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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
قائم عمى عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى  مقترح فاعمية برنامج إلىالتعرف  هدف الدراسة:

 طماب الصف الرابع األساسي بغزة.
 ( سؤالً 12ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث اختبار القوة الرياضية  المكون من ) :أداة الدراسة

 فقرة. 40بحيث كان مجموع فقرات األسئمة 
مقسمين إلي شعبتين دراسيتين بالتساوي إحداىما  طالبًا، (84تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 .واألخرى ضابطة، حيث تم اختيار الشعبيتين بطريقة عشوائية تجريبيةمجموعة 
 .التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين اعتمد الباحث المنيج منهج الدراسة:

 أهم نتائج الدراسة:

( بين متوسطي درجات طماب   α= 0.01دللة )  توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ال .1
المجموعة التجريبية وأقرانيم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية 

 ككل لصالح المجموعة التجريبية . 
بين متوسطي درجات طماب  (α = 0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )   .2

المجموعة التجريبية وأقرانيم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية 
 في محور التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية .  

( بين متوسطي درجات طماب α = 0.01)   توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة .3
جريبية وأقرانيم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية المجموعة الت

 في محور الترابط الرياضي لصالح المجموعة التجريبية . 
بين متوسطي درجات طماب  (α = 0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )   .4

في التطبيق البعدي لختبار القوة الرياضية  المجموعة التجريبية وأقرانيم في المجموعة الضابطة
 في محور الستدلل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية . 

 أهم توصيات الدراسة:

الستفادة من البرامج التعميمية القائمة عمى عادات العقل بمختمف المراحل الدراسية وتوظيفيا في  .1
 .العممية التعميمية

النظر في بناء المناىج الدراسية وخاصة مناىج الرياضيات لكافة المراحل العمرية وخاصة  إعادة .2
 .القوة الرياضية أبعادالدنيا بحيث تشمل  األساسيةالصفوف 

عادات العقل، القوة الرياضية، الترابط الرياضي، التواصل الرياضي، الستدلل  كممات مفتاحية:
 الرياضي.
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Abstract   

Study Aims: the study aims at investigate the effectiveness of a program based on 

the habits of mind in developing mathematical power among fourth graders in Gaza.  

Research Methodology: The researcher adopted the experimental approach with 

two-equivalent-group design. 

Study Tool: To achieve the study objectives, the researcher prepared amathematical 

power test consisting of (12) questions and the total sum of the items was (40). 

Study Sample: consisted of (84) students divided equally into two classes, one 

experimental group and the other control one. The two groups were  randomly 

chosen.  

The most important Conclusions:  

1. There were statistically significant differences at the level of significance (a = 

0.01) between the mean scores of the experimental group students and their 

counterparts in the control group in the post application of the mathematical 

power test as a whole in favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance (a = 

0.01) between the mean scores of the experimental group students and their 

counterparts in the control group in the post application of the mathematical 

power test in the domain of the mathematical communication in favor of the 

experimental group. 

3. There were statistically significant differences at the level of significance (a = 

0.01) between the mean scores of the experimental group students and their 

counterparts in the control group in the post application of the mathematical 

power test in the domain of the mathematical interdependence in favor of the 

experimental group. 

4. There were statistically significant differences at the level of significance (a = 

0.01) between the mean scores of the experimental group students and their 

counterparts in the control group in the post application of the mathematical 

power test in the domain of the mathematical induction in favor of the 

experimental group. 

The most important Recommendations: 

1. recommends taking advantage of the existing educational programs based on 

the mind habits at the various school stages and using them in the educational 

process. 

2. also recommends reconsidering the of the curriculum design, for all age groups, 

especially the low elementary classes and making them include the dimensions 

of the mathematical power 

Key words habits of mind, mathematical power, mathematical communication, 

mathematical interdependence, mathematical induction   
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  بسم هللا السحمه السحيم

 

ُ َعَملَُكْم َوَزُسولُهُ َواْلُمْؤِمىُونَ و {  } قُِل اْعَملُوا فََسيََسى هللاه

 105]التوبة:[

   العظيم صدق هللا
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 ْاإِلهَدْاء  

          ...إلى من يرتعش لذكر اسمو قمبي...  إلى أدبي وحممي ... إلى حكمتي وعممي
 ودوما ىو مماذي وممجئ................." أبي"

وحضنتني      .....رأتني بقمبيا قبل عينييا.....  وعبير يسمو في عماه .....عطر يفوح شذاه 
 .....حفظك المولى ورعاك .... أحشائيا قبل يدييا

 وبجزيل الثواب جزاك.................."أمي"

 إلى من ُزرعت في قمبي     وُحفر اسميا في عقمي 

 وعاشت معي مشوار حياتي   وعاشت تساندي بميمي ونياري  .. "زوجتي الغالية"

 إخوتي وأخواتي

 إن غاب عنك      رعى ودادك في غيابو

ذا أصابك ما يسوء    رأي  مصابك من مصابو وا 

 وتراه يتوجع إن شكوت     كأن ما بك بعض ما بو

 إلى نور الكون..وكحل العين..إلى من تعمق بيم الوجدان

 وأصبحوا لوجودي ىم العنوان.. أبنائي

السائمون عني، والمتميفون لنجاحي، المتكرمون عمي بالدعوات، المترقبون ألخر الساعات أىمي 
 وعشيرتي وزممائي وخماني.
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 وتقديرٌ شكٌر 

