللغوي" األيسر 
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  )1986(عكاشة  .21

  ."بعض اختبارات الذكاء والتفكير علىوظائف النصفين الكرويين وعالقتهما باألداء " بعنوان 

معرفة العالقة بين وظائف النصفين الكرويين وبـين القـدرات العقليـة     إلىهدفت هذه الدراسة 

ن طالب السنة الرابعة بنـين  طالبا م) 187(المتعلقة بالذكاء والتفكير، تكونت عينة الدراسة من 

طالبا من شعبة الرياضيات ، ومـنهم  ) 72( من كلية التربية بجامعة اإلسكندرية بدمنهور، منهم 

طالبا من شعبة التاريخ ، وقد استخدم الباحـث  ) 56( طالبا من شعبة اللغة العربية، ومنهم ) 59(

لتفكير ، كذلك اختبار القدرات العقلية أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار تورانس ألنماط التعلم وا

األولية ، كذلك استخدم الباحث اختبار التفكير الناقد ، وكذلك تم استخدام اختبار الذكاء المصور ، 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين طالب القسم العلمي والقسم األدبـي فـي القـدرة    

النتائج عدم وجود فروق بين مـن يسـتخدمون   اللفظية مقيسة باختبار معاني الكلمات، كما بينت 

اختبار معاني الكلمات ، كما بينـت   علىالنمط األيمن والنمط األيسر والنمط المتكامل في أدائهم 

اختبـار   علىالنتائج وجود فروق دالة بين طالب القسم العلمي ذوي األنماط المختلفة في األداء 

ما بينت النتائج وجود فروق بـين طـالب القسـم    القدرة اللفظية لصالح ذوي النمط المتكامل، ك

اختبار العالقات المكانية لصالح القسم  علىفي األداء ) 0.05( مستوىالعلمي والقسم األدبي عند 

العلمي وانحصرت هذه الفروق في حالة النمط األيمن والنمط المتكامل ، كما بينت النتائج عـدم  

درة العددية سواء بالنسبة للتخصـص أو بالنسـبة   اختبار الق علىوجود فروق بين أداء الطالب 

  .ألنماط التعلم والتفكير

  )1984( دراسة أبو مسلم  .22

 لدىالخارجي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي  –السيادة النصفية ووجهة التحكم الداخلي " بعنوان 

  "طالب المرحلة الثانوية 

جهـة  ن أنماط التعلم والتفكيـر وو قة بيطبيعة العال علىمحاولة التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

االتساق بين هذه  مدىو) إناث –ذكور (طالب المرحلة الثانوية  لدىالتحكم والتحصيل الدراسي 

مـن  223(طالبـا وطالبـة   ) 392(المتغيرات السيكولوجية الثالثة ،وتكونت عينة الدراسة مـن  

وي فـي مدينـة   من طـالب الصـف األول الثـان   ) من اإلناث 169من الذكور،  169الذكور،

واستخدم الباحث أدرات الدراسة المتمثلة في اختبار تورانس ألنماط التعلم والتفكير،  المنصورة،

كذلك تم استخدام مقياس وجهة الضبط لجوليان روتر، ولقد أشارت النتائج المتعلقة بالفروق بين 

) متكامل، النمط المختلطالنمط األيمن، النمط األيسر، النمط ال(مجموعات السيادة النصفية األربع 
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وجود فروق بين مجموعات السيادة النصـفية األربـع فـي    : ما يلي إلىفي التحصيل الدراسي 

حساب النمط األيمن والنمط المختلط ، كما بينـت   علىالتحصيل الدراسي لصالح النمط األيسر 

نمط في التـأثير  متغير التفاعل بين الجنس وال إلىالنتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ترجع 

الخـارجي والتحصـيل    –التحصيل الدراسي ، أما النتائج الخاصة بوجهة التحكم الداخلي  على

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسـطي درجـات   : ما يلي  إلىالدراسي فقد بينت هذه النتائج 

ذوي األفراد ذوي وجهة التحكم الداخلي ووجهة التحكم الخارجي في التحصيل الدراسي لصـالح  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي   إلىوجهة التحكم الداخلي ، وقد أشارت النتائج 

درجات الذكور ذوي وجهة التحكم الداخلي والذكور ذوي وجهة التحكم الخارجي في التحصـيل  

وجود فـروق ذات   إلىالدراسي لصالح الذكور ذوي التحكم الداخلي ، وقد أشارت النتائج أيضا 

إحصائية بين متوسطي درجات اإلناث ذوات وجهة التحكم الداخلي والذكور ذوات وجهـة  داللة 

التحكم الخارجي في التحصيل الدراسي لصالح ذوات التحكم الداخلي ، كما بينت النتـائج عـدم   

  .ر واإلناث في التحصيل الدراسي ووجود فروق دالة إحصائيا بين الذك

  :اتالرياضي في بالتفكير الدراسات السابقة الخاصة ىالتعقيب عل

  :من حيث األهداف : أوال

الرغم من أن الدراسات السابقة الخاصة بالتفكير الرياضي تحدثت في مجملها عن التفكيـر   ىعل

الرياضي وتعريفه وخصائصه ، إال أنها اختلفت في أهدافها ، ففي حين هدفت بعض الدراسـات  

ية بعض مهارات التفكيـر الرياضـي مثـل    فاعلية بعض البرامج في تنم مدى علىالتعرف  إلى

، ودراسـة   ) 2009نصار، ( ، ودراسة  )2009قاسم ، ( ، ودراسة ) 2009األغا ، ( دراسة 

، ودراسـة  ) 2006القيسـي ،  ( ، ودراسـة  ) 2007النـديم،  ( ، ودراسة ) 2007سكران ، (

عفانة ، (  ، ودراسة) 2001ديب ، ( ، ودراسة ) 2004مطر ،( ، ودراسة ) 2006الخطيب، (

، ودراسـة  ) 1994بوتكاوسكي وآخرون ، ( ، ودراسة ) 1997إيديسون ، ( ، ودراسة ) 2001

رياضـيات  أثر إثراء منهج ال علىتعرف ال إلىهدفت  أخرى، وهناك دراسات ) 1989إيالن ، (

، وهنـاك  ) 1992رايـس ،  ( ودراسة  ،) 2009شعت ، ( دراسة ببعض مهارات التفكير مثل 

المقارنة بين أثر استراتيجيتين من استراتيجيات تدريس الرياضـيات مثـل    إلى دراسات هدفت

  ) . 1975نسبل ، ( ، ودراسة ) 1988لي جو ، ( ، ودراسة ) 1992سبريكمان ، ( دراسة 
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راسات السابقة في كونها تهدف إلى دراسة أنماط التفكير فـي  أما هذه الدراسة فقد اتفقت من الد

لف عنها في كونها تبحث في العالقة بـين أنمـاط التفكيـر الرياضـي     ، ولكنها تخت الرياضيات

  .وجانبي الدماغ 

  : بيئة الدراسات : ثانيا 

لقد أجريت الدراسات سابقة الذكر في بيئات مختلفة ففي حين أجريت بعـض الدراسـات فـي    

 ، أجريت دراسات) 1988لي جو ، ( ، ودراسة ) 1989إيالن ، ( مجتمعات غربية مثل دراسة 

  ) .2001عفانة ، ( ، ودراسة ) 2009قاسم ، ( في بيئات عربية مثل دراسة 

) 1975( أما عن السنوات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ، فقد أجريت أقدم دراسة في عام 

( مثل دراسة ) 2009(، أما أحدث هذه الدراسات فقد أجريت عام ) 1975نسبل ، ( مثل دراسة 

مزيد من األبحاث خاصة  إلىأهمية هذا الموضوع وهو بحاجة  علىيدل ، وهذا ) 2009قاسم ، 

  .في البيئة العربية 

أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد أجريت في البيئة الفلسطينية ، بهدف دراسة العالقة بين بعض أنماط 

  . التفكير الرياضي وجانبي الدماغ 

  :عينات الدراسات : ثالثا 

) 32(قل عينة في الدراسات السابقة هـى ي هذه الدراسات فقد كانت ألقد تفاوتت أحجام العينات ف

فـردا، وهـي   ) 1054( ، وبلغ عدد أكبر العينات حجما ) 1988، لى جو( فردا، وهي دراسة 

، أما عن جنس أفراد العينات فقد اقتصرت بعض عينات الدراسـة  ) 1997إيديسون ، ( دراسة 

، ودراسـة  ) 2009نصـار ،  ( ، ودراسـة  ) 2009قاسـم ،  ( الذكور فقط مثل دراسـة   على

، ) 1989هـانين إيـالن ،   ( ، ودراسـة  ) 1992سـبريكمان ،  (، ودراسة ) 1997إيديسون، (

 على، ومنها دراسات اشتملت ) 2008القيسي ، ( اإلناث فقط مثل دراسة  علىوبعضها اقتصر 

أما الفئات التعليميـة   ،) 2007النديم ، ( ودراسة ) 2007العبسي ، ( الجنسين معا مثل دراسة 

المستهدفة في الدراسات السابقة فقد كان بعضها يستهدف طالب المرحلة األساسية مثل دراسـة  

، والبعض اآلخر يستهدف طلبة المرحلة الثانوية ) 2007العبسي، ( ، ودراسة ) 2007النديم ، (

ن مثـل دراسـة   ياستهدفت الطلبة الجامعي أخرى، وهناك دراسات ) 1997راسل، (مثل دراسة 

  ) .2009قاسم ، (
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مـنهم ذكـور ،   ) 72(طالبا وطالبة ، ) 134(أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد كان حجم العينة فيها 

  .منهم إناث ، وجميعهم من طلبة الصف التاسع األساسي ) 62(

  :أدوات الدراسات : رابعا 

ك الدراسات ، ففي حـين  تنوعت أدوات الدراسات السابقة، وكان تنوعها يتفق وطبيعة فروض تل

نصـار ،  ( دراسـة   ستخدام اختبار التفكير الرياضـي مثـل  اشتركت كثير من الدراسات في ا

، وهناك دراسات استخدمت عدة أدوات فـي آن واحـد مثـل    )2009األغا، (، ودراسة )2009

 حيث استخدم الباحث استبانه أساليب التفكير الرياضي وطرائقها الـالزم ) 2009قاسم، (دراسة 

الرياضي وفقا للمستويات المعرفية ومكونات البنيـة   محتوىالطالب، وقوائم تحليل ال لدىتنميتها 

 علـى برنامجا مقترحا في التفاضل والتكامل قائمـا   وأساليب التفكير الرياضي، وأعد الرياضية

أساليب التفكير الرياضي، ودليال للمدرس الجامعي في البرنامج المقتـرح ، واختبـارا لقيـاس    

  .اإلبداع الرياضي، واختبارا لقياس اإلبداع العام 

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أداتين واحدة منهما هي اختبار أنماط التفكير الرياضي، وذلـك  

تمكنـه منـه، واختبـار     مدىمن أجل قياس بعض أنماط التفكير الرياضي التي يمتلكها الفرد، و

  .لدماغ المسيطر لكل طالبا الدماغية وذلك للكشف عن جانب السيطرة

  :منهج الدراسات : خامسا 

استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ذو المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مثـل  

، ودراسـة  ) 2007أبو سكران ،( ، ودراسة ) 2009نصار، ( ، ودراسة )2009قاسم، (دراسة 

لمنهج الوصفي التحليلي مثل دراسـة  ، وبعض هذه الدراسات استخدمت ا)1989هانين إيالن ، (

  ).1996هاسيا،(، ودراسة )1997راسل، (، ودراسة )2007العبسي، (، ودراسة )2009شعت، (

أما هذه الدراسة فقد استخدمت المنهج الوصفي ، وبذلك تكون اتفقت مع الكثير من الدراسات في 

  .طبيعة المنهج التي استخدمته وهو المنهج الوصفي 

  :الدراسات نتائج : سادسا

  :هناك بعض النتائج التي يمكن استخالصها من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة ومنها
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تنميـة بعـض    علـى لقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة فاعلية البرامج القائمـة   -1

، ) 2009نصـار،  (، ودراسة ) 2009قاسم ، ( مهارات التفكير الرياضي مثل دراسة 

  ) .1989إيالن، ( ، ودراسة )1997إيديسون، (، ودراسة )2004مطر، (ودراسة 

مناهج  إثراءاألثر االيجابي الذي ينتج عن  مدى، ) 2009شعت ، ( كما أظهرت دراسة  -2

رايـس،  (الرياضيات ببعض أنماط التفكير الرياضي، وقد أيدت هذه النتيجـة دراسـة   

1992. ( 

لوب المباشر كان أفضل مـن  اتضح أن التعلم باألس) 1988لي جو، (ن خالل دراسة م -3

) 1975نسبل، ( التحصيل الرياضي ، كما أشارت دراسة  علىالتعلم باألسلوب المفتوح 

أفضل من ) الطريقة التركيبية(العام  إلىأن تدريس التعميمات الهندسية من الخاص  إلى

 ) . الطريقة التحليلية(الخاص  إلىتدريس التعميمات الهندسية من العام 

من حيث أن التفكير البصري أعلـى  ) 2007نجم ، ( دراسة فقد اتفقت مع دراسة أما هذه ال

مستويات التفكير من حيث امتالك الطلبة له ، واختلفت معها بأن التفكير اإلبداعي هو أقـل  

أنماط التفكير من حيث امتالك الطلبة له ، وكذلك نتائج هذه الدراسة اتفقت مع نتائج دراسـة  

، ولكن كـان للدراسـة   ) 1991عابد ، خصاونة ، ( ، ودراسة ) 2007العبسي ، ( كل من 

الحالية تميز لكون نتائجها توضح تسلسل امتالك كل جانب من جانبي الدماغ ألنماط التفكير 

 . في الرياضيات محط الدراسة 

  :الدراسات السابقة الخاصة بالدماغ  علىالتعقيب 

  :من حيث األهداف : أوال

اسات السابقة في مجملها تحدثت عن الدماغ إال أنها اختلفت في أهدافها ، الرغم من أن الدر ىعل

نظريـة جـانبي    علىأثر برنامج قائم  مدى علىالتعرف  إلىففي حين هدفت بعض الدراسات 

، ودراسـة  )2008وزديـن ،  (، ودراسة ) 2009عيد ، (راسة كل التحصيل مثل د علىالدماغ 

نوفـل،  (، ودراسـة  ) 2005بـاميال ،  ( ، ودراسة  )2005داود ، ( ، ودراسة )2007سالم ، (

دراسـة   إلـى هدفت  أخرى، فقد كانت هناك دراسات ) 2002بنكيرتون ، ( ، ودراسة ) 2004

أبو شعيشـع ،  (، ودراسة ) 2007غلول ، زال( بين جانبي الدماغ مثل دراسة الفروق الوظيفية 

 إلبيرلي ، (، ودراسة ) 1989 أبو شعيشع ،( ، ودراسة ) A.P.A , 2005(، ودراسة )2004

أنماط التفكيـر وعالقتهـا بالسـيطرة     علىالتعرف  إلى، كذلك هدفت بعض الدراسات )1996
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ودراسـة   ،)1993إلبيرلـي ،  ( ، ودراسـة ) 2008الغـوطي،  ( الدماغية مثل دراسة كال من 