َن َزبُُّكْم لَئِه َشَكْستُْم ََلَِشيَدوهُكْم ۖ"    "لََشِديد   َعَرابِي إِنه  َكفَْستُمْ  َولَئِه وإِْذ تَأَذه

 ]7:ابراىيم                          [العظيم هللا صدق                        
بطاعتك، ول تطيب  إل، ول يطيب النيار كبشكر  إلاليي يا من ل يطيب الميل 

فان حمد هلل وشكره عمى توفيقو  برؤية وجيك الكريم. إلبعفوك، ول تطيب الجنة  إلالمحظات 
الفضل ألىمو  إرجاعوالنتياء، يستوجب عمى األوفياء شكر الكرماء، ويتوجب عمى األحرار 

 يشكر الناس ومن شكر المنعم لفضمو، شكر من سخرىم من خمقو لخدمة خمقو ومن ل األبرار.
 ل يشكر اهلل.
ممي وطموحي احتضنت أ التي" اإلسماميةالوافر لجامعتي الغراء "الجامعة  بشكريأبدأ 

من تجاربيم أعضاء  وأفدتمن نيمت من عمميم  ، كما وأتقدم بالشكر إلىألنال درجة الماجستير
اهلل جزيل  وجزآىمبحثية الييئة التدريسية لما قدموه من جيد وعطاء في فترة الدراسة المنيجية وال

 .الثواب

أستاذ جميل  عفانةالفاضل الدكتور / عزو  بأستاذياختصني اهلل من كوكبة األساتذة 
بصيرتي وأليب حماسي وفتح لي أبواب العمم وأفاق التعمم فمو  وأنارومعمم نبيل، احتضن فكري 

 :عضوي لجنة المناقشة إليوالشكر موصول  كامل الشكر والعرفان.

 ) مناقشا داخميا( محمد سميمان أبو شقيرالدكتور الفاضل/  

 ) مناقشا خارجيا(. سعد سعيد نبيان والدكتور الفاضل /

 تفضما بمناقشة الرسالة مما زادىا دقة وصوابا فميما كل التقدير والحترام. مذانال

 ومواد الدراسة. وباقة من الشكر والتقدير أىدييا لكل من ساىم في تحكيم  أدوات

وان كنت أنسى فمن أنسى أن أشكر عائمتي وزوجتي وزممائي وجميع من شاركني وساندني في 
 مسيرتي بالدعم النفسي والمعنوي.

 لباحثا                                                                                     

 سامر محمد المقيد السم/
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة

تواجههههترايت علههههترى ههههلر تههههتوكرايةههههديةرتمههههعلد رذللهههه ةر تةههههععةرو تتههههد ىت رو يهههه ر تلجههههتر
 جههههد رايتذ ويوجلههههد روتتط هههه رايتغلهههه ا رايةدف ههههتررههههلراي ةههههد ترواي ة و ههههد روايت ههههعةرايةدفهههه ررههههلر

 رايةهههههههديةراي ت ع هههههههتر  ةهههههههدرهههههههه يرايتمهههههههعلد ر واجةهههههههتر هههههههد  تري  ظو هههههههترايتة هههههههلةررهههههههلر ةظهههههههةرعور
وقههههعرذعكر يهههه رديههههلردلجههههدعر ههههعاط رواتجدهههههد رمعللههههتريتطههههول رايتة ههههلةروتمعللههههت روقههههعررواي د لههههت 

اية  لههههههترايتة ل لههههههت روذذههههههع رى ههههههلررعاط رى ههههههلرعو راي ههههههتة ةروجة تههههههتر مههههههو  ذهههههه  رههههههه يراي هههههه
 ذد لههههترتة ههههةرذهههه رطديهههه روايو ههههو رعههههترديههههلر تههههتوكرايت ههههد رد ارتههههوار رذتهههه و رايههههتة ةرايهههه  رد

ر( ر513صرر ة0229 دطرتة  ت ر)اي لةلرو م وع رلت دت ر عرقع اتتروذ 

د ره ههههههههد رجةههههههههوعرىدي لههههههههترتعهههههههه  ر  هههههههه رر(161رصر ة0225ر وذ ههههههههدرذ ههههههههد ر)عههههههههعو 
يرايجةههههههههوعرجههههههههد  ر ط هههههههعرايل د ل لههههههههد ر هههههههه رذجهههههههه رتطههههههههول رتة ههههههههلةروتة ههههههههةراي لد ههههههههلد  روههههههههه 

اتهههههتجدعتري هههههعىوا رايوط لهههههتروايةدي لهههههترايتهههههلرتهههههعىوريىهههههدعةراي ظههههه ررهههههلر  ههههه  ا راي لد هههههلد ر
وذههههههعاترواتهههههت اتلجلد رتة ل ةهههههدروطههههه درت هههههولةرتة  ةهههههد روت ةهههههعراي لد هههههلد ر ههههه رذذلههههه راية هههههوةر
ذه لههههت ريهههههللريذو ةههههدريغهههههتراية ههههوةرايتطعل لهههههتروذعاتةههههدررمتههههه  رعهههه ر  ةهههههدريغههههترايملهههههدةراية  لهههههت ر

مظهههههههههلرتة هههههههههلةراي لد هههههههههلد رعدهت هههههههههدةرعهههههههههدي رى هههههههههلر هههههههههعا رايتهههههههههد ل رايع ههههههههه   روا عاع ريههههههههه ي ر
االهت هههههدةر هههههدط ًا روتمعلهههههعًارعةهههههعرايتطهههههو ا روايتغلههههه ا راي هههههد  ترايتهههههلرطديههههه راية  لهههههترايت عولهههههتر

ىعاعروت  لتر ة  لةد  ررلر    اتةدروط قةدروذتديلعةدروا 

راي لد لد رظة  رر روتة ة رتة لة ررل رايتطول  ريجةوع رذه ةدرو تلجت ر   رجعلعة   فدهلة
را راي وة ر ر فةوة راي لد لد ؛رملثرذذعرذ ر  رلتلفي لد لت؛رملثرذ عم رت ل رهعرًد ريتة لة ًد

ر ر)عدو  رذPaul & Thiessen, 1999 , p. 35وتلت  راي ةلد ر( رت ل  راي لد لت راي وة  
رع لتر رمو  ر ملمت رواىت دعا  راتجدهد  رتذول  رديل روتةعت راي لد لد   ريتة لة ا تدل

ر لد لًدراي رايطدي  رتفذل  رطال  ر   ر ي  رولظة  رعج ديةد  رايمتدل ر ع روذه لتةد  لد لد 
روتوظلتر ي رايتفذل ررلر واجةتر  ذالتترايملدتلت 
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رعدي ةدلل ر رايطال ر  تعطًد رت ولة ررل رمعللًد ر عطاًل رتةع راي لد لت راي وة ررإ  ره ا وى ل
ر رتوا   راي لد لد ررل ريغت راتتطعاة رى ل رع لدلرقع تةة رقعو ي  روذ ي  رى لر را رذد   تةة

ايتم ل روراالتتعال راي لد ل رعو رايوقوترى عر تتوكراي ة رتراي لد لترذ دررلرايتم ل  ر
رايطدي رى لردع ا رايت اعطد رعل ر جدال راي لد لد ر ررلرقع ة رذل ًد راي لد لت وتت حراي وة

رايعةض روعة ةد راي لد لد  ر جدال  روعل  را ط ك راير واية وة رلت ذ  رع د رعملث ر   طدي 
ر) رعدي  ذال رايملدتلت  راي لد لد رو عكرا تعدطةد رردفعة -صر ة0225ر  تةعرت و رى 

ر(ر21 20ص

رر راي درذوقع راي و لت د   ررا   لذلترتتت ر(NAEP, 2000, p.p.1-2راي و ليإل جد 

اي لد لترهلر جد ررديلرذ راي وةر(رNational Assessment of Education Progressر
ر  رملثرقع تترى لردع ا روتوظلتراي ة رتراي لد لترهلر جد رت ولةر ت ولةرايطدي ر لد لًد
رايلاللتر رعأعةدعهد راي لد لت راي ة رت روتوظلت ردع ا  رى ل رقع تت رملث ر   ر لد لًد ايطدي 

رو ي ررلر ر  ذالتل(  ردج افل  ظة روايت اعطرواالتتعال راي لد لرملثرترايتوا  ) فدهل ل 
ه يراي ع ا ررلرم راي  ذال رغل راي وتل لتروتوا  را رذد راي لد لروايت اعطرعل راي جدال ر

رواي و وىد روا رذد رو ي رى لراي تتولد راي طت فتري طع ةراي لد ل 

و عرا ت د ر  ط حراي وةراي لد لترى لرايتدمترايت عولترايةدي لتروذه لترتوار هدريعكر
دىعاعرايع ا جرايتة ل لترايتلرتةتةرعت  لتةدريعلةة رى لرذ رتةعره يررايطال رذ عحر  راي  و  

روايت عولتر رايجوا  رايتة ل لت ررلرت  لت رلعت ررةديلتةد ايع ا جررلر و ر عاط رور تفد رت عولت
ريعكرايطال  

وع د رى لر درتعدرتعىورايتوجةد رايت عولترايمعللترديلرذ رتذو رايةدعا راية  لت رهعرًدر
رر إيلر  ام رايتة لةراي ت عةررلراي ةدهعرا تدتللرج لعر  ام رايتة لةرععالتر  رايتة لةر فلتًد

(رذ رايةدعا راية  لتراي ةلفترتدع رىدعةر,0222Marzanoوايجد ةد  رملثرل كر د  ا ور)
ر) رول ل رذوتتد رذ د رذوراي ع ة  ررلراي ةد ة ر0221ديلرتة ةر ةلترعغضراي ظ رى ر تتوا د

Costa,ده د راتتطعاةرىدعا راية  رلتع رايذلل ر  ر  راي  و ررلر تدفجراية  لتر(رديلرذ ر
رى لةدر راية   رذلفلت ر ة رت رهل رع  راي ة و د  را تال  ريلت  راية  لت ررديةدعا  ايتة ل لت؛
رويللر راي ة رت  رد تدج رديل راي تة ة رل وع راي ذلت رايت وذلد  ر   ر  ط ررةل رذل د  واتتطعا ةد