لتحصيل معرفة العالقة بين السيطرة الدماغية وا إلى  أخرىوهدفت دراسات ). 1986عكاشة، (

، ودراسة ) 1993شريف ، (، ودراسة ) 1998مجاهد ، (، ودراسة )2005بصل، (مثل دراسة 

العالقة بـين السـيطرة الدماغيـة     علىالتعرف  إلى، وهناك دراسات هدفت )1984أبو مسلم، (

أمـا بالنسـبة   ) 1988سـايمن ساسـمان ،   (، ودراسة )2007نوفل ، (والتخصص مثل دراسة 

قد اتفقت مع الدراسات السابقة في كونها تحدثت في مجال السيطرة الدماغيـة  للدراسات الحالية ف

الرئيسي الذي سعت إليه ، وهو دراسة أنماط  وعالقتها بالتفكير، إال أنها اختلفت معها في الهدف

عن كل نمط من  المسئول، والجانب ) اإلبداعياالستداللي ، البصري ، الناقد ، ( ةالتفكير األربع

فـي  وجود تفاعل دال إحصائيا بين متغيري الجنس والجانـب المسـيطر     مدىاط ، وهذه األنم

  ) .أنماط التفكير الرياضي األربعة ( إظهار المتغير التابع 

  :بيئة وزمن الدراسات : ثانيا

لقد أجريت الدراسات السابقة الذكر في بيئات مختلفة ففي حين أجريت بعض الدراسـات فـي    

، ودراسـة  ) A.p.A,2005(، ودراسـة   )2005سـاباتيني ،  ( سة مجتمعات غربية مثل درا

أجريت في بلـدان إسـالمية ليسـت     أخرى، و)2002بنكيرتون ، ( ، ودراسة ) 2005باميال، (

أجريت في بلدان عربيـة   أخرى، وهناك دراسات )2008وزدين ، (مثل دراسة ) تركيا(عربية 

  ).1984أبو مسلم ، ( ، ودراسة ) 2007الزغلول ، ( ، ودراسة ) 2009عيد ، (مثل دراسة 

) 1984(أما عن السنوات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ، فقد أجريت أقدم دراسة في عـام  

مثـل  ) 2009(، أما أحدث هذه الدراسات فقد أجريـت عـام   ) 1984أبو مسلم ، ( مثل دراسة 

الدماغ كـان ومـا زال    ىإلأن موضوع التعلم المستند  على، وهذا يدل ) 2009عيد ، (دراسة 

المزيد مـن األبحـاث    إلى، وموضع اهتمام من قبل الجميع ، وأنه ما زال بحاجة  نظاراألمحط 

  .الخاصة بالبيئة العربية 

أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد أجريت في البيئة الفلسطينية ، وتتحدث عن العالقة بين بعض أنماط 

  .التفكير الرياضي وجانبي الدماغ 

  :عينات الدراسات :  ثالثا

) 35(لقد تفاوتت أحجام العينات في هذه الدراسات فقد كانت أقل عينة في الدراسات السابقة هي 

فردا ، وهي دراسة ) 453( ، وبلغ عدد أكبر العينات حجما ) 2005بصل ، ( فردا وهي دراسة 

الذكور فقـط   لىع، أما جنس أفراد العينات فقد اقتصرت بعض عينات الدراسات )2007نوفل، (
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، )2008وزدين ، (، والبعض اآلخر من الجنسين مثل دراسة ) 2007أبو شعيشع ، (مثل دراسة 

، أما عن الفئات التعليمية المستهدفة في الدراسات السابقة فقـد كـان   ) 2004نوفل ، ( ودراسة 

تهدف ، والبعض االخر يس) 2009عيد ، (بعضها يستهدف طالب المرحلة األساسية مثل دراسة 

، والـبعض االخـر يسـتهدف طـالب     ) 1993شريف ، ( طالب المرحلة الثانوية مثل دراسة 

  ). 2007الزغلول ، ( المرحلة الجامعية مثل دراسة 

منهم ذكـور،  ) 72( فردا ، حيث كان ) 134( أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد كان حجم العينة كان 

  .اسع األساسي منهم إناث ، وهم من طلبة الصف الت) 62( وكان 

  :أدوات الدراسات : رابعا

تنوعت أدوات الدراسات السابقة، وكان تنوعها يتفق وطبيعة فروض الدراسـات، ففـي حـين    

اشتركت كثير من الدراسات السابقة في استخدام اختبار تورانس ألنماط التفكيـر والـتعلم مثـل    

أبـو مسـلم،   ( لك دراسة ، وكذ)1993إلبيرلي ، ( ، ودراسة ) 1993شريف، (دراسة كال من 

حيـث تـم   ) 2007سالم، (استخدمت أدوات متعددة مثل دراسة  أخرى، وهناك دراسات )1984

استخدام اختبار ما وراء المعرفة واختبار الذكاء وكذلك اختبار دافعية االلتزام بالهدف، ودراسـة  

يـاس كرنـدال   حيث تم استخدام مقياس تورانس ألنماط السيادة النصفية، ومق) 1998مجاهد، (

لمسؤولية اإلنجاز العقلي لقياس مركز التحكم، وأيضا تم اسـتخدام مقيـاس مهربيـان للحاجـة     

مجموع الـدرجات التحصـيلية،    علىلإلنجاز، وأيضا تم استخدام السجالت المدرسية للحصول 

كذلك هناك بعض الدراسات التي استخدمت اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ مثل دراسة 

، وهنـاك دراسـات   ) 2004نوفـل،  ( ، ودراسة ) 2007نوفل ،( ، ودراسة ) 2009عيد ، ( 

( حيث تم استخدام جهاز المخطاط المتعدد بكمان ) 2005بصل ، ( استخدمت أجهزة مثل دراسة 

R.612 ( كذلك دراسة ، ) ، حيث تم اسـتخدام جهـاز للعـرض السـريع     ) 2004أبو شعيشع

) 1989أبو شعيشع ، ( حيث تم وكذلك دراسة ) 1989شعيشع ،  أبو( للمثيرات ، وكذلك دراسة 

  .ذو قناتين ) تاكستوسكوب( حيث تم استخدام عارض سريع 

أما هذه الدراسة فقط استخدمت أداتين واحدة منها هو اختبار السيطرة الدماغية وبذلك اتفقت مع 

، وذلك من أجل ) 2004نوفل ، ( ، ودراسة ) 2007نوفل ، ( ، ودراسة ) 2009عيد، (دراسة 

  .أفراد العينة ، وكذلك تم استخدام اختبار أنماط التفكير الرياضي لدىتحديد الجانب المسيطر 
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  : منهج الدراسات : خامسا 

استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ذو المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مثـل  

، ) 2007الزغلول ، ( ، ودراسة ) 2008 وزدين ،(، ودراسة ) 2009عيد ، ( دراسة كال من 

، وبعض هذه الدراسات وهي األكثر استخدمت المنهج الوصفي ) 2007سالم ، ( وكذلك دراسة 

إلبيرلـي ،  (، ودراسـة  ) 2007نوفل ، ( ، ودراسة ) 2007الغوطي ، ( التحليلي مثل دراسة 

 ) 2004نوفل، ( ، ودراسة ) 1993

لمنهج الوصفي التحليلي ، ولكنها اختلفت عن الدراسات السابقة أما هذه الدراسة فقد استخدمت ا 

ثـر مـن   كبأنها تختص بالصف التاسع األساسي ، وتكونت من ذكور وإناث وكان عدد الذكور أ

  .عدد اإلناث 

  :نتائج الدراسة : سادسا 

  :هناك مجموعة من النتائج يمكن استخالصها من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة ومنها

جانبي الـدماغ فـي تنميـة     علىأثبتت بعض الدراسات فاعلية البرامج التعليمية القائمة  -1

، وقد دعمـت  ) 2009عيد ، ( بعض مهارات التفكير الرياضي ، كما بينت ذلك دراسة 

  ) .2005: داوود ( ، ودراسة ) 2008وزدين ، (  ذلك دراسة 

في تفـوق الـذكور   ) 2005 سابايتني ،( مع دراسة ) A.P.A.,2005( دراسة  واتفقت -2

أثبتـت  ) 1993إلبيرلـي ،  ( اإلناث في موهبة الرياضيات ، إال أن نتائج دراسة  على

النمطين المتكامل واأليمن لصالح النمط المتكامل ،  علىوجود فروق دالة بين الجنسين 

عدم وجود فروق دالة إحصـائيا بـين    إلىتوصلت ) 1984أبو مسلم ، ( بينما دراسة 

 .اإلناث في التحصيل الدراسي الذكور و

تبين وجود عالقة بين السيطرة الدماغية والتخصص ) 2007نوفل ، ( من خالل دراسة  -3

 علـى حصول طلبة العلوم اإلنسـانية  ) 1993إلبيرلي ، (األكاديمي ، كما أثبتت دراسة 

النمط المتكامل والنمط األيسر مقارنة بطلبـة الكليـات العلميـة ،     علىدرجات مرتفعة 

الـنمط   علـى درجـات مرتفعـة    علىحصول طلبة الكليات العلمية والعلوم اإلنسانية و

وجود فروق  على) 1986عكاشة ، ( ط األيمن ، كما دللت دراسة مالمتكامل مقارنة بالن

اختبار العالقات المكانية لصـالح   علىبين طالب القسم العلمي والقسم األدبي في األداء 

 .القسم العلمي 
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تبين أن جانبي الدماغ يتم فيهما إجراء العمليـات  ) 2007الغوطي ، ( ة من خالل دراس -4

فقد بينت عـدم وجـود   ) 1986عكاشة ، ( الرياضية ولكن بنسب مختلفة ، أما دراسة 

اختبار القدرة العددية سواء بالنسبة للتخصص أو بالنسـبة   علىفروق بين أداء الطالب 

ين من يستخدمون النمط األيمـن والـنمط   ألنماط التعلم والتفكير ، وعدم وجود فروق ب

اختبار معاني الكلمات ، ولكن أكـدت الدراسـة    علىاأليسر والنمط المتكامل في أدائهم 

تفوق الطلبة ذوي النمط المتكامل من القسم العلمي في اختبار القدرة اللفظية ، وقد  على

دة النصـفية  وجود فروق بين مجموعات السـيا  على) 1984أبو مسلم ، ( دللت دراسة 

حساب النمط األيمن والنمط المختلف ، وقد اتفقـت   علىاألربع في التحصيل الدراسي 

بأنـه يتفـوق الطلبـة ذوي    ) 1984أبومسلم ، ( مع دراسة ) 1998مجاهد ، ( دراسة 

فـي االنجـاز    اليمنـى الطلبة ذوي السيطرة الدماغيـة   على اليسرىالسيطرة الدماغية 

 .الدراسي 

سة الحالية مع الدراسات السابقة في كون وجود أثر للجـنس علـي امـتالك    لقد اتفقت الدرا

الطلبة ألنماط التفكير في الرياضيات ولكنها تميزت في توضيح تدرج امتالك أنماط التفكيـر  

  . في الرياضيات في كل جانب من جانبي الدماغ

  :استفادة الباحثة من الدراسات السابقة ىمد

اختبارات السيطرة الدماغية،  علىة من الدراسات السابقة في التعرف تم االستفادة في هذه الدراس

، ودراسة ) 2007الغوطي ، ( ، ودراسة ) 2009عيد ، ( حيث تم الرجوع إللي دراسة كال من 

اختبـارات أنمـاط التفكيـر     على، وكذلك التعرف ) 2004نوفل، (، ودراسة ) 2007نوفل، ( 

، ) 2006القيسي ، ( ، ودراسة ) 2007نجم ،( كال من دراسة  إلىالرياضي ، حيث تم الرجوع 

، كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظـري  ) 2006الخطيب ، ( ودراسة 

الخاص بكل من الدماغ والتفكير ، كما تم االستفادة منها فـي اختيـار األسـاليب اإلحصـائية     

 لـدى ية لهذه الدراسات في تكوين قاعدة معرفية قوية المناسبة، كما تم االستفادة من األطر النظر

  .الباحثة عن التفكير والدماغ والعالقة بينهما 

  :وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي 

تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من الدراسات بتناولها لموضوع بعض أنماط التفكيـر   -1

وهذا لم تتطرق إليه أي رسالة من رسائل الدراسات  الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ ،

  .السابقة 
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اختيارها لعينة البحث ، فقد تكونت من  -2

 .منهم من اإلناث ) 62(منهم من الذكور ، ) 72(طالب وطالب ، ) 314(

الصف التاسع األساسي فـي   شملت الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطينية وهي طلبة -3

 .مدارس وكالة الغوث في محافظة خانيونس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
  

  .منهج الدراسة •

  .مجتمع الدراسة •

  .عينة الدراسة •

  .أدوات الدراسة •

  .إجراءات الدراسة •

 .األساليب اإلحصائية •
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  الرابعالفصل 

  واإلجراءات الطريقة

مـنهج  تم إتباعها في هذه الدراسة والتي شـملت  جراءات التي اإلهذا الفصل حثة في الباتناول ت

البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بنـاء أداة  

 وي، وضـبط المتغيـرات،  صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريب وإيجادالدراسة، 

وفي مـا   دراسة وإجرائها، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البياناتكيفية تنفيذ ال

  :يلي تفصيل ذلك

  :منهج الدراسة

الذي تحاول الباحثـة مـن خاللـه     التحليلي استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي

لمـنهج  وا. وصف الظاهرة موضوع الدراسة، حتى تستطيع أن تفسر وتقارن وتحلـل البيانـات  

 علـى هو الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا يمكن الحصـول منهـا   "الوصفي 

  ).83: 1999، واألستاذ، األغا" (ة البحث دون تدخل الباحث فيها معلومات تجيب عن أسئل

  :مجتمع العينة

ظـة  تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحاف

) 840(طالبا وطالبة ، منهم ) 1930(م والبالغ عددهم  2010 – 2009خانيونس للعام الدراسي 

  .طالبة) 1090(طالب و

  :عينة الدراسة

من طلبة بطريقة عشوائية  تم اختيارهممن وطالبة حيث  طالباً) 134( علىاشتملت عينة الدراسة 

، ولقـد تكونـت    م 2010 – 2009ي الصف التاسع األساسي بمحافظة خانيونس ، للعام الدراس

   .، تعتبر عينة الدراسة عينة عشوائية  عنقودية  طالبة ) 62( طالب ، ) 72(عينة الدراسة من 

  :أدوات الدراسة

  :األدوات التالية  علىاشتملت هذه الدراسة 

  ) .154 – 152: 2008عفانة والجيش ، ( مقياس سيطرة النصفين الكرويين للدماغ  -1
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أيمن  اًمن حيث كونه جانب أفراد العينة لدىل هذا المقياس، تحديد الجانب المسيطر إذ تم من خال