رد تدجةد ردىدعة رذو ر)راتت ذد هد رتدعد ر  ط رو  الدير,0225Perkinsى ل ر د  ا و رذد  روا  ا )
  فوار ذو د رايعةعرايطد لر)ايةدعا راية  لتراي  تجت(رديلرلالثر ج وىد  روهل:رر)1991)
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وايتفذل روايتة ةرايععاىل( رر عرتو  رر–وايتفذل راي درعرر–)ايتفذل روايتة ةرى لرت ظلةراي ا ر
روذديل ر) رديلرتمعلعة0220ذوتتد روايتع ل رظة  ررلررةت رى  رر( ري تة ة رقدع ت رى  لت ىدعة

راي فلر روت ذل رى  د  رذد  ر مطراهت دة رديلرذ ةد رد درت رت  ولت  ذتد رىدعا راية  رت ت ت
ملثرظة ر ي ر  رطال رايع اتد روايعموثرايتلرقدةرعةدرىععر  رايعدملل رايت عولل راي ة رل ر

ر) روع ا ع  روعلد ورWolfe&Brandt,1991وويت  (Hopson, 1999وهوعتو رع ( 
Diamond &(روال كر )Lowery ,1999لترايتلرمععهدرذوتتدرة(رذ درذ رقدف ترايةدعا راي  

رلر  و جر د  ا وررةلر مععةرايتة لترو عترروذديل رذو حررلرايت  لتر  رقدف ترايةدعا 
ر( ة0220ايمد لل ر تفدرى لةدر)

رلت حرذه لتر رتعدرلت حرذه لترىدعا راية  ررلرتطول راي  دهجرذ د ورلر و ر د
رى لر ي ر روع د  راي لد لت  ري  وة ر"را ت لا تال رايط عت رايع اتت فاعمية برنامج ايعدمثر  ذ ت

مقترح قائم عمى بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الرابع 
"روي درذد  رقدف ترايةدعا راية  لترايتلرمععيرذ ر  رذوتتدروذديل رهلرتطول ربغزة األساسي

ر روقع رر ع ر د  ا و  رقدف تررايطلد ي دف ت ر ع رايتلرجد  ر تف ت رايةدعا رى  لت ى لرط لر  
رايةدعا راية  لترايتلرمععيرذ ر  رذوتتدروذديل رايت رى  ريتذو ر جد رية يرايع اتت 

 مشكمة الدراسة وأسئمتها:

ر:اآلتللرلتتمععر  ذ ترايع اتتررلرط حرايتدا راي ف

ت العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب  ما فاعمية برنامج مقترح قائم عمى بعض عادا
ربغزة؟ األساسيالصف الرابع 

رولتف عر  رايتدا راي فللرا تف ترايف ىلتراآلتلت:

  درهلرى  لد راي وةراي لد لترايتلرلتتةعرةدرايع  د ج؟ (1
 ؟ىدعا راية  راي  دتعتريت  لتراي وةراي لد لتريعكرطال راي تراي اععرا تدتلرعغ ةر در (0
راي لد لتريعكرر (5 رايع  د جراي  ت حراي دفةرى لرعةضرىدعا راية  ررلرت  لتراي وة  در و ة

 عغ ة؟را تدتلطال راي تراي اععر
ر)ه (4 رايعاليت ر تتوك رى ع ردم دفلت ر ا رعاليت رر ود رتوجع  .0.0  ≥α )  بين متوسطي

في التطبيق البعدي الختبار القوة  مجموعتين الضابطت والتجريبيتدرجاث الطالب في ال

 الرياضيت؟
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 الدراسة: ياتضفر 

ر) (1 رايعاليت ر تتوك رى ع ردم دفلت رعاليت ر ا  رر ود رتوجع ر توتطلررαر≤ر23 2ال رعل  )
راي ج  ررل رايطال  رع جد  رواي دعطت رايتج لعلت روىتل  رايعةع  رايتطعلد راي وةررل الطتعد 

 اي لد لت 
ر) (0 رايعاليت ر تتوك رى ع ردم دفلت رعاليت ر ا  رر ود رتوجع ر توتطلررαر≤ر23 2ال رعل  )

ايت اعطرر وىتل رايتج لعلترواي دعطتررلرايتطعلدرايعةع ري مو رع جد رايطال ررلراي ج
 اي لد ل 

ر) (5 رايعاليت ر تتوك رى ع ردم دفلت رعاليت ر ا  رر ود رتوجع ر توتطلررαر≤ر23 2ال رعل  )
ايتوا  رري مو رلرايتطعلدرايعةع ررواي دعطترايتج لعلتراي ج وىتل رع جد رايطال ررل

 اي لد ل 
ر) (4 رايعاليت ر تتوك رى ع ردم دفلت رعاليت ر ا  رر ود رتوجع ر توتطلررαر≤ر23 2ال رعل  )

رتتعال االري مو رلرايتطعلدرايعةع رراي ج وىتل رايتج لعلترواي دعطتع جد رايطال ررلر
 0اي لد ل

 الدراسة:أهداف   

رتتةلرايع اتترايمديلترديلرتم لدرا هعاترايتديلت:

 ايتة ترى لرىدعا راية  راي  دتعتريت  لتراي وةراي لد لت ر (1
ريعكرطال راي تر (0 راي لد لت راي وة رت  لت ررل رى لرعةضرىدعا راية   رقدفة رع  د ج ع د 

 عغ ة را تدتلاي اععر
ايذ ترى رردى لترايع  د جراي دفةرى لرعةضرىدعا راية  ررلرت  لتراية  لد راي لد لتر (5

راي اععر راي ت رطال  ريعك راي لد ل( راالتتعال  راي لد ل  رايت اعط راي لد ل  )ايتوا  
  عغ ةرا تدتل
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 أهمية الدراسة:

 رلراي  دطرايتديلت:رايمديلترتذ  رذه لترايع اتت

 را تجد ًدر عراالهت دةرايعويلرعت  لتراي وةرايط عترع ع تةةراي لد لترل تر اتتقعرت  لره يرايع (1
ريذدرتر راي د  ت رعديت علت رلةتة راي   رايمعلث رايت ولة رذتديل  رذأمع راي تة  ل  ريعك اي لد لت

  واي ةد لترجوا  راي ط لتراية  لتروايوجعا لت
اية  ررلرع د راي  دهجرو  راي  دهجرديلر  و ةرت  ل رىدعا رطقعرتوجترايع اتترذ ظد ر  (0

 وتطول هد 
رايتع ل رى لرىدعا راية  ر   ر (5 راىت دع راي ة  ل ر ه لت راهت دة رايع اتت ره ي رتوجت قع

 ع ا جردل افلتري ط عت 

 حدود الدراسة:

رت ت  رايع اتترايمديلترى لرايمعوعرايتديلت:

ر (1 رع ع تت را تدتل راي اعع راي ت رطال  ر   ريالجفل  ج وىت راالعتعافلت ايتدعةتررر تطل 
   ط تر  د رغ ة ر–يوذديترايغوثرايعويلتر

  رة0212/ة0216تلتةرتطعلدرايع اتتررلرايف  رايع اتلرا و ري ةدةرايع اتلر (0
عةضرىدعا راية  روهل:ر)ايتفذل رع  و ت رايذفدحر  راج رايعقت رج عرايعلد د رعدتتطعاةر (5

 ( ايتتدد روط حراي  ذال ر تطعلدراي ةد ترايتدع ترى لراي واقترايمديلتذدرترايموال ر
رى لرطال   رذتد راي لد لد رايج  را و راي    ررايعلد د تطعلدرايع اتترى لرومعةر (4

  ا تدتلاي تراي اععر

 مصطمحات الدراسة:

 يعرف الباحث اجرائيًا المصطمحات االتية:

 :البرنامج المقترح (1
تتفدر عرورج وىتر  را   طتروايطع ا رايتلرتت ل ررلردج ا ا رت تعطرعديومعةرايع اتلتر 

 قع ا رايطال راية  لترواي ةد لتريت علرامتلدجدتةةراي لد لت 
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 عادات العقل: (2
اي تراي اععرا تدتلروايتلرتت جةراية  لد راية  لتراي ت ل تررلررال "عةضرت وذلد رط

رتطعلدر رايموال  رذدرت رعدتتطعاة رايعلد د  رج ع رايعقت  راج  ر   رايذفدح رع  و ت  )ايتفذل 
تتةةرر راراي ةد ترايتدع ترى لراي واقترايمديلت رايتتدد روط حراي  ذال ( روايتلرل ذ 

ريع راي لد لت راي وة رت  لت رذتد ررايطال ركرل ر     رايعلد د ر   رومعة رع اتت رطال    
   رايج  را و اي لد لد 

 القوة الرياضية: (3
ر فده ر   رت   ت رع د راي لد لت راي ع ا  ر   رايطدي  ر لد لترت ذ  روى  لد  ج ا ا  روا  لة

وايت اعطراي لد ل( روت دلراي وةراي لد لترر–ايتوا  راي لد لرر–االتتال راي لد لر ل )
ايعدمثر غ اضرريذىعر ى لةدرايطدي ررلراطتعد راي وةراي لد لتراي رعديع جترايتلرلم  

 ايتديلت:ى لرا عةدعرره يرايع اتتروتل   راالطتعد 
 :التواصل الرياضي 

قع ةرايطدي رى لراتتطعاةريغتراي لد لد ر  ر  و رو ف عا رو  ط مد ر لد لترتةع ر
روت دلر رت لل   رذو راتت دع رذو رتمعث رذو رذتدعت رذد  ري ةالقد رتوا  رورة ت رتفذل ي  ى 
عديع جترايتلرلم  رى لةدرايطدي ررلرعةعرايتوا  راي لد ل ررلراطتعد راي وةراي لد لتر

راضرايع اتت ايعدمثريلطعةرذغ ررذىعياي  ر
 :الترابط الرياضي 

ى  لترى  لتر  رطاليةدرلع  رايطدي رايةالقترايتلرت عطرعل رج فلد راي لد لد رور وىةدر
لجدعرايةالقترعل رقوا ل ةد روذتديلعةدراي  ط لتررلر اي طت فت روت اعطةدر عراية وةرا ط كروا 