  ) .2(، ملحق رقم اًأيسر مسيطر اًأو جانب اًمسيطر

  : اختبار أنماط التفكير الرياضي -2

. تالميذ الصـف الخـامس األساسـي     لدىقياس التفكير الرياضي  إلىحيث هدف هذا االختبار 

 ).4(ملحق رقم 

  :قياس سيطرة النصفين الكرويين للدماغ م: أوال 

  : تحديد الهدف من المقياس -1

نوع الجانب  علىتحدد الهدف من هذا المقياس بإمكانية االستدالل من خالل إجابات المفحوصين 

 .أفراد عينة الدراسة من حيث كونه أيمن أم أيسر لدىالمسيطر 

  :تحديد مواصفات المقياس -2

  : مقاييس سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ومنها بعض علىقامت الباحثة باإلطالع 

  .) 2008(مقياس عفانة والجيش  -

 ) .2007نوفل ، (مقياس سيطرة النصفين الكرويين للدماغ ،  -

 ) .1998مجاهد ، (لقياس السيطرة الدماغية ، ) Torrance( سمقياس توران -

دراسة فقد تـم توظيـف   عينة ال لدىوللكشف عن نمط السيطرة الدماغية ونوع الجانب المسيطر 

  ) .2(ملحق رقم ) 2008(مقياس عفانة والجيش 

واحد وعشرين مفردة ، وتتكون كل مفردة مـن فقـرتين أ ، ب    علىحيث اشتمل هذا المقياس 

المجيب أن يختار فقط فقرة واحدة من الفقرتين الموجودتين في المفردة ، والفقـرة   علىوينبغي 

حسب ترتيب معين بحيث لم تكن جميـع الفقـرات   و صفر في كل مفردة إما تأخذ درجة واحد أ

وكذلك بالنسبة للجانب األيمن ، وذلـك لتجنـب   )  أ( التي تختص بالجانب األيمن مثال فقرة رقم 

الفقرات يتم حساب الدرجات التـي يحصـل عليهـا     على، بعد اإلجابة عامل التحذير والصدفة

ن الجانب األيسر من الدماغ هو المسيطر، فا) 13 -صفر(: الدرجات مدىالمفحوصين، فإذا كان 
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عفانـة  (فان الجانب األيمن من الدماغ هو المسيطر  )21 – 14(الدرجات من  مدىأما إذا كان 

  ).154- 152:  2008والجيش، 

  :صدق اختبار السيطرة الدماغية

  صدق المحكمين  -أ

نـاهج وطـرق   مجموعة من األساتذة من تخصص علم الـنفس، والم  عرض االختبار على تم 

 ، وذلك للتعرف على آرائهم في)1(ملحق  التدريس، وكذلك تخصص الصحة العامة والتمريض،

أن هذا  علىصالحية االختبار ومناسبته وطريقة عرضه والزمن الالزم له، وقد اتفق المحكمون 

بار مناسبة فقرات االخت علىاالختبار صالح لقياس السيطرة الدماغيةـ وقد اتفق معظم المحكمين 

لما وضع له، أما عن عدد فقرات االختبار والزمن الكلي له فقد رأت األغلبية أن عـدد فقـرات   

  .ةاالختبار مناسب

العبارات مناسـب   مستوىأما عن المالحظات العامة عن االختبار فقد رأت أغلبية المحكمين أن 

  .للطالب في الصف التاسع األساسي 

  Internal Consistency Validity :صدق االتساق الداخلي -ب

  " قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلي" ويقصد به 

على عينة استطالعية مكونـة   االختباربتطبيق  ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال

ن درجـات  ، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بيطالبا) 30(من 

الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنـامج   لالختباروالدرجة الكلية  ختباركل فقرة من فقرات اال

  :التالية توضح ذلك والجداول) SPSS( اإلحصائي 
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  :الجانب األيسر •

  )4( جدول رقم

  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة االختبار  مع الدرجة الكلية

طمعامل االرتبا  .م  مستوى الداللة قيمة الداللة 

A1 0.364 0.048  0.05دالة عند 

A2 0.427 0.019  0.05دالة عند 

A3 0.793 0.000  0.01دالة عند 

A7 0.781 0.000  0.01دالة عند 

A8 0.927 0.000  0.01دالة عند 

A9 0.859 0.000  0.01دالة عند 

A13 0.811 0.000  0.01دالة عند 

A14 0.815 0.000  0.01دالة عند 

A15 0.884 0.000  0.01دالة عند 

A19 0.871 0.000  0.01دالة عند 

A20 0.848 0.000  0.01دالة عند 

A21 0.781 0.000  0.01دالة عند 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة *   

  0.463) = 0.01(د مستوى داللة وعن) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 
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  :الجانب األيمن •

  )5( جدول رقمال

  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية

 مستوى الداللة قيمة الداللة معامل االرتباط  .م

A4 0.866 0.000  0.01دالة عند 

A5 0.514 0.004  0.01دالة عند 

A6 0.827 0.000  0.01دالة عند 

A10 0.868 0.000  0.01دالة عند 

A11 0.956 0.000  0.01دالة عند 

A12 0.522 0.003  0.01دالة عند 

A16 0.884 0.000  0.01دالة عند 

A17 0.635 0.000  0.01دالة عند 

A18 0.908 0.000  0.01دالة عند 

  0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة *   

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 

داللـة   ذا ارتباطـاً ة ترتبط مع الدرجة الكليـة  جميع األسئل )5( جدول رقم يتضح من 

  .وهذا يدل على أن االختبار متسق داخلياً ، 0.01داللة  مستوىإحصائية عند 
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  :ثبات االختبار

االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيـد تطبيقـه علـى    ويقصد بثبات    

  :الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقتين هما تالطلبة أنفسهم مرة ثانية، ولقد قام

  :طريقة التجزئة النصفية -1

األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسـئلة ذات  : حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين

بين النصف األول مـن االختبـار    Pearsonام الزوجية، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون األرق

) 6( جدول رقمرتباط بمعادلة سيبرمان براون ووالنصف الثاني من االختبار وتصحيح معامل اال

  :يوضح ذلك

  )6( جدول رقم

  الثبات النصف األول والنصف الثاني معامل 

انيالنصف الثالنصف األولعدد الفقرات   

 0.926 0.862 12 األيسر

 0.927 0.897 9 األيمن

  .مما يؤكد ثبات االختبار) 0.926(فكان معامل الثبات أكبر من 

  :طريقة ألفا كرونباخ-2

  :يوضح ذلك) 7( جدول رقمن ثبات االختبار ألفا كرونباخ وحيث تم التأكد م

  )7( جدول رقم

  نباخومعامل ألفا كر 

 ألفا كرونباخعدد الفقرات 

 0.935 12األيسر

 0.919 9األيمن

  

  .مما يؤكد ثبات االختبار) 0.919(فكان معامل ألفا كرونباخ أكبر من 
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  :طريقة إعادة التطبيق -3

حيث تم إعادة تطبيق االختبار على نفس العينة وتم حساب الفروق بين التطبيقـين فلـم   

  : وضح ذلكي) 8(جدول رقم ات داللة إحصائية وضح فروق ذتت

  :ثبات االختبار لجميع أفراد العينة االستطالعية -

  )8( جدول رقم

 وقيمة الداللة ومستوى الداللة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

المتوسط العدد التطبيق المقياس
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة   

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

الســـيطرة 

 الدماغية

 10.7002.950 30 األول
1.161 0.255 

غير دالة 

 إحصائياً
 10.5672.788 30 الثاني

 ئية بين التطبيقين األول والثـاني عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ) 8( جدول رقم يتضح من 

  .مما يعني ثبات االختبار أن التطبيقين األول والثاني متكافئين ،  علىفهذا يدل 

  :تإعداد اختبار التفكير في الرياضيا: ثانيا 

  :لقد مر إعداد اختبار التفكير في الرياضيات بعدة خطوات وهي 

  :تحديد الهدف من االختبار  -1

أسـئلته   علىتحدد الهدف من هذا االختبار بإمكانية االستدالل من خالل إجابات المفحوصين 

  :امتالك الطلبة لبعض أنماط لتفكير الرياضي وهي مدى على

  .التفكير االستداللي  -

 .ي التفكير البصر -

 .التفكير الناقد  -
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 .التفكير اإلبداعي  -

  :محاور اختبار التفكير الرياضي  -2

  .التفكير االستداللي  -

 .التفكير البصري -

 .التفكير الناقد -

 .التفكير اإلبداعي -

  :صياغة بنود االختبار  -3

مجموعـة   علىقبل أن تبدأ الباحثة بصياغة وبناء اختبار التفكير الرياضي ، قامت باإلطالع 

 :ارات والدراسات التي تتعلق بالتفكير الرياضي ومنها من االختب

  ).   2009(اختبار التفكير الرياضي من إعداد أيمن عيد  -1 

  ) .2008(اختبار التفكير الرياضي من إعداد محمد العبسي  -2

  ) .2007(اختبار التفكير الرياضي من إعداد عاطف عبد العزيز الغوطي  -2

  ).2006(من إعداد محمد أحمد الخطيب اختبار التفكير الرياضي  -3

  ).2001(اختبار التفكير الرياضي من إعداد بسام محمود ديب  -4

مجموعة االختبارات والمقاييس ، وبعد تحديد الهدف من االختبـار   علىبعد اطالع الباحثة 

وتحديد المهارات الخاصة باالختبار، وضعت الباحثة مجموعة من الفقرات حددت بداية بــ  

فقرات، ) 8(أنماط التفكير األربعة ، بحيث يكون للتفكير االستداللي  علىفقرة موزعة  )30(

فقـرات،  ) 7(فقرات ، وللتفكير اإلبـداعي  ) 7(فقرات، وللتفكير الناقد ) 8(للتفكير البصري 

مجموعة من المحكمين المتخصصين فـي المنـاهج وطـرق     علىوتم عرض هذا االختبار 

مالئمة البنود السابقة لقيـاس أنمـاط    مدىذلك إلبداء الرأي في ، و)3(التدريس ملحق رقم 

  .التفكير الرياضي وكذلك الصياغة اللغوية لمفردات االختبار 
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  :التطبيق االستطالعي لالختبار  -4

قامـت الباحثـة    ))5(ملحق رقم ( ، والحصول على خطاب تسهيل المهمةبعد إعداد االختبار

وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسـي   اًطالب) 30(ا عينة استطالعية قوامه علىبتطبيقه 

اختيروا من خارج عينة الدراسة، وقد أجريت التجربة االستطالعية الختبار أنماط التفكيـر  

  : الرياضي بهدف

  .تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن فقرات االختبار -1

 .حساب صدق وثبات االختبار -2

  :حده على وفيما يلي توضيح لكل عنصر

  :تحديد زمن االختبار:  أوال

تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن تقـديم طـالب   

) 50(أفراد العينة االستطالعية فكان متوسط المدة الزمنية الذي استغرقتها العينة االسـتطالعية  

  :دقيقة وذلك بتطبيق المعادلة التالية 
  

    =زمن إجابة االختبار

  :صدق االختبار وثباته : ا ثاني

  :صدق المحكمين . أ

عة من مجمو علىللتحقق من صدق األداة قامت الباحثة كما أشير سابقا بعرض فقرات االختبار 

بعـض   علـى والماجستير في المناهج وطرق التدريس، وكـذلك   المحكمين من حملة الدكتوراة

، وقد اتفق المحكمون )3(رقم  المشرفين والمعلمين من حملة البكالوريوس في الرياضيات ملحق

أن هذا االختبار صالح لقياس أنماط التفكير الرياضي محل الدراسة، وقـد اتفـق معظـم     على

مناسبة فقرات االختبار لما وضع له، وانتماء الفقرات ألنماط التفكير الرياضـي   علىالمحكمين 

األغلبية أن عدد فقـرات   محل الدراسة، أما عن عدد فقرات االختبار والزمن الكلي له فقد رأت

االختبار كبير ويحتاج لوقت طويل لحله، وصعب نتيجة لكثرة أسئلة التفكير اإلبداعي  وبالتـالي  

 مستوىللطلبة من ناحية عدد الفقرات و اًتم تقليص عدد فقرات التفكير اإلبداعي حتى يكون مناسب

  .للوقت المتاح للطالب  هصعوبته ومناسبت

  زمن إجابة الطالب األخير +  زمن إجابة الطالب األول  

2  
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األسـئلة مناسـب    مستوىامة عن االختبار فقد رأت أغلبية المحكمين أن أما عن المالحظات الع

) 27(مـن   اًللطالب في الصف التاسع األساسي، وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية مكون

فقـرات  ) 7(فقرات للتفكير البصـري،  ) 8(فقرات للتفكير االستداللي، و) 8(فقرة، بحيث يكون 

  ) .4(ت للتفكير اإلبداعي  ملحق رقم فقرا) 3(للتفكير الناقد ، و

  Internal Consistency Validity :صدق االتساق الداخلي .ب

  " قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلي" ويقصد به 

على عينة استطالعية مكونة  االختباربتطبيق  ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بـين  وطالبة طالبا) 30(من 

الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام    لالختباروالدرجة الكلية  ختباردرجات كل فقرة من فقرات اال

  :التالية توضح ذلك والجداول) SPSS(البرنامج اإلحصائي 

  :التفكير االستداللي

  )9(رقم  جدول

  ت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التفكير االستدالليمعامال

  مع الدرجة الكلية لبعد التفكير االستداللي

 مستوى الداللةقيمة الداللةمعامل االرتباط  .م

B1 0.628 0.000  0.01دالة عند 

B2 0.445 0.014  0.05دالة عند 

B3 0.570 0.001  0.01دالة عند 

B4 0.768 0.000  0.01دالة عند 

B5 0.751 0.000  0.01دالة عند 

B6 0.428 0.018  0.05دالة عند 

B7 0.760 0.000  0.01دالة عند 

B8 0.695 0.000  0.01دالة عند 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة *   

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 
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  :التفكير البصري

  )10( رقم جدول

  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التفكير البصري

  مع الدرجة الكلية لبعد التفكير البصري

 مستوى الداللةقيمة الداللةمعامل االرتباط  .م

C1 0.398 0.029  0.05دالة عند 

C2 0.701 0.000  0.01دالة عند 

C3 0.537 0.002  0.01دالة عند 

C4 0.371 0.043  0.05دالة عند 

C5 0.436 0.016  0.05دالة عند 

C6 0.630 0.000  0.01دالة عند 

C7 0.376 0.041  0.05دالة عند 

C8 0.712 0.000  0.01دالة عند 

  

  :التفكير الناقد

  )11(رقم جدول 

  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التفكير الناقد

  درجة الكلية لبعد التفكير الناقدمع ال

 مستوى الداللةقيمة الداللةمعامل االرتباط  .م

D1 0.813 0.000  0.01دالة عند 

D2 0.613 0.000  0.01دالة عند 

D3 0.406 0.026  0.05دالة عند 

D4 0.524 0.003  0.01دالة عند 

D5 0.851 0.000  0.01دالة عند 

D6 0.443 0.014  0.05دالة عند 

D7 0.751 0.000  0.01دالة عند 
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  :التفكير اإلبداعي

  )12( رقم جدول

  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التفكير اإلبداعي

  مع الدرجة الكلية لبعد التفكير اإلبداعي

 مستوى الداللةقيمة الداللةمعامل االرتباط  .م

 0.01دالة عند  0.000 0.724 1

 0.05ند دالة ع 0.000 0.819 2

 0.01دالة عند  0.000 0.680 3

جميع األسئلة ترتبط مع الدرجـة الكليـة   أن ) 12، 11، 10،  9( يتضح من الجداول 

وهـذا يـدل علـى أن    ) 0.01، 0.05(ي داللة مستويللمستوى ارتباطاً داالً داللة إحصائية عند 

  .االختبار متسق داخلياً

  :ثبات االختبار

ن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيـد تطبيقـه علـى    ويقصد بثبات االختبار أ   

  :الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقتين هما تالطلبة أنفسهم مرة ثانية، ولقد قام

  :طريقة التجزئة النصفية-1

األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسـئلة ذات  : حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين

بين النصف األول مـن االختبـار    Pearsonثم حسب معامل ارتباط بيرسون  األرقام الزوجية،

) 15(والنصف الثاني من االختبار وتصحيح معامل االرتباط بمعادلة سيبرمان براون والجـدول  

  :يوضح ذلك
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  )13( رقم جدول

  الثبات بين النصف األول والنصف الثاني لالختبار معامل 

أنماط التفكير اختبار قراتعدد الف  األول النصف  الثاني النصف   

 0.842 0.728 8 االستداللي

 0.656 0.489 8 البصري

 0.704 0.700 7 الناقد

 0.791 0.654 3 اإلبداعي

 0.783 0.644 26 االختبار ككل

وهـذا يؤكـد    )0.783( يساوي  أن معامل االرتباط النصف الثاني )13(جدول رقم يتضح من 

  .ثبات االختبار

  :لفا كرونباخطريقة أ-2

  :يوضح ذلك) 14( رقم حيث تم التأكد من ثبات االختبار ألفا كرونباخ والجدول

  )14( رقم جدول

  نباخومعامل ألفا كر 

 ألفا كرونباخعدد الفقرات أنماط التفكيراختبار

 0.783 8 االستداللي

 0.640 8 البصري

 0.755 7 الناقد

 0.761 3 اإلبداعي

 0.702 26 االختبار ككل

  .مما يؤكد ثبات االختبار )0.702(امل ألفا كرونباخ يساوي فكان مع

  :طريقة إعادة التطبيق -3

حيث تم إعادة تطبيق االختبار على نفس العينة وتم حساب الفروق بين التطبيقـين فلـم   

  : وضح ذلكي) 15( رقم ولضح فروق ذات داللة إحصائية والجدتت
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  :االستطالعية ثبات االختبار لجميع أفراد العينة) 1

  )15( رقم جدول

 اإلحصائيةوالداللة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

اختبار 

أنماط 

 التفكير

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة   

 قيمة

 الداللة

مستوى 

 الداللة

 االستداللي
 1.690 6.200 30 األول

0.372 0.712 
غير دالة 

 1.716 6.233 30 يالثان إحصائياً

 البصري
 1.137 6.500 30 األول

0.828 0.415 
غير دالة 

 1.248 6.600 30 الثاني إحصائياً

 الناقد
 1.271 4.883 30 األول

0.754 0.457 
غير دالة 

 1.165 4.767 30 الثاني إحصائياً

 اإلبداعي
 1.270 2.483 30 األول

1.126 0.269 
غير دالة 

 1.206 2.600 30 لثانيا إحصائياً

 المجموع
 20.0674.191 30 األول

0.764 0.451 
غير دالة 

 20.2004.101 30 الثاني إحصائياً

األول والثاني، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين  )15(رقم  يتضح من جدول

  .مما يعني ثبات االختباروهذا يدل على تكافؤ التطبيقين، 

  :ات الدراسة إجراء

  :الجانب النظري  –أ 

األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة في بعض الكتـب والدراسـات    علىبعد اإلطالع 

  :واألبحاث التربوية والدوريات، ويتمثل الجانب النظري في الخطوات التالية 

  .كتابة اإلطار النظري الخاص بالتفكير الرياضي وجانبي الدماغ  -1

 .بقة ذات العالقة بمشكلة البحث عرض الدراسات السا -2
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  :الجانب اإلجرائي  -ب

النتائج ، وتم ذلـك وفـق    إلىويتمثل في بناء أدوات الدراسة وتطبيق هذه األدوات للوصول 

  :الخطوات التالية 

  .متغيرات الدراسة  مراعاةاختيار عينة الدراسة مع  -1

أنماط التفكير الرياضـي   علىاختبار التفكير الرياضي والتركيز ( إعداد أدوات الدراسة  -2

 ).يوالتفكير اإلبداع -والتفكير الناقد  -والتفكير البصري  -التفكير االستداللي : التالية 

تم االستعانة باختبار السيطرة الدماغية من إعداد الدكتور عزو عفانة والدكتور يوسـف   -3

 .الجيش 

 .وثباتها اختيار عينة استطالعية وتطبيق االختبارين عليها إليجاد صدقها  -4

 .العينة  علىتطبيق أدوات الدراسة  -5

إجراء المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات في  -6

 .ضوء النتائج 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :الباحثة تللتحقق من صحة فروض الدراسة استخدم  

 .المتوسطات واالنحرافات المعياريةام التكرارات وتم استخدلإلجابة عن السؤال األول  -1

عفانة، ( ، والذي ينص علىلإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث، تم استخدام اختبار بيرسون  -2

1997 :181(: 
 

  =ر

  
 

لعينتين مستقلتين الختبار صحة الفـرض  ) ت(ر اختبالإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام  -3

 : )81 :1998عفانة، (والذي ينص على  كور واإلناثلق بالفروق بين الذتعالم

  =قيمة ت

  

  )2 – 2ن+  1ن=(  )1 – 2ن) + (1 – 1ن) = (ح.د(بدرجات حرية 

: 2االنحراف المعياري للعينة األولى، ع: 1متوسط العينة الثانية، ع: 2متوسط العينة األولى، م  :1محيث 

 .االنحراف المعياري للعينة الثانية

 مجـ ص× مجـ س  –ص × ن مجـ س 

 ]2)مجـ س( – 2ن مجـ س[ ]2)جـ سم( –2ن مجـ س[

 2م – 1م

2ع
2ع) + 1- 1ن( 1

 )1ن- 2ن( 2
 2-2ن+  1ن

1  
 1ن

1  
 2ن

+
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 Two–Way–ANOVAاختبار تحليل التباين الثنائي سؤال الخامس تم استخدام لإلجابة عن ال -4

وذلك للتعرف على التفاعل بين الجنس والجانب المسيطر من  ،)359 – 356: 1998عفانة، (

 .الدماغ في إظهار المتغير التابع وهو أنماط التفكير الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  
  الفصل اخلامس

  هاوتفسري ةـــج الدراســنتائ
  

  

 . اإجابة السؤال األول وتفسيره •

 . اإجابة السؤال الثاني وتفسيره •

 .اإجابة السؤال الثالث وتفسيره •

 .اإجابة السؤال الرابع وتفسيره •

 .إجابة السؤال الخامس وتفسيرها  •

 .توصيات الدراسة  •

 .مقترحات الدراسة  •
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 :السؤال األولإجابة  •

الك طلبة الصـف التاسـع األساسـي    ما مستوى امت " :ينص هذا السؤال على ما يلي •

  " لمهارات التفكير الرياضي؟

الباحثة بحساب التكـرارات والمتوسـطات والنسـب المئويـة      تقام لولإلجابة عن هذا السؤا

  : يوضح ذلك) 16( رقم جدولو االختباروالترتيب لكل بعد من أبعاد 

  :لدى أفراد العينة الكلية) 1

  )16( رقم جدول

  ت واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعادالتكرارات والمتوسطا

  )134= ن(االختبار 

 العدد المقياس
درجة 

  المقياس
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 3 72.76 1.851 5.821 8 134 استداللي

 1 76.12 1.401 6.090 8 134 بصري

 2 73.24 1.384 5.127 7 134 ناقد

 4 32.46 1.720 2.272 7 134 إبداعي

  64.37 4.622 19.310 30 134 مجموعال

أن البعد البصري احتـل المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدره        )16(جدول رقم يتضح من 

، ثم جاء  البعد %)74.34(، تلى ذلك البعد الناقد بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره %)76.113(

، وأخيرا كان البعد اإلبداعي بالمرتبـة  %)72.76(نسبي قدره االستداللي بالمرتبة الثالثة بوزن 

  %).64.37(، وكان الوزن النسبي بشكل عام %)32.46(الرابعة بوزن نسبي قدره 
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  :لدى أفراد عينة الذكور) 2

  )17( رقم جدول

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد

  ) 72= ن(االختبار 

 العدد ذكر
درجة 

 المقياس
المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 3 67.88 1.992 5.431 8 72 استداللي

 1 75.00 1.547 6.000 8 72 بصري

 2 70.44 1.586 4.931 7 72 ناقد

 4 28.77 1.996 2.014 7 72 إبداعي

  61.25 18.3755.381 30 72 مجموعال

، %)75(أن البعد البصري احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  )17( جدول رقم يتضح من 

، ثم جاء  البعـد االسـتداللي   %)70.44(ذلك البعد الناقد بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  تلي

، وأخيرا كان البعد اإلبـداعي بالمرتبـة الرابعـة    %)67.88(بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

  %).61.25(، وكان الوزن النسبي بشكل عام %)28.77(بوزن نسبي قدره 
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  :لدى أفراد عينة اإلناث) 3

  )18( رقم جدول

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد

  ) 62= ن(االختبار 

 العدد أنثى
درجة 

 المقياس
المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 78.43 1.570 6.274 8 62 لياستدال

 2 77.42 1.212 6.194 8 62 بصري

 3 76.50 1.073 5.355 7 62 ناقد

 4 36.75 1.280 2.573 7 62 إبداعي

  67.98 20.3953.263 30 62 مجموعال

أن البعد االستداللي احتل المرتبة األولـى بـوزن نسـبي قـدره      )18( جدول رقم يتضح من 

، ثم جـاء   %)77.4 2(البعد البصري بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ، تلي ذلك %) 78.43(

، وأخيرا كان البعد اإلبداعي بالمرتبـة  %)76.50(البعد الناقد بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

  %).67.98(، وكان الوزن النسبي بشكل عام %)36.75(الرابعة بوزن نسبي قدره 
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  :انب األيمن المسيطرلدى أفراد العينة ذوي الج) 4

  )19(رقم جدول 

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد

  )31= ن( االختبار

 العدد أيمن
درجة 

 المقياس
المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 3 65.32 2.217 5.226 8 31 استداللي

 1 73.39 1.360 5.871 8 31 بصري

 2 67.75 1.712 4.742 7 31 ناقد

 4 27.42 1.582 1.919 7 31 إبداعي

  59.19 17.7585.287 30 31 مجموعال

أن البعد البصري احتل المرتبة األولى بوزن نسـبي قـدره    )19( جدول رقم يتضح من 

جـاء  ، ثم %)67.75(، تلى ذلك البعد الناقد بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره %)73.39(

، وأخيرا كان البعد اإلبداعي %)65.32(البعد االستداللي بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

، وكـان الـوزن النسـبي بشـكل عـام      %)27.42(بالمرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره 

)59.19.(%  
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  :المسيطر األيسرالعينة ذوي الجانب لدى أفراد  )5

  )20(رقم جدول 

  النحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعادالتكرارات والمتوسطات وا

  )103= ن( االختبار

 العدد أيسر
درجة 

 المقياس
المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 2 75.00 1.698 6.000 8 103 استداللي

 1 76.94 1.413 6.155 8 103 بصري

 3 74.90 1.256 5.243 7 103 ناقد

 4 33.98 1.752 2.379 7 103 إبداعي

  65.92 19.7774.323 30 103 مجموعال

أن البعد البصري احتل المرتبة األولى بوزن نسـبي قـدره    )20(جدول رقم يتضح من 

، ثم %)75.00(، تلى ذلك البعد االستداللي بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره %)76.94(

، وأخيرا كان البعد اإلبداعي %)74.90(ه جاء  البعد الناقد بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدر

، وكـان الـوزن النسـبي بشـكل عـام      %)33.98(بالمرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره 

)65.92.(%  

  : األولتفسير نتائج السؤال 

) 2007(تتفق مع نتائج دراسة الغـوطي  ) 18(وجدول رقم   )17( إن نتائج جدول رقم -1

فاعلة في الجانب األيسر من الـدماغ   وجود عمليات رياضية علىحيث أكدت األخيرة 

 –الطـرح   –الضرب  –القسمة : (كل من الذكور واإلناث ومن هذه العمليات هي لدى

وجود عمليات رياضية فاعلة فـي   على، ولقد أكدت )معادلة إلىتحويل العبارة اللفظية 
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ـ : ( كل من الذكور واإلناث وهذه العمليات هي لدىالجانب األيمن من الدماغ   –ع الجم

العالقات التي تـربط بـين    –إيجاد المتشابهات والنسبة  –المقارنة  –التقاطع  –االتحاد 

عابـد،  (نتائج دراسـة  ، )2007(، ولقد أكدت علي هذه النتائج دراسة العبسي )األشكال

  .)1991خصاونة، 

 ) .16( النتائج التي أظهرها جدول رقم  ) 2007نجم ، (دراسة  واتفقت -2

البصري  –االستداللي (تالف ترتيب امتالك الطلبة ألنماط التفكير األربعة وتعزو الباحثة اخ

  :ما يلي إلى) اإلبداعي –الناقد  –

 .اختالف طبيعة الخبرات التي مر بها أفراد العينة  -1

 .فراد العينة ألاختالف الطبيعة الفسيولوجية  -2

 .اختالف بيئات أفراد العينة  -3

 .اختالف نفسية أفراد العينة  -4

طبيعة أنماط التفكير الرياضي ذاتها ، حيث أن التفكير االستداللي يحتاج إلـى  اختالف  -5

قدرات عقلية تختلف عن تلك القدرات التي يحتاجها التفكير الناقد والتفكيـر اإلبـداعي   

 .مثال

  :ما يلي  إلىوتعزو الباحثة تصدر التفكير البصري قائمة ترتيب أنماط التفكير 

اس األخرى خاصة فـي  قبل أفراد العين مقارنة بالحو من كثرة استخدام حاسة البصر -1

  .المواقف التعليمية 

 .كثرة المثيرات البصرية في بيئة أفراد العينة  -2

 .أكثر المثيرات التي تجذب الطلبة هي المثيرات البصرية  -3

 إلىالذكور  لدىوتعزو الباحثة تصدر التفكير البصري قائمة ترتيب أنماط التفكير الرياضي 