لةدرايطدي ررلرعةعرطع ترر وىةدرور وعراية وةرا ط ك روت دلرعديع جترايتلرلم  رى 
رايعدمثريلطعةرذغ اضرايع اتت رذىعيايت اعطراي لد ل ررلراطتعد راي وةراي لد لتراي  ر

 :االستدالل الرياضي 
ى  لترل ظةراي تة ةر  رطاليةدرذرذد يرالذت دترا ططد روتةعل ةد روايو و رديلرتع ل ر

راي رعديع جت روت دل راي الف ت  را تف ت رو لدغت راي  دش  روط ح رى لةدر   ع رلم   تل
ايعدمثريلطعةررذىعيايطدي ررلرعةعراالتتعال راي لد لررلراطتعد راي وةراي لد لتراي  ر

رذغ ا ترايع اتت 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الثاني الفصل
 النظري اإلطار
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 الفصل الثاني     

 اإلطار النظري

مى ما كتب عف العناصر الباحث مف خبلؿ اإلطار النظري إلى إلقاء الضوء ع ىيسع
الدراسة، وقد قسميا الباحث إلى محوريف أساسيف وىما: المحور األوؿ عادات  عمييا التي تشتمؿ

العقؿ، أما المحور الثاني القوة الرياضية. بحيث يوضح بعض العناصر المتعمقة بكؿ منيما 
 .كالمفاىيـ والخصائص والمبادئ واألىمية وسبؿ تعميميا وتنميتيا وتقويميا

 عادات العقل 9المحور األول

 تمييد9

جديد في الفكر التربوي الحديث  مسارير في نياية العقد األخير مف القرف الماضي ظ 
في أمريكا يدعو المربيف إلى التركيز عمى تحقيؽ عدد مف النواتج التعميمية، وقد برز ىذا 

بتنمية التفكير، وخاصة تنمية ميارات التفكير الناقد والتفكير  العنايةفي غمرة مف  المسار
عمى ضرورة تنمية عدد مف  المسارالمشكبلت، وقد ركز أصحاب ىذا اإلبداعي وحؿ 

 (.7ص ،2002االستراتيجيات التفكيرية فيما أصبح يعرؼ بالعادات العقمية. ) الحارثي، 

الػذي تعتمػد عميػو  (Costa & Kallick)وفقػا لبرنػامج كوسػتا وكاليػؾ  –وعػادات العقػؿ  
قد استخمصت مف بحوث أجريت عمى مجموعػة مػف البشػر، فيػي عػادات تتجػاوز  –ىذه الدراسة 

جميع األشياء المادية التي يتعمميا المػرء فػي المدرسػة، إذ أنيػا خصػائص تميػز مػف يصػموف إلػى 
ـ منػازؿ، درجة اإلتقاف في أدائيـ في جميع األماكف سواء أكانت أماكف عمؿ، أـ أماكف عبادة، أ

، ألنيػػا بمثابػػة حجػػر ىػػذه العػػادات تشػػكؿ قػػوة توجػػو نحػػو سػػموؾ صػػحيحو أو غيرىػػا مػػف األمػػاكف، 
      .ستقامة وأدوات صنع القرار المنظـ التي تجعؿ اإلنساف ذا فاعمية وقيمةاألساس في اإل

 (.14 ص ،ـ 2012 )رياني،                                                               

 مفيوم عادات العقل9

باالطبلع عمى األدب التربوي نجد أف تعريفات عادات العقؿ تعددت بتعدد وجيات 
( عادة العقؿ بأنيا 8ص ،ـ 2003يا، حيث يعرؼ كوستا وكاليؾ )التي تناولت والتوجياتالنظر 
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لميوؿ"، ثـ "عبارة عف تركيبة مف الكثير مف الميارات والمواقؼ والتمميحات والتجارب الماضية وا
 يشير بأف ىذه العادات  ُتعني بعدة أمور ىي :

 بمواصمة السعي لمتأمؿ في أداء نمط السموؾ الفكري وتحسنو. االلتزاـ 
  لتنفيذ السموؾ. األساسيالقدرة عمى امتبلؾ الميارات والقدرات 
 بوجود الفرص المبلئمة الستخداـ نمط مف أنماط السموؾ الفكري. اإلحساس 
 نمط مف أنماط السموؾ الفكري بدال مف أنماط أخري أقؿ إنتاجية. تقييـ استخداـ 

تقود  التي الذكية األداءاتعمى أنيا "نمط مف  Perkins(1991 ،85) ا بيركنز ويعرفي
المتعمـ إلى أفعاؿ إنتاجية، تتكوف نتيجة الستجابة الفرد إلى أنماط معينة مف المشكبلت 

جابات التساؤالت تحتاج إلى تفكير وتأمؿ". والتساؤالت، عمى أف تكوف حموؿ المشكبلت  وا 

( عمى أنيا "أنماط األداء العقمي الثابت 16ص ،2000) Costa كوستا وكما يعرفيا
 والمستمر في العمؿ مف أجؿ التوصؿ إلى سموؾ ذكي وعقبلني لمواجية الحياة المختمفة".

معرفة كيفية ( أف "عادات العقؿ عبارة عف 11ص ،2004) Ricketts ريكتس ويري
 التصرؼ بذكاء، عندما ال يعرؼ اإلجابة عمى سؤاؿ ما".