  :ما يلي 

  .المجتمع الخارجي أكثر من اإلناث  علىانفتاح الذكور  -1



97 
 

 .صنع المجسمات باليد أكثر من اإلناث  إلىميول الذكور  -2

 .األماكن الخارجية أكثر من صحبة اإلناث  إلىصحبة اآلباء ألبنائهم الذكور  -3

وتعزو الباحثة تفوق اإلناث في التفكير االستداللي وتصدره قائمة ترتيـب أنمـاط التفكيـر    

التي تتضـمن مهـارات   الحنكة اللغوية طبيعة األنثى التي تتميز ب إلىاإلناث  لدىالرياضي 

  .)2007(التفكير االستداللي وهذا ما أوضحته نتائج دراسة نجم 
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 :السؤال الثانيإجابة  •

هل توجد عالقة ارتباطيـه ذات داللـة إحصـائية عنـد      " :ينص هذا السؤال على ما يلي 

  ".بين أنماط التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيمن ؟) α ≥ 0.05(داللة مستوى 

 ال" مـا يلـي    علىالتي تنص  األولىعن هذا السؤال ينبغي اختبار الفرضية الصفرية  ولإلجابة

بين أنمـاط التفكيـر    )α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  "  ؟لسيطرة الدماغية للجانب األيمن الرياضي وا

  

  :والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول التالي يوضح ذلك 

  )21(رقم جدول 
  معامالت االرتباط بين  كل نمط من أنماط التفكير

  "الجانب األيمن"مع الدرجة الكلية لمقياس السيطرة الدماغية 

 أيمن
السيطرة

 الدماغية
مجموع إبداعي ناقد بصري داللياست

ــيطرة  الس

 الدماغية
1.000      

     1.000 0.035- استداللي

    1.000 0.452* 0.105 بصري

   1.000 0.429* 0.596** 0.064- ناقد

  1.000 0.429* 0.119 0.524** 0.083- إبداعي

 1.000 0.688** 0.812**0.621** 0.885** 0.033- مجموع

  0.355) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة * 

  0.456) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 

نماط التفكير ال ترتبط ارتباطاً ذا داللـة إحصـائية مـع    جميع أ أن) 21(رقم  جدوليتضح من 

رتبط ببعضها البعض ارتباطاً داالً إحصائياً، عـدا  ، وت"الجانب األيمن"مقياس السيطرة الدماغية 

  .إلبداعي مع البصري فلم يكن داالً ، أي أننا نقبل الفرض الصفري التفكير ا
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  :إلى ما يليالباحثة هذه النتيجة  وتعزو

عدم ارتباط كال من التفكير البصري والتفكير اإلبداعي بالجانب األيمن المسيطر من الدماغ  -1

ودهما في الجانب األيمن من الدماغ كما هو متعارف ، ربما يكون بسبب على الرغم من وج

ضعف الطالب بهذين النمطين من التفكير، وعدم امتالكه لهذين النمطـين بصـورة دالـة    

ومؤثرة، وامتالك الطلبة ألنماط تفكير أخرى موجودة في الجانب األيمن من الـدماغ غيـر   

دراسة، وهذه األنماط هي التي أظهرت الجانب األيمن أنماط التفكير األربعة التي تناولتها ال

  .المسيطر لطالب العينة ذوي السيطرة الدماغية اليمنى 

ومن النتيجة نالحظ أن طالب العينة ذوي الجانب األيمن المسيطر بحاجة إلى استراتيجيات  -2

  .دماغ لتنشيط كال من التفكير البصري والتفكير اإلبداعي في الجانب األيمن المسطر من ال

وعدم ارتباط كال من التفكير االستداللي بالجانب األيمن المسيطر من الدماغ ، ربما يعـود   -3

عفانـة  (إلى أن التفكير االستداللي موجود بالجانب األيسر من الدماغ  حسب مـاورد فـي   

 .) 26: 2008والجيش، 

ر الناقد مـن أنمـاط   وعدم ارتباط التفكير الناقد بالجانب األيمن المسيطر ، ربما ألن التفكي -4

التفكير ذات المستوى العالي ، وتحتاج إلى قدرات تفكير عليا ولذلك فهو يحتاج لتكامل كال 

  .من جانبي الدماغ ، ولذلك فهو موجود بكال الجانبين من الدماغ 

 يعد التفكير اإلبداعيوالتفكير البصري يرجع إلى أن  اإلبداعيأعتقد أن عدم ارتباط التفكير  -5

مستويات التفكير ، بينما يعتبر التفكير البصري من أبسط مستويات التفكير تقريبا،  علىمن أ

فـإن  صور موضحة للسؤال ، وبالتـالي   وجود علىحيث أن أسئلة التفكير البصري تعتمد 

الدرجات بينما درجـات التفكيـر اإلبـداعي أدنـي      علىدرجات التفكير البصري ستكون أ

  .الدرجات ومتشتتة

أن أنماط التفكير المختلفة في الجانب األيمن من الدماغ مرتبطة  علىأيضا جة تدل هذه النتي -6

 إلـى التفكير اإلبداعي يحتاج ما عدا التفكير البصري واإلبداعي ، مما يثير تساؤل على أن 

بينما كانت أنماط التفكيـر األخـرى مثـل التفكيـر     . تنشيط في الجانب األيمن من الدماغ 

مع التفكير اإلبداعي ، وقد يعود ذلك إلى أن مسـتويات   ناقد منسجمةاالستداللي والتفكير ال

هذه األنماط من التفكير كانت متقاربة بصورة أفضل من تقارب التفكير اإلبداعي مع التفكير 

البصري ، هذا على الرغم من أهم مميزات الجانب األيمن من الدماغ أن يكون بصريا وأال 

وهذه النتيجة تؤكـد   ، ) لتفكير اإلبداعي في جانبي الدماغ ا.( يكون إبداعيا بصورة منفردة 

طبيعة مناهجنا في الرياضيات التي  تركز على األنماط البسيطة من التفكير وتهمل األنماط 

 . العليا منها مثل اإلبداع والنقد وكشف المغالطات 
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 :السؤال الثالثإجابة  •

اطيه ذات داللـة إحصـائية عنـد    هل توجد عالقة ارتب " :ينص هذا السؤال على ما يلي 

 "  بين أنماط التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيسر؟) α ≥ 0.05(مستوى داللة 

 ال: " يلـي   ينبغي اختبار الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على ماولإلجابة عن هذا السؤال 

بين أنمـاط التفكيـر   ) α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 "  ؟الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب األيسر

  : والختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول التالي يوضح ذلك 

  )22(رقم جدول 
  معامالت االرتباط بين  كل نمط من أنماط التفكير

  "ب األيسرالجان"مع الدرجة الكلية لمقياس السيطرة الدماغية 

 مجموع إبداعي ناقد بصري استداللي السيطرة الدماغية أيسر
السيطرة 

 الدماغية
1.000      

     1.000 0.050- استداللي

    0.2781.000** 0.091- بصري

   0.4481.000**0.533** 0.057- ناقد

  1.000 0.252*0.340** 0.196* 0.198 إبداعي

 1.000 0.667** 0.749**0.704**0.718** 0.015 مجموع
  0.195) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 102(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة *   

  0.254) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 102(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 

جميع أنماط التفكير ال ترتبط ارتباطاً ذا داللة إحصـائية مـع    أن) 22( يتضح من جدول رقم 

عدا نمط التفكير اإلبداعي فلقد كـان مرتبطـاً عنـد    " الجانب األيسر"مقياس السيطرة الدماغية 

، وبالتالي نقبـل   ا البعض ارتباطاً داالً إحصائياً، ولقد كانت مرتبطة ببعضه0.05مستوى داللة 

  .الفرض الصفري 
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  :وتعزو الباحثة النتيجة إلى ما يلي 

بعضها البعض، إال أن هناك عالقة داللة عند مستوى  جميع أنماط التفكير الرياضي تكمل -1
والتفكير الناقـد،   اإلبداعير والتفكير االستداللي، وبين التفكي اإلبداعيبين التفكير ) 0.05(

والتفكير البصري ، وهذا يشير  اإلبداعيبين التفكير ) 0.01(بينما كانت العالقة دالة عند 
  . مع بعض بدرجة متفاوتة بعضها  إلى أن هناك انسجام بين أنماط التفكير

التفكيـر  التفكير البصري بالجانب األيسر من الدماغ إلى أن وتعتقد الباحثة أن عدم ارتباط  -2
البصري موجود في الجانب األيمن من الدماغ  ، وعدم ارتباط  كال من التفكيـر الناقـد   

مطـان مـن أنمـاط    هذان النوالتفكير اإلبداعي بالجانب األيسر من الدماغ يرجع إلى أن 
تحتاج لجهد كبير من كال الجانبين  وبالتاليالتفكير الرياضي يعدان من أنماط التفكير العليا 

من الدماغ وبالتالي هما موجودان في الجانبين من الدماغ ، وال يقتصر وجودهمـا علـى   
 .جانب واحد من الدماغ 

الرغم أن األدب التربوي أكـد  عدم ارتباط التفكير االستداللي بالجانب األيسر من الدماغ ب -3
: 2008عفانـة والجـيش ،   ( على وجوده بالجانب األيسر من الدماغ كما ورد في كتاب 

من أنماط التفكير الرياضي ، وحاجتهم إلـى  ، يعود إلى ضعف الطلبة في هذا النمط ) 26
 الكالتفكير في الجانب األيسر من الدماغ ، وامـت  أنماطاستراتيجيات تنشط هذا النمط من 

أخرى موجودة في الجانب األيسر من الدماغ وهي التـي أظهـرت السـيطرة الدماغيـة     
غير أنمـاط التفكيـر   اليسرى لدي الطلبة ذوي السيطرة الدماغية اليسرى من أفراد العينة 

  .التي تناولتها الدراسة 
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 :السؤال الرابعإجابة  •

 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة توجد فروق هل : " ينص هذا السؤال على ما يلي 

)α ≥ 0.05 (جنسعزى لمتغير الت في أنماط التفكير)أنثى، ذكر(.  "  

ينبغي اختبار الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص على ما يلي ولإلجابة عن هذا السؤال 

 في أنماط التفكير تعـزى ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " 

  . ) "ذكر، أنثى( لمتغير الجنس 

  . ''T. test''والختبار هذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار 

  )23(رقم دول ج
  الجنستعزى لمتغير  لالختبار"ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 المتوسط العددالجنس 
االنحراف

 المعياري
 "ت"قيمة 

ــة  قيم

 الداللة
مستوى الداللة

 داللياست
 1.992 5.431 72  ذكر

ــد   0.008 2.692 ــة عن دال
 1.570 6.274 62 أنثى 0.01

 بصري
 1.547 6.000 72  ذكر

0.796 0.427 
ــة   ــر دال غي

 1.212 6.194 62 أنثى إحصائياً

 ناقد
 1.586 4.931 72  ذكر

1.784 0.077 
ــة   ــر دال غي

 1.073 5.355 62 أنثى إحصائياً

 إبداعي
 1.996 2.014 72  ذكر

1.893 0.061 
ــة   ــر دال غي

 1.280 2.573 62 أنثى إحصائياً

 مجموع
 18.3755.381 72 ذكر

ــد   0.011 2.576 ــة عن دال
 20.3953.263 62 أنثى 0.05

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 133(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(توى داللة وعند مس) 133(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

البعـد   الجدوليـة فـي  " ت"من قيمة  أقلالمحسوبة " ت"أن قيمة   )23( رقم  جدوليتضح من 

تعـزى  وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   عدم  وهذا يدل على ،البصري، والناقد، واإلبداعي

  .الجنسلمتغير 
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ـ   الجدولية في" ت"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ت"أن قيمة و تداللي، والدرجـة الكليـة   البعـد االس

الجـنس ولقـد كانـت    لمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية  وهذا يدل علىللمقياس، 

  .ونقبل الفرض البديل الفرض الصفري  أي أننا نرفض،  الفروق لصالح اإلناث

ه حيث أثبتت دراسة نجم أن)    2007نجم ، ( حد ما مع نتائج دراسة  إلىوقد اتفقت هذه النتائج 

 تعـزى ) الناقد، اإلبـداعي، االسـتداللي  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد التفكير 

لمتغير الجنس ، وتوجد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في بعد التفكير البصري، لصالح الذكور، 

ـ   د أما هذه الدراسة فقد دللت أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في متغير الجنس كانت فـي بع

) sabbatini ,2005( التفكير االستداللي لصالح اإلناث، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

تفوق اإلناث في العواطف واالنفعاالت والقدرة اللفظية وفي المهارات االجتماعية  علىالتي تؤكد 

ت اإلناث من الناحيـة الرياضـية وقيـادة الطـائرا     علىفي البحث عن األمان، وتفوق الذكور 

وتصليح المحركات وفي سباق السيارات، أما دراسة الغوطي فقد اتفقت مع هذه الدراسة في أنه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيمن من الـدماغ  

د وجو علىلمتغير الجنس، ولكنها خالفت هذه الدراسة في النتائج األخرى حيث أنها أكدت  تعزى

فروق ذات داللة إحصائية في العمليات الرياضية الفاعلة في الجانب األيسر من الدماغ لصـالح  

الذكور ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ معا 

  .لصالح الذكور 
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  :السؤال الخامسإجابة  •

        عنـد مسـتوى داللـة    اإحصـائي د تفاعـل دال  يوج هل " :ينص هذا السؤال على ما يلي 

(α ≤ 0.05) ؟من الدماغ  الجنس والجانب المسيطر في أنماط التفكير يعزى للمتغيرين  "  

ال " ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي اختبار الفرضية الصفرية الرابعة التي تنص على مـا يلـي   

في أنماط التفكير يعـزى للمتغيـرين    α ≤ 0.05)(يوجد تفاعل دال إحصائيا عند مستوى داللة 

  " الجنس والجانب المسيطر من الدماغ 

 Two Wayباستخدام أسلوب تحليل التبـاين الثنـائي   ولإلجابة عن هذه الفرضية قامت الباحثة 

ANOVA  .  

  )24( رقم جدول

أنماط ( التفاعل بين المتغيرين المستقلين الجنس والسيطرة الدماغية في إظهار المتغير التابع 

  )  التفكير الرياضي 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد الجانب المسيطر الجنس
 4.637 13.000 11 أيمن ذكور

 4.943 19.344 61 أيسر 
 5.381 18.375 72 المجموع 

 3.535 20.375 20 أيمن إناث
 3.170 20.405 42 أيسر 
 3.263 20.395 62 المجموع 

 5.287 17.758 31 أيمن المجموع

 4.323 19.777 103 أيسر 
 4.622 19.310 134 المجموع 
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  )25( رقم جدول

  "ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  للتفاعل بين الجنس والجانب المسيطر ومستوى الداللة

مصدر 

 التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات
قيمة الداللة"ف"قيمة 

مستوى 

 الداللة

دالة عند  21.9180.000 392.89 1 392.893 الجنس
0.01 

دالة عند  224.32612.5140.001 1 224.33 مسيطر
0.01 

 ×الجنس 

 مسيطر
دالة عند  220.15612.2820.001 1 220.156

0.01 

    17.926 2330.327130 الخطأ

     52805.25134 المجموع

الجدوليـة عنـد   " ف"من قيمة أكبر المحسوبة " ف"ن قيمة أ ) 24،25(ين رقم لجدوليتضح من ا

كٍل من الجنس والجانب المسيطر، والتفاعل بين بينهما، وهذا يعني أنه في ) 0.01(مستوى داللة 

س والجانب المسيطر من الـدماغ، أي أننـا نـرفض الفـرض     المتغيرين الجن يوجد تفاعل بين

  .لبديلالصفري ونقبل الفرض ا

 علـى حيث أكدت دراسة مجاهد ) 1998مجاهد، (وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة 

لالنجـاز، إال  الدافع  علىوجود تفاعالت دالة إحصائيا بين أنماط السيادة النصفية والجنس الدال 

لة عدم وجود فروق دا علىجاءت بنتائج مخالفة لذلك حيث أكدت ) 1984، أبو مسلم(أن دراسة 

التحصيل الدراسي، وتعتقد  علىمتغير التفاعل بين الجنس والنمط في التأثير  إلىإحصائيا ترجع 

الباحثة أن هذا االختالف ناجم عن أن هذه الدراسة تدرس التفاعل بين الجنس والجانب المسيطر 
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فهي تدرس التفاعل بين الجـنس والـنمط فـي    ) 1984أبو مسلم ، ( من الدماغ ، بينما دراسة 

  .التأثير

  : ىوتعزو الباحثة وجود التفاعل الدال إحصائيا في أنماط التفكير بين الجنس والجانب المسيطر إل

  .أنماط التفكير كما أثبتت هذه الدراسة  علىوجود أثر للجنس  -1

 .الجانب المسيطر من الدماغ بين بعض أنماط التفكير الرياضي لدى  وجود عالقة -2

ستنتج أنه بالتأكيد سيتفاعل كـل مـن الجـنس والجانـب     ن) 2(، والبند ) 1(ومن البند  -3

أي أن المتغيرين المستقلين كان لهمـا أثـر فـي    أنماط التفكير ، علىسيطر ليؤثران الم

وجـود   إلى يعزىذلك أن هناك تفاعل دال إحصائيا  علىإظهار المتغير التابع والدليل 

ي أنماط التفكير عند أفراد أن الجنس يحدث تباين ف بمعنىهذين المتغيرين المستقلين أي 

المتغيـر التـابع وهـو     علىالعينة كما أن نوع السيطرة الدماغية أحدث تباينا واضحا 

التفكير، وبالتالي فان تفاعل هذين المتغيرين المستقلين الجنس ونوعية السيطرة الدماغية 

 .المتغير التابع  علىكان لهما األثر في تفاعلهما 

ى أن هناك فروق واضحة وجوهرية في أنمـاط التفكيـر فـي    كما تشير هذه النتيجة إل -4

الجانبين من الدماغ وذلك لصالح الطلبة ذوي الجانب األيسر المسيطر من الدماغ ، حيث 

، مما يؤكد أن الجانب 0.01وهي دالة عند مستوى  12.514المحسوبة " ف"كانت قيمة  

  .الجانب األيمن لديهم األيسر من الدماغ لدى أفراد عينة الدراسة أكثر نشاطا من
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  :توصيات الدراسة

  :وصي بما يلي مالحظات الباحثة فإنها ت علىوبناء في ضوء نتائج الدراسة 

  :توصيات لصممي مناهج الرياضيات  -1

إدخال مجال التفكير البصري واالستداللي والناقد واإلبداعي في مناهج الرياضيات ليشبع  -

  .هم العقلية وميولهم اختالف مستويات علىحاجات الطلبة 

إثراء المناهج الدراسية في مختلف المراحل والمستويات التعليمية باألنشـطة التربويـة    -

جانبي الدماغ ، دون االهتمـام بجانـب دون اآلخـر ،    تنشيط  علىالمناسبة التي تساعد 

وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبيـر عـن أنفسـهم واسـتغالل قـدراتهم      

 .اتهم بصورة جيدة واستعداد

تنمية كل من أنمـاط التفكيـر الرياضـي بمسـتوياته      علىإضافة أسئلة تساعد الطالب  -

 .المختلفة 

  :توصيات لموجهي الرياضيات -2

عقد لقاءات مع المدرسين في المدارس ، ودورات تدريبيـة فـي مراكـز التـدريب ،      -

ره فـي خدمـة مـادة    جانبي الدماغ ، وكيفية اسـتثما  علىوتوضيح أهمية التعلم القائم 

  .الرياضيات 

االسـتداللي ، البصـري ، الناقـد ،    ( عقد دورات لتوضيح أنماط التفكير الرياضـي   -

 .، وكيفية توظيف تلك األنماط في حل المسائل الرياضية ) واإلبداعي 

لتنشـيط   تعلميـة  –تصميم برامج تعليمية  علىتدريب المعلمين والمعلمات  علىالعمل  -

المسيطر من الدماغ في مختلف المواد الدراسـية ، وفـي جميـع    وظائف الجانب غير 

 .المراحل التعليمية 

  :توصيات لمعلمي الرياضيات  -3

التي تسهم بصورة إيجابية في الكشف عن الجانب المسـيطر  مام باألنشطة الطالبية االهت -

  .لديهم ، وتكشف عن أنماط التفكير لديهم وتطورها بصورة إيجابية 

 إلـى الفردية من خالل التدرج في نوعية التـدريبات مـن السـهولة    االهتمام بالفروق  -

 .جميع أنماط التفكير الرياضي  علىالصعوبة ، والتركيز 

 .تعليم الطالب أنماط التفكير الرياضي وخطوات حل المسائل الرياضية  -

ضرورة توازن الخبرات التي يتم تقديمها للطالب ، إذ ينبغي أال يهمل المعلمـون فيمـا    -

 .الدماغ المسيطر  ب من معارف ومهارات أيا من جانبين به الطاليزودو
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  :مقترحات الدراسة

  :في ضوء هذه الدراسة يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية

في التعلـيم األساسـي ودراسـة     أخرىفصول  علىإجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة  -1

 .ميول الطالب نحوها 

جانبي الدماغ  من أجـل تنميـة مهـارات     علىقائم جراء دراسة أثر  برنامج مقترح  إ -2

 . التفكير االستداللي 

جانبي الدماغ  من أجـل تنميـة مهـارات     علىإجراء دراسة أثر برنامج مقترح  قائم  -3

 . التفكير البصري 

جانبي الدماغ  من أجـل تنميـة مهـارات     علىإجراء دراسة أثر برنامج مقترح  قائم  -4

 . التفكير الناقد 

جانبي الدماغ  من أجـل تنميـة مهـارات     علىسة أثر برنامج مقترح  قائم إجراء درا -5

 . التفكير اإلبداعي
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوال 

  :ن الكريمآالقر -

  :الكتب -
 أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية: ")2007(أبو سكران، حنان رمضان  .1

غيـر  (، رسـالة ماجسـتير   " ات الصف السـادس قدرات التفكير االستداللي لدى طالب

  .غزة –، الجامعة اإلسالمية )منشورة

دراسة التجنيب المخي للمعلومات باختبار دقـة تعـرف   : ")1989(أبو شعيشع، السيد  .2

المفحوصين األيامن واألشاول على المثيرات المعروضة فـي أحـد جـانبي المجـال     

جامعة الزقازيق ،  –ة الرابعة، كلية التربية، السن)9(مجلة كلية التربية، العدد  ،"البصري

  .مصر –الزقازيق 

 دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ فـي معالجـة  ): "2004(أبو شعيشع، السيد  .3

، المجلد ) 1(، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد " المعلومات المعروضة بصريا

  .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة)20(

الخـارجي   –السيادة النصفية ووجهة التحكم الـداخلي  ) : "1984(سلم، محمود أبو م .4

، مجلة دراسات تربويـة ،  " بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية وعالقتها

 ) .4(، المجلد ) 19(العدد 

أثر استخدام استراتيجيات العصف الذهني فـي تنميـة   ) : "2009(األغا، مراد هارون  .5

، " لتفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشـر بعض مهارات ا

  .غزة  –رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية 

 النظريـة  –تصـميم البحـث التربـوي    " ) : 1999(األغا، إجسان واألستاذ، محمود  .6

  .، مطبعة الرنتيسي، غزة "والتطبيق

التوقف البصري لمخطـط كهربائيـة   العالقة بين تفاعل ) : " 2005(بصل ، مصطفي  .7

، مجلة جامعـة  " القفوي ومستوى التحصيل الدراسي مقيسا بالمعدل التراكمي  الدماغ

 .سوريا  –، جامعة دمشق ، دمشق ) 21(، المجلد ) 2(دمشق للعلوم األساسية ، العدد 

تاب ، دار الك "تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات) : "1999( جروان ، فتحي عبد الرحمن  .8

  .الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة 

فاعلية برنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائم " ) : 2009( الحداد ، فوزي عبد اهللا  .9

تنمية اإلبداع لدى طـالب كليـة التربيـة بجامعـة      أساليب التفكير الرياضي في على
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http://www.yemen‐. مصـر  –، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة أسـيوط     "صنعاء

nic.info/contents/studies/detail.php?ID=22987  

أثر استخدام استراتيجيات تدريسية قائمة على حل : ") 2006(الخطيب ، محمد أحمد  .10

ى طالب الصـف  المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لد

 –، الجامعـة األردنيـة   )غير منشـورة (، رسالة دكتوراه "األساسي في األردن السابع

  .  األردن

، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع ،     "الطفل ومهارات التفكير "):2005(الخليلى، أمل  .11

  .عمان

التفكير  فاعلية برنامج مقترح في تنمية مستويات) : " 2001(ديب، بسام عبد القادر  .12

اضي وانتقال أثر التعلم لدى تالميذ الصف السادس باستخدام استراتيجية تتضمن الري

 -الجامعة اإلسالمية ، )  غير منشورة(، رسالة ماجستير"الذهني بمحافظة غزة العصف

  .غزة

مقارنة بين مستخدمي اليـد اليمنـى واليـد    ") : 2007(الزغلول ، عماد عبد الرحيم  .13

، مجلة العلـوم التربويـة ،   " ال والعالقات الرياضيةإدراك المعاني واألشك اليسرى في

 .جامعة قطر ، قطر  –العدد الثاني عشر ، كلية التربية 

تنمية ما وراء المعرفـة باسـتخدام كـل مـن      ) : "2007(سالم ، أماني سعيدة سيد  .14

المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف وأثره علـى التحصـيل    KWLH إستراتيجية

، مجلة  ) "ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ونظرية الهدف  في( لدى األطفال 

 –جامعة القاهرة ، القاهرة  –العلوم التربوية ، العدد الثاني ، معهد الدراسات التربوية 

 .مصر 

مـع مئـات األمثلـة    (تدريس مهـارات التفكيـر   ") : 2003( سعادة، جودت أحمد  .15

  .زيع ، األردن ، دار الشروق للنشر والتو")التطبيقية

، دار المسـيرة للنشـر   " التعلم المستند إلى الدماغ) :" 2004(السلطي ، ناديا سميح  .16

  .األردن  –والتوزيع، عمان 

السيادة المخية النصفية وعالقتهـا باألسـاليب المعرفيـة    ") : 1993(شريف ، نادية  .17

تصدر عن مركز التنمية ، السنة الثانية ، ) 2(، العدد " ، مجلة التربية والتنميةاإلدراكية

 .مصر  –البشرية والمعلومات ، القاهرة 
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إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهـاج الصـف   ) :" 2009( شعت ، ناهل أحمد  .18

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة " األساسي بمهارات التفكير البصري العاشر

  .غزة –اإلسالمية 

 القدرة على التفكير المنطقي الرياضي عند" ) :1991(عابد ، عدنان وخصاونة ، أمل  .19

، العـدد  ) 20(األردن، المجلـد   -، مجلة دراسات " تالميذ الصف السادس االبتدائي

)1.(  

 مظاهر التفكير الرياضي السائدة لدى طلبة الصف الثالـث ) :"2007(العبسى ، محمد  .20

لسـطين، المجلـد   ف -) العلوم اإلنسانية (، مجلة جامعة النجاح " األساسي فـي األردن 

  ) .3(،العدد)22(

، مكتبـة الفـالح   " التفكير والمنهاج المدرسي") : 2003(عبيد ، وليم وعفانة ، عزو  .21

  .فلسطين  –للنشر والتوزيع ، غزة 

استراتيجيات التدريس فـي القـرن   ") : 2007( عبيدات ، ذوقان وأبو السميد ، سهيلة .22

  .، دار الفكر ، األردن " والعشرين دليل المعلم والمشرف التربوى الحادى

 أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حـل ) : " 2001( عفانة ، عزو  .23

، المؤتمر العلمـي  "  المسائل، واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

الجـزء  ) مناهج التعليم ، والثورة المعرفية ، والتكنولوجية المعاصـرة  (الثالث عشر 

   .جامعة عين شمس – الثاني

،  "اإلحصـاء الوصـفي    –اإلحصاء التربـوي  "  ) :1997( عفانة ، عزو إسماعيل  .24

  . فلسطين  –الجزء األول، مطبعة المقداد ، غزة 

الجزء  "اإلحصاء االسـتداللي  –اإلحصاء التربوي " ) : 1998( عفانة، عزو إسماعيل  .25

  .فلسطين  –الثاني، مطبعة المقداد ، غزة 

، 2، ط "التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة " ) : 2006(و إسماعيل عفانة، عز .26

  .مكتبة افاق ، فلسطين 

التدريس والتعلم بالدماغ ) :" 2008(عفانة ، عزو إسماعيل والجيش ، يوسف إبراهيم  .27

  .فلسطين  –، آفاق للنشر والتوزيع ، غزة "الجانبين  ذي
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فين الكرويين وعالقتهما باألداء على وظائف النص) : "1986(عكاشة ، محمود فتحي  .28

، كلية ) 4(، الجزء ) 7(، مجلة كلية التربية ، العدد  "اختبارات الذكاء والتفكيـر  بعض

 .مصر  –التربية ، جامعة المنصورة 

برنامج مقترح قائم على جانبي الدماغ لتنميـة بعـض   ) : "2009(عيد ، أيمن رجب  .29

، رسـالة  "الصف الخامس األساسي بغزة  التفكير في الرياضيات لدى طالب مهارات

 .فلسطين  -ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية  ، غزة 

العمليات الرياضية الفاعلـة فـي جـانبي    ) : " 2007(الغوطي ، عاطف عبد العزيز  .30

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة ، الجامعـة    "  طلبة الصف التاسع بغزة الدماغ عند

 . ين فلسط –اإلسالمية، غزة 

، دار  "سـيكولوجية الـتعلم الصـفي   ") : 2000( قطامي ، يوسف وقطامي ، نايفـة   .31

  .الشروق للنشر والتوزيع ، األردن 

فاعلية استخدام استراتيجية حـل المشـكالت فـي    ) : "2006(القيسي ، تيسير خليل  .32

، مجلة العلـوم   "والتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن التحصيل

  ) .12( قطر، العدد  –لتربوية ا

أثر استخدام نموذج تقويمي مقترح في التحصـيل  ) : " 2008(القيسي ، تيسير خليل  .33

الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي فـي   والتفكير

 – ، كلية التربيـة ) 9(، المجلد ) 1(، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، العدد  "األردن 

  .البحرين  –جامعة البحرين ، الصخير 

، " التفكيــر الرياضــي  " ) : 2010(المــالكي ، عــوض صــالح صــالح     .34

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/39654   .  