( بأنيا "محصمة الفيـ المرتبطة باستعماؿ 5ص ،2004)  Matheuماثيو بينما يعرفيا
يصاليا إلى  ف المعرفة تحتوي عمى عدد ال يحصى مف أاآلخريف حالما تفيـ بوتقييـ المعرفة وا 

 تكوف قادرًا عمى تحديد شكؿ  المعرفة التي تريد استعماليا".الروابط بيف أجزاء المعمومات عندما 

بأنيا  ـ(2015كما ىو مشار في حميوة ) (14ص ،2006)  Adams دمزويرى أ
"عممية تطورية متتابعة تيدؼ لمساعدة الطمبة عمى الدخوؿ إلى مجاؿ العادات والسموكيات 

 بتكار".اإلنتاج واإلالذكية التي تؤدي في النياية إلى 

( أنيا عبارة "عف مجموعة مف الميارات والقدرات 49ص ،ـ2013قوؿ عفانة )وت
السموكيات الذكية، بناء عمى  أو األداءاتالذىنية التي تمكف المتعمـ مف بناء تفضيبلت مف 

نتقاء عممية ذىنية أو أداء أو إالمثيرات والمنبيات التي يتعرض ليا بحيث تقوده في النياية إلى 
 يارات متاحة أمامو لمواجية مشكمة ما أو قضية ما". سموؾ مف مجموعة خ
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في تناوؿ مفيوـ عادات العقؿ  االختبلؼمف خبلؿ التعريفات السابقة ويتضح لمباحث 
 ويمكف حصر المفاىيـ التي شممتيا التعريفات فيما يمي:

 .سموكيات التفكير الذكي 
 .أنماط األداء العقمي الثابت والمستمر 
  المواقؼ والتمميحات والتجارب الماضية.تركيبة مف الميارات و 
 .محصمة الفيـ المرتبطة باستعماؿ وتقييـ المعرفة 
 .االتجاىات والدوافع التي تقود الفرد الستخداـ مياراتو العقمية 

وعمى ىذا فإف البعض يعرفيا بمتغيرات تتعمؽ باالستحساف والتفضيؿ بينما يصفيا 
واستراتيجيات ذىنية وسموكيات تفكير، وآخروف يروف فييا مزيجًا البعض اآلخر بأنيا أداء عقمي 
 (.ـ2002( و الحارثي )ـ2003مف ذلؾ مثؿ كوستا وكاليؾ )

عة مف الميارات مجمو  يىلمعادات العقمية أف  يستنتج الباحثوبناء عمى ذلؾ 
 اءاتاألدتجاىات والقيـ والقدرات الذىنية التي تقود المتعمـ إلى بناء تفضيبلت مف واإل

تخاذ قرارات مبلئمة ا  ف خبلؿ استعماؿ وتقييـ المعرفة و والسموكيات الذكية في المواقؼ المختمفة م
 لضماف النجاح والتفوؽ. 

 خصائص عادات العقل9

عادات العقؿ ىي أنماط األداء العقمي الثابت والمستمر في العمؿ، لمواجية مواقؼ 
مركب مؤلؼ مف ميارات عديدة ومواقؼ الحياة المختمفة، ويتطمب استخداـ عادات العقؿ 

  آخر. وخبرات وميوؿ سابقة مختمفة. معني ذلؾ أننا نثمف نموذجا مف التفكير عمى

في موقؼ ما، التي تشير إلى الوقت والظرؼ المناسبيف الذي  وىذا يتضمف التمميحات
نجاز ستخداـا يتطمب مستوي معيف مف الميارة إلسيكوف استخداـ ىذا النموذج مفيدا، وىذ  وا 

السموكيات عمى نحو فعاؿ بمرور الزمف، وىذا يعتبر كتوصيات وكنتيجة لكؿ تجربة يتـ استخداـ 
 . (Costa & Kallick, 2000,p.1)ىذه السموكيات. 

التي تتمتع بيا ىذه  صائصيوم عادات العقل من خالل الخكما يمكن إدراك مف
 العادات كما أوردىا العديد من التربويين عمى النحو التالي9
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ختيار السموؾ الفكري المناسب واألكثر مبلئمة لمتطبيؽ دوف إويتمثؿ في  Value 9 التقييم .1
 .(Costa & Kallick,2003,p.9)غيره مف األنماط الفكرية األقؿ إنتاجا. 

كيات العقمية الشعور بالرغبة لتطبيؽ نموذج معيف مف نماذج السمو  Inclination9 الرغبة  .2
 (Costa & Kallick,2000,p.17). ختياره. إالذي تـ تفضيمو أو 

 ستخداـ أنماط سموكيةومبلئمتيا إلتتضمف إدراؾ الفرص  Sensitivity9الحساسية  .3
 (.157ص ،ـ2007عقبلنية وتطبيقيا.)قطامي،

لتحقيؽ النجاح ومسايرة  األساسيمتبلؾ الميارات والقدرات إىي Capability : المقدرة .4
 (.205ص ،ـ2013السموؾ العقمي ) العتيبي،

ىي مواصمة اإلصرار عمى التفكير التأممي ولتحسيف أداء  Commitment 9االلتزام  .5
 (Costa & Kallick,2000,p.17). نموذج السموؾ العقمي. 