أنماط السيادة النصفية ومركـز الـتحكم وعالقتهـا    ") : 1998(مجاهد ، سالم محمد  .35

، مجلة كلية التربية ،  "عينة من طالب الصف الثالث الثانوي العام بليبيا االنجاز لدىب

 .، كلية التربية ، جامعة الفاتح ، ليبيا ) 22(العدد 

، دار الفكـر   "مهارات التفكير في مراحل التعلـيم العـام  ") : 2002( مصطفى، فهيم  .36

  .العربي، مصر 

ام مخططات المفاهيم فـي تنميـة التفكيـر    أثر استخد" ) : 2004(مطر ، نعيم أحمد  .37

، )غير منشورة(، رسالة ماجستير "الرياضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة 

  .غزة  -الجامعة اإلسالمية 
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مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الـذكاوات  " ) : 2007( نجم ، هاني فتحي  .38

، الجامعـة  )   ير منشورةغ(، رسالة ماجستير "طلبة الصف الحادي عشر بغزة  لدى

  .غزة  -اإلسالمية 

تصور مقترح لتوظيف المخططات المفاهيميـة فـي   ) :" 2007( النديم ، نادر زاهر  .39

، رسـالة ماجسـتير   " التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة تقييم

  .غزة  –، الجامعة اإلسالمية ) غير منشورة(

ر استخدام األلغاز في تنمية التفكيـر الناقـد فـي    أث) : "2009(نصار ، إيهاب خليل  .40

، رسالة ماجستير " والميل نحوها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة الرياضيات

  .غزة  –غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية 

تعلمي مستند إلى نظرية اإلبداع  –أثر برنامج تعليمي " ) : 2004(نوفل ، محمد بكر  .41

فعية العقلية لدى طلبة الجامعـة مـن ذوي السـيطرة الدماغيـة     في تنمية الدا الجاد

الطالب ، العدد األول والثاني ، معهد التربية التابع لألنـروا  / ، مجلة المعلم "  اليسرى

 .األردن –دائرة التربية والتعليم ، عمان  –اليونسكو 

، " طبيـق الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والت) : " 2006(نوفل ، محمد بكر  .42

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 

 عالقة السيطرة الدماغية بالتخصص األكاديمي لدى طلبة" ): 2007(نوفل، محمد بكر  .43

، العدد )العلوم اإلنسانية (، مجلة جامعة النجاح لألبحاث "المدارس والجامعات األردنية 

 .فلسطين –نابلس جامعة النجاح ،  –، عمادة البحث العلمي )21(، المجلد )1(

  

   

  

  

  

  

  

  



114 
 

  المراجع األجنبية: ثانيا 

1- Al – Biali , M . (1996) : Inferred Hemispheric Style and Problem 
– Solving Performance . Perceptual and Motor Skills , 83 : 427 – 
434. 

2- Al – Biali , M .(1993) : Inferred Hemispheric Thinking Style , 
Gender and Academic Major among United Arab Emirates 
College students . Perceptual and Motor Skills , 76 : 971 – 977.  

3- Butkawski, Jean . (1994) . " Improving Student       Higher – 
Order Thinking Skills in Mathematics " , Action Research 
Project , Saint Wavier University – IRS . 

4- Edison – Marcia – Irene (1997) : " Out – of – class Ac tirites  and 
The Development of Critical Thinking In College " , PHD . 
University of Hlinois at Chieago . ( Vol  36 -03), Dissertation 
Absrtacts International 1997 . P . 781 .   

5- Elaine , Hanninen . (1989) . The Effects of the Hilda Taba 
Teaching Strategies on critical and creative thinking . 
Dissertation Abstracts International , 50 (50) : 1198 . 

6- Hsieh , Dannie April , ( 1996) : " A comparison of the thinking 
process of Mathematically Advanced and Average Student , 
Age 10 to 11 , Engaged in Mathematics Problem Solving ( Ten – 
Year – Olds , Eleven – Year – Olds) Gifted and Taleuted PH.D" . 
Unpublished , University of Northen Colorado , (0161) Aug . 

7- Joe , Lee . (1988) . Acomparison of open and Directed Teaching 
style on creativity and Achievement in Mathematical concepts 
of Nursery school children Dissertation Abstracts International 
, 48 (10A) 2538 . 

8- Lyons , Mary Ann . (1991) : " Mathematical Thinking As 
Function of Mood and The Y type – T personality . Ph. D , not 
Published , the University of Wisconsin Madison . 

9- Nuspl , J (1975) . " The Effect of Generalization and 
Specialization in Curriculum Units In Transformation 
Geometry ", Dissertation Abstracts International ", (DAI) , Vol . 
36 ,No .3.   

10- Ozden , Muhammet (2008) : The Effects of Brain –Based 
Learning on Academic Achievement and Retention of 
Knowledge in Science Course , Electronic Journal of Science 
Education , Vol . 12 , No . 1 (2008) , Anadolu University , Turkey.   



115 
 

11- Performance . perceptual and Motor Skills , 83 : 427 – 434 . 
12- Pinkerton , K. , David .( 2002) : Using brain – based learning 

techniques in high school science . Teaching of chang fall 94 , 
Vol.(2) , Issue (1) , P(4) . 

13- Rise , Beth . (1992) ."Increasing Critical Thinking Through 
Problem Solving " , ERIC , ED ( 351213) .                                                                    

14- Russell , Ronald .Alan (1997) : " The Use of Visual Reasoning 
Strategies in Problem Solving Activities by Preserve Secondary 
Mathematics Teachers " , Boston Coll , Faculty Research Gran , 
Chestnut Hill , MA.V.S.A .( Doctoral Dissertation ) . 

15- Sabbatini , R.M.E (2005) : The PET Scan ; Anew Wind in to 
brain , APA ,  Office Public Affairs , Washington   .        

16- Simon T.V . ,  Sussman h.m (1988) : The dual task paradigm : 
Speech dominance or manual dominance (psyc), INFO Database 
Copyright , American Psychological Assn all right resaved . 

17- Sprechman , Carman . (1992) . An Investigation of Relationship 
Between participation In the OD yssey of Mind program  and 
Mathematical problem solving Achievement . Dissertation 
Abstracts International , 52 ( 12A) . 4252 . 

18- The American Psychological Association  (A.P.A)    (2005) : 
Interhemispheric interaction during global – local processing in 
mathematically gifted adolescents , average – ability youth and 
collge students . University of Melbourne , Australia , Nero 
psychology , Vol .(18) , No .(2) . 

                                 
                                 

                       

   

  

  

  

  



116 
 

  

  

  

  

  الحقـــامل
  

  

  
  



117 
 

  )1(ملحق رقم 

 حكمين الختبار السيطرة الدماغيةأسماء الم

  التخصص االسم  م

  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس   عزو إسماعيل عفانة: األستاذ الدكتور  -1

  دكتوراه في علم النفس التربوي  محمد الحلو: األستاذ الدكتور   -2

  دكتوراه في علم النفس التربوي  عاطف األغا : الدكتور   -3

  دكتوراه في الصحة النفسية  طهراويجميل ال: الدكتور   -4

  دكتوراه في الصحة النفسية  الدكتور عبد الفتاح الهمص  -5

  دكتوراه في الصحة العامة والتمريض   يوسف الجيش : الدكتور   -6

  دكتوراه في النقد األدبي  ابراهيم عواد: الدكتور   -7

  ماجستير في المناهج وطرق التدريس  عصام مقداد : األستاذ   -8

  ماجستير أدب عربي   انتصار أبو شاويش: األستاذة   -9

  ماجستير في اللغة والنحو   محمد أبو ريا : األستاذ   -10

  ماجستير نحو   رأفت الهباش : األستاذ   -11
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  حفظه اهللا ورعاه /........................... السيد الدآتور 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  ع تحكيم اختبار الجانب المسيطر من الدماغ عند األفراد الموضو
ذي يتكون    : تحية طيبة وبعد ة وال يشرفني دعوة سيادتكم للمشارآة في تحكيم اختبار السيطرة الدماغي

، يسرى ، يمني" من واحد وعشرين فقرة تهدف إلى معرفة السيطرة الدماغية لدى الطالب من حيث 
دماغ     حيث تقوم الب، "أم جانبين معًا انبي ال ا بج ، احثة بدراسة بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقته

ة اإلسالمية      زة   –للحصول على درجة الماجستير من الجامع ار     ، بغ ذه الدراسة اختب ومن أدوات ه
راد    د األف دماغ عن ردة         ، الجانب المسيطر من ال ى واحد وعشرين مف ار عل ذا االختب ، حيث يشتمل ه

رت    ردة من فق رتين          ، ين أوتتكون آل مف دة من الفق رة واح ط فق ار فق ى المجيب أن يخت ب وينبغي عل
ين      ، الموجودتين في المفردة  والفقرة في آل مفردة أما تأخذ درجة واحدة أو صفر حسب ترتيب مع

ار  الل االختب ح خ ا ، موض ل عليه ي يحص درجات الت اب ال تم حس رات ي ى الفق ة عل د اإلجاب بع
دماغ هو المسيطر       8 –صفر : من  فإذا آان مدى الدرجات، المفحوص  ، فان الجانب األسير من ال

دماغ هو المسيطر     " األيمن واأليسر  " فان الجانبين معًا  13-9أما إذا آان مدى الدرجات من  من ال
درجات من      ،  ان مدى ال ا إذا آ دماغ هو المسيطر         21 – 14أم ان الجانب األيمن من ال اء ، ف الرج

  : يث قراءة االختبار وتحكيمه من ح
 صياغة فقرات االختبار. 3      صالحية االختبار لما اعد له  .1
ا   . 4      طريقة عرض فقرات االختبار  .2 رى ترونه ات أخ ة مالحظ دوين أي ت

 مناسبة 

ة البحث العلمي       اونكم في خدم وأخيرا يسعد الباحثة أن تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تع
  .يمية والمساهمة في تحسين وتطوير العملية التعل

  ..مع خالص شكري وتقدير 
  الباحثة

  نسرين محمد حمش
 

اب  أخوذ من آت ار م ذا االختب انبين " ه دماغ ذي الج تعلم بال دريس وال دآتور عزو ، " الت تاذ ال لألس
  . 153-152ص ، م2008عفانة والدآتور يوسف الجيش الطبعة األولى 

 ـزةــغ-ميةاإلســــالاجلامعة 
 اــــالدراسـات العليـ عمادة

 ربيةـــكـلـــــية التـــ
 رياضيات-مناهج وطرق التدريسقسم 
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  )2(ملحق رقم 

  :ترجمة آل من اختبار السيطرة الدماغية وهو من 

  

  .غزو عفانة. د.أ

  .يوسف الجيش.د
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  الطالب  يعزيز

يرجى قراءة فقرات االختبار ثـم  ، االختبار الذي بين يديك يهدف لمعرفة السيطرة الدماغية لديك

علماً أن فقرات االختبار ال توجد بهـا إجابـة   ، وضع دائرة حول رمز الفقرة التي تنطبق عليك

  .كما أن نتائج هذه الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،صحيحة أو خاطئة

  :نصائح وإرشادات

 .يتكون االختبار من واحد وعشرين مفردة •

 .فهم األسئلة جيداً لكي تسهل عليك اإلجابة •

 .قراءة البيانات المعطاة بتمعن •

 .التأكد من المطلوب من السؤال •

 .اختر الفقرة التي تعتقد أنها تنطبق عليك •

 .لجأ إلى االختيار العشوائي في اإلجابةال ت •

 .ال تترك سؤاال بدون إجابة •

وأخيرا تأكد أن نتيجتك عن االختبار ال تؤثر على درجاتك في التحصيل الدراسي وإنما بهـدف  

  .االستفادة منها في أغراض البحث العلمي بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زمالئك مستقبال

  ،،، شاكرة لكم حسن تعاونكم

  

  الباحثة

  نسرين محمد حمش
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  اختبار السيطرة الدماغية

 

  فقرات االختبار الخيار الرقم

  أ  -1

  ب

  .من الممتع أن أتعرض للمخاطر 

  .استمتع بدون التعرض للمخاطر  

  أ  -2

  ب

  .دائما أنظر إلى طرق جديدة لعمل واجبات قديمة 

  .ت قديمة دون تغييرها دائما أنظر إلى الطريقة المستعملة لعمل واجبا

  أ  -3

  ب

  .أبدأ أعمال كثيرة في وقت واحد دون االنتهاء منها 

  . يجب إنهاء العمل قبل البدء في عمل آخر 

  أ  -4

  ب

  .ال استخدم الخيال في عملي 

  . استخدم خيالي دائما في أي عمل أقوم به 

  أ  -5

  ب

  .أستطيع تحليل ما سيحدث بعد ذلك 

  .ا سيحدث بعد ذلك أستطيع أن أشعر وأحس بم

  أ  -6

  ب

  .أحاول إيجاد أفضل حل للمشكلة 

  .أحاول أن أجد حلول مختلفة للمشكلة 

  أ  -7

  ب

  .طريقة تفكيري تتطابق مع الصور الموجودة في ذهني 

  .طريقة تفكيري تتطابق مع الكلمات الموجودة في ذهني 

  أ  -8

  ب

  .أوافق على أي فكرة جديدة مثل اآلخرين 

  .جديدة أكثر من اآلخرين  أناقش أي فكرة

  أ  -9

  ب

  .الناس ال يفهمون كيف أنظم األشياء 

  .الناس يعتقدون أنني أرتب األشياء جيداً  

  أ  - 10

  ب

  .عندي انضباط ذاتي جيد 

  .أعمل عادة من خالل إحساسي وشعوري 

  أ  - 11

  ب

  .أخطط لوقتي عند القيام بعملي 

  .ال أفكر في الوقت عندما أعمل 

  أ  - 12

  ب

  .أخذ قرار صعب أختار ما أعرف أنه صحيح  عند

  .عند أخذ قرار صعب أختار ما أشعر أنه صحيح 

  أ  - 13

  ب

  .أعمل األشياء السهلة أوال وبعدها المهمة 

  .أعمل األشياء المهمة أوال وبعدها السهلة 
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  فقرات االختبار الخيار الرقم

  أ  - 14

  ب

  .أحياناً  في المواقف الجديدة يوجد لدي أفكار كثيرة 

  .يدة ال يوجد لدي أي فكرة أحياناً  في المواقف الجد

  أ  - 15

  ب

  .أحب أن يكون هناك تغير كبير خالل فترة حياتي 

  .أحب أن تكون حياتي منتظمة وكخطط لها 

  أ  - 16

  ب

  .أعرف أنني على صواب ألنني أملك مبررات مقنعة 

  .أعرف أنني على صواب حتى بدون مبررات مقنعة 

  أ  - 17

  ب

  .أوزع عملي على الوقت المتاح لي 

  .حب أن أنهي عملي حتى ولو في آخر دقيقة أ

  أ  - 18

  ب

  .أحتفظ باألشياء في مكان واحد 

  .االحتفاظ باألشياء يعتمد على العمل الذي أقوم به 

  أ  - 19

  ب

  .يجب علي أن أتبع خططي 

  .ممكن أن أتبع خطط أي شخص آخر 

  أ  - 20

  ب

  .أنا شخص مرن وغير قادر على التنبؤ 

  .أنا شخص متماسك وثابت 

  أ  - 21

  ب

  .في أي مهمة جديدة أختار طريقتي بنفسي ألدائها 

  .في أي مهمة جديدة أريد أن يخبرني اآلخرون عن الطريقة المثلى ألدائها 
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  ) 3(ملحق رقم 
  أسماء السادة المحكمين الختبار أنماط التفكير الرياضي

  

  التخصص  االسم  م

  ج وطرق التدريسدكتوراه في المناه  عزو عفانة: األستاذ الدكتور   -1

  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  محمود الحمضيات : الدكتور   -2

  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  يحيي ماضي: الدكتور   -3

  دكتوراه في مناهج وطرق التدريس  منير إسماعيل أحمد : الدكتور   -4

  ماجستير في المناهج وطرق تدريس  أكرم الحالق: األستاذ   -5

  تربية ، رياضيات  سبكالوريو  محمد السباخي:األستاذ   -6

  بكالوريوس تربية ، رياضيات  إياد صافي:األستاذ   -7

  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  خالد السر: الدكتور   -8

  بكالوريوس تربية ، رياضيات  أنور الفيومي: األستاذ   -9

  التدريسدكتوراه في المناهج وطرق   محمد شقير: الدكتور   -10

  بكالوريوس تربية ، رياضيات  خالد عوض: األستاذ    -11
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  حفظه اهللا ورعاه /........................... السيد الدآتور 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  تحكيم اختبار التفكير الرياضي: الموضوع 
ذي يضم        يشرفني دعوة سيادتكم للمشارآة  : تحية طيبة وبعد ر الرياضي وال ار التفكي يم اختب في تحك

ة الصف       ) اإلبداعي، النقاد، البصري، االستداللي (أنماط التفكير األربعة  ى طلب ه عل من اجل تطبيق
دماغ      انبي ال ا بج التاسع األساسي وذلك  ضمن دراسة بعنوان بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقته

ة اإلسالمية      ل، لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة   –لحصول على درجة الماجستير من الجامع
  .غزة 

ار من    دد         23ويتكون االختب ار من متع وع االختي رة موضوعية من ن رات تنطوي     ، فق آل ست فق
ر الرياضي       ه تخص         ، تحت نمط من أنماط التفكي ئلة مقالي ا وثالث أس ى السابق ذآره ة األول الثالث

  .التفكير اإلبداعي
  :بار وتحكيمه من حيثالرجاء قراءة االخت

 .مراعاة فقرات االختبار ألنماط التفكير الرياضي .1
 .مراعاة انتماء الفقرات المنطوية تحت آل نمط من األنماط الستة إلى النمط المنتمية إليه  .2
 .مراعاة فقرات األسئلة للفروق الفردية بين التالميذ .3
 .صياغة فقرات االختبار  .4
 .مراعاة زمن االختبار .5
 .أخرى ترونها مناسبة  أية مالحظات .6

ة البحث العلمي       اونكم في خدم وأخيرا يسعد الباحثة أن تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تع
 .والمساهمة في تحسين وتطوير تدريس الرياضيات 

  ،،،مع خالص شكري وتقدير
 
  

  الباحثة
  نسرين محمد حمش

 

 

 

 

 

 ـزةــغ-اإلســــالميةاجلامعة 
 اــــالدراسـات العليـ عمادة

 ربيةـــكـلـــــية التـــ
 رياضيات-مناهج وطرق التدريسقسم 
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)4(ملحق رقم   

 اختبار أنماط التفكير الرياضي

 
  (    )التاسع األساسي : الصف     :.........................االسم 

  :عزيزي الطالب 
تداللي    ر الرياضي االس تويات التفكي اس بعض مس ى قي ار إل ذا االختب دف ه د، البصري ، يه ، الناق

داعي  ع األساسي  ، اإلب ة الصف التاس دى طلب ن ، ل ار م ون االختب ن   23ويتك ار م ن االختي رة م فق
ا    ، ة آل فقرة بعناية متعدد يرجى قراء ه    . ثم حدد اإلجابة المناسبة بوضع خط تحته ئلة مقالي ة أس ثالث
  .للتفكير اإلبداعي 

  :نصائح وإرشادات 
 .دقائق  5، زمن االختبار  -
 .فهم السؤال جيدًا لكي تسهل عليك اإلجابة  -
 .قراءة البيانات المعطاة بدقة  -
 .التأآد من المطلوب من السؤال -
 .حد صحيح لكل سؤال وجواب وا -
 .اختار اإلجابة التي تعتقد أنها صحيحة -
 .ال تترك سؤاال بدون إجابة  -

  :مثال التدريب 
  :العدد المفقود في السلسلة اآلتية 

1,  4 ،  7,  10,  .......  ،  16,    
 11)ج(    13)ب(    12 ) أ(

   13)ب(اآلن نضع خط تحت اإلجابة الصحيحة وهي 
ؤثر عل    ار ال ن ن االختب ك ع د أن نتيجت را تأآ دف   وأخي ا به ي وإنم ي التحصيل الدراس ك ف ى درجت

  .االستفادة منها في أغراض البحث العلمي بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زمالئك  
  شكرا لكم حسن تعاونكم 

  
  
  
  

  الباحثة
  نسرين محمد حمش
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  اختبار أنماط التفكير الرياضي للصف التاسع

  : ..............................المدرسة

  :.....................الصف    : ...........................سم الطالبا

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

  :أسئلة التفكير االستداللي / أوالً

 :فان المسافة بين النقطتين تساوي ) 5، 3(ب ، )9، 6(إذا كانت أ  - 1

 .وحدة 50) د(    وحدات  9) ج(  وحدات  6) ب(   وحدات  5) أ(

 :فان إحداثيات النقطة التي تنصف القطة المستقيمة ب ج هي) 1، 5(ج ، )3، 1(كانت ب  إذا - 2

 )1- ، 2) (د(     ) 3، 2) (ج(   ) 2، 3) (ب(       )4، 6(  )أ(

 :يساوي  فان ميل المستقيم أ ب)  5، 2(ب ، ) 3، 1(إذا كانت أ  - 3

 ) د(     2- ) ج(         )ب(       2) أ(

 :هي ) 0، 1(ويمر بالنقطة   2+معادلة المستقيم الذي ميله  - 4

  1 –س 2= ص) د(  2 –س 2= ص ) ج(  1+ س 2= ص) ب(  1 - س 2 - = ص) أ(

وحدات من االتجاه السالب لمحور الصادات  3ويقطع  4معادلة المستقيم الذي ميله يساوي  - 5

 :هي

 4-س3=ص) د(      3- س 4= ص) ج(      3+ س 4- = ص ) ب(    3+ س 4= ص  )أ(

 :3=ص 2+ أي النقاط التالية تقع على المستقيم الذي معادلته س - 6

 )3، 0) (د(           )1-، 1) (ج(                )1-، 5) (ب(          ) 3-، 2( )أ(

 :يوازي مستقيما ميله  5/1المستقيم الذي ميله  - 7

 رصف) د(     ) ج(       5) ب(     -   )أ(

 :هو  9=  2)5-ص+ ( 2)1+س(مركز الدائرة التي معادلتها  - 8

 )1، 5) (د(    )1-، 5) (ج(    )5، 1-) (ب(   ) 5- ، 1-(  )أ(
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  :أسئلة التفكير البصري

 : أي النقاط التالية تمثل النقطة أ -1

 )2، 1- ) (د(       )1-، 2) (ج(   )1، 2) (ب(    )2، 1(  )أ(

    

  

  

  

  

 :ب تساوي، النقطتين أ في الشكل المقابل المسافة بين -2

 وحدات 5) د(  وحدات  4) ج(    وحدات  9) ب(   وحدات  3 )أ(

  

  

  

  

  

 :في الشكل المقابل ميل المستقيم ل يساوي  -3

 )د(  ) ج(   )ب(   ) أ(

  

  

  

 :في الشكل المقابل المقطع الصادي يساوي  -4

 3-) د(    2-  )ج(    3) ب(    2 )أ(
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 :معادلة المستقيم الموضع بالشكل المقابل هي -5

 2=س) د(     2- = ص) ج(   2=ص) ب(  2-= س )أ(

  

  

  

  

 :معادلة المستقيم الممثل بالرسم هي -6

2+س2= ص) د(  2- س 2- = ص) ج(  2-س 2= ص) ب(   2+س2- = ص)  أ(
   

  

  

  

  

  

 :يساوي  1المستقيم لفي الشكل المقابل ميل  -7

 1-)  د(      1-)   ج(        1  _) ب(    1)  أ(

  

  

  

  

 :معادلة الدائرة المرسومة في الشكل المقابل هي  -8

=  2ص+  2س) د(  16=  2ص – 2س)  ج( 16=  2ص+  2س) ب(  4=  2ص – 2س -  أ

4 

  

22
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  أسئلة التفكير الناقد / ثالثاً

 :فأي العبارات التالية صحيحة ) 2ص، 2س(ب) 1ص، 1س(إذا كانت أ  - 1

  

 :فأي العبارات التالية صحيحة ) 2ص،2س(ب، )1ص،1س(إذا كانت أ - 2

 
 :فأي العبارات التالية صحيحة  2=إذا كان المستقيم ص - 3

 .المستقيم ص يوازي محور الصادات  -  أ

 .المستقيم ص يوازي محور السينات  -  ب

 .المستقيم يقطع كل من محور السينات ومحور الصادات  -  ت

 .المستقيم يمر بنقطة األصل  -  ث

ج  فان معادلة = م والجزء المقطوع من محور الصادات  =إذا كان ميل المستقيم ل - 4

 :المستقيم ل هي 

 - س م-  =ص) د(   ج +س م= ص) ج(  ج  +س م -  =ص) ب(  ج - م س =ص -  أ

 ج

فان المعادلة الخطية التي تعبر عن هذه  2إذا كان العدد ص يزيد عن العدد س بمقدار - 5

 :العالقة تساوي 

  2 - س -= ص )د(   2 -س=  ص) ج(  2 + س -  =ص) ب(  2+س= ص ) أ(

 :فأي العبارات التالية صحيحة  )3، 12(د، ) 1-،2(ج، ) 6، 6(ب، )4، 1(إذا كانت أ  - 6

 ليس مما سبق) د(   ج د = أب ) ج(  ج د| أب ) ب(جد   // أب ) أ(

 :فأي العبارات التالية صحيحة  4=  2)1- ص+ ( 2)2+س(إذا كانت دائرة معادلتها  - 7

 .2ي وطول نصف قطرها يساو) 2,1(مركز الدائرة  -  أ

 . 4نصف قطرها يساوي  لوطو) 1، 2- (مركز الدائرة  -  ب

 . 2نصف قطرها يساوي  لوطو) 1، 2- (مركز الدائرة  -  ت

 . 2نصف قطرها يساوي  لوطو) 1- ، 2- (مركز الدائرة  -  ث

  



130 
 

 :التفكير اإلبداعي: رابعاً 
 .وحدات  5اآتب أآبر عدد ممكن من أزواج النقاط بحيث تكون المسافة بين آل نقطتين تساوي  - 1

  
  
  
  
  
  
  

تقع على )  0،  2-( ، ج ) 1،  1-( ، ب ) 3،  1( أ : اثبت بطريقتين مختلفتين أن النقاط   - 2
 .استقامة واحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 . ، أوجد أآبر عدد ممكن من قيم م ، ل  2= وآان ميل أب ) ، ل  7( ، ب ) 4- م ، ( إذا آانت أ - 3
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Abstract 

The study aimed to identify types of mathematical thinking and their 
relationship with both brain hemispheres for the ninth-grade students in 
Gaza. 

In this study the researcher used two test , the first one is the brain 
dominance test and the second one is the patterns of mathematical thinking 
test, (deductive, visual, creative, and critical).The Instrument were 
presented to a panel of expert person to evaluate it from face and content 
validity. Pilot study was done by using a small scale reliability test consist 
of (30) participants. Later, the tests were applied again to verify their 
stability. The study sample consisted of (134) participants (72) males and 
(62) females. To answer the questions of the study, the researcher used a 
number of statistical techniques such as: frequencies, percentages, (t) test , 
and Two – Way - ANOVA test, to process the data and to get the desired 
results. 

The study concluded the following results:  

1- The level of mathematical thinking among members of the study sample 
was (64.37%). The visual thinking was the highest level of thinking with 
(76.113%) whereas the lowest level of thinking was the creative thinking 
with (32.46%)  

2 - There is no significant correlation at the level of statistical significance 

(α ≤ 0.05) between the types of mathematical thinking and the right 

(controlling ) side of the brain. 

3 - There is no significant correlation at the level of statistical significance 

(α ≤ 0.05) between the types of mathematical thinking and the left 

(controlling )side of the brain. 

4- There are significant differences at the level of statistical significance (α 

≤ 0.05) in patterns of mathematical thinking among ninth-grade students 

due to the variable of sex, males or females. 
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5 - There is a statistically significant interaction at the level of statistical 

significance (α ≤ 0.05) in the patterns of mathematical thinking due to the 

impact of covariate sex and the sides of the brain. 

The study has presented a group of recommendations, the most 
important are the following:  

• Inserting the visual, deductive, critical, and creative fields of thinking 
in the curricula of mathematics to satisfy the needs of the students at 
all different levels of mind and preferences.  

• Enriching the curriculum with suitable educational activities for all 
stages and learning levels to help in stimulating both sides of the 
brain all together. Therefore, students will have the opportunity to 
express themselves and use their abilities in the best way. 

• Holding meetings with teachers in schools, arranging training courses 
in training centers, clarifying the importance of learning based on 
both sides of the brain and how to invest that for the sake of 
mathematics.  

• Holding sessions to explain the mathematical patterns of thinking 
(deductive, visual, critical, and creative) and how to use them to 
solve math problems.  

• Training the teachers on how to design educational and learning 
programs in order to activate the functions of the non-dominated side 
of the brain in all subjects and at all stages of education. 

 
• Taking care of the individual differences through gradually tackling 

of the exercises, from simple to more difficult, and focusing on all 
types of mathematical thinking. 

• Teaching students the patterns of mathematical thinking and the steps 
of solving a mathematical problem. 
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