ىي إدماج السموكيات الفكرية وتحويميا إلى أفعاؿ وقرارات وحموؿ  Policy 9السياسة  .6
 (.157ص ،ـ2007لممشاكؿ التي تعترض الفرد. )قطامي،

( أف ىذه الخصائص تعمؿ سوية وال يمكف 16ص ،ـ2013ويوضح كاظـ والطريحي )
ؿ فصؿ إحداىما عف األخرى، فإف ميوؿ الطمبة لمتفكير بدقة في المشاكؿ التي يواجيونيا داخ

المدرسة وخارجيا ال تكفي بدوف وجود القيمة، التي تجعؿ الطمبة يعرفوف بأف ىذا الوقت 
المناسب الذي يكوف فيو استعماؿ ىذه العادات العقمية مناسبًا دوف غيرىا، لذا سوؼ تتشكؿ لدى 
الطمبة قدرة عمى استعماؿ السموكيات الذكية بمستوي عاؿ مف الميارة وبصورة فاعمة، بحيث 

 .لتزاـ بيذه السموكيات والتقدـ بيا إلى تطبيقات مستقبميةمف اإل ـتمكني

ف الشخص الذي يمتمؾ عادات العقؿ أنو يمكف القوؿ بأالباحث  خمصوفي ضوء ذلؾ 
 يتصؼ بالصفات التالية:

 ختيار أنماط سموكية فكرية مناسبة لممواقؼ التي يواجييا.إلديو القدرة عمى  .1
 ستخداميا.االتفكير المختمفة، ويميؿ إلى  يمتمؾ العديد مف قدرات وميارات .2
 لديو الرغبة في التفكير وباستعماؿ نموذج معيف مف النماذج السموكية العقمية. .3
 يمتمؾ اإلدراؾ لمفرص ومبلئمتيا الختيار أفضؿ األنماط السموكية المناسبة. .4
اتية، ستفادة منيا في كافة الميارات الحيت وخصائص المفكر الجيد، وكذلؾ اإللديو صفا .5

 والعمؿ عمى تطويرىا.
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تصبح العادات العقمية لديو جزء مف ممارساتو اليومية ال يمكف أف ينفؾ عنيا بأي ظرؼ  .6
 مف الظروؼ.  

 وصف عادات العقل9 

ييف لعادات ظيرت العديد مف التوجيات النظرية والتصنيفات الشييرة لبعض التربو  
التربوييف ليذا الموضوع، ومف ىذه  المتزايد مف قبؿ بعض ىتماـالعقؿ؛ وذلؾ نتيجة اإل

( 2061وتصنيؼ ومنظور مشروع ) ،(Marazano,1998)التصنيفات: تصنيؼ مارزانو
لعادات العقؿ البشري، وتصنيؼ المجمس  (Hyerle,1999) يلعادات العقؿ، ومنظور ىيرل

) رومي ، ومنظور سيزر(NCTM)القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 
(Sizer& Meier  التصنيؼ الشيير لكوستا وكاليؾ  لعادات العقؿ، وكذلؾ أيضا(Costa & 
Kallick,2000)  . 

برز التصنيفات وأىميا في مجاؿ العقؿ البشري؛  أويعتبر تصنيؼ كوستا وكاليؾ مف  
( إال أف تصنيؼ كوستا وكاليؾ مف أكثر النماذج والتصنيفات 90ص ،ـ2010حيث أشار نوفؿ)

 ي شرح عادات العقؿ. إقناعا ف

قائمة بست عشرة عادة لمعقؿ، وىذه  (Costa & Kallick,2000)  وقدـ كوستا وكاليؾ 
القائمة ىي: المثابرة، والتحكـ بالتيور، واإلصغاء بتفيـ، والتفكير بمرونة، والتفكير بالتفكير، 

عمى المعارؼ والكفاح مف أجؿ الدقة، والتساؤؿ وطرح المشكبلت، وتطبيؽ المعارؼ الماضية 
الجديدة، والتفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة، وجمع البيانات باستخداـ الحواس الخمس، واالستعداد 
الدائـ لمتعمـ، التفكير التبادلي، واإلقداـ عمى مخاطر مسئولة القدرة، والتفكير اإلبداعي، 

يجاد الدعابة.  االستجابة بدىشة ورىبة، وا 

جيات النظرية والتصنيفات المتعددة لتصنيؼ عادات ف المتأمؿ في التو أويمكف القوؿ:  
العقؿ يبلحظ إف جميعيا ييدؼ إلى تأسيس عقؿ منتج وفاعؿ، مف خبلؿ تطوير العمميات 

ختمفت في تصنيفيا لعادات العقؿ إف ا  ات التفكير واستراتيجياتو، حتى و العقمية والمعرفية وميار 
 تبعًا لممجاؿ الذي تنتمي إليو.

 عادات العقل لكوستا وكاليك؛ وذلك لألسباب اآلتية9 تصنيف الحاليةوتستيدف الدراسة 

إف تصنيؼ كوستا وكاليؾ يشمؿ عمى معظـ عناصر الرؤى األخرى  لعادات العقؿ ويعتبر  .1
 مف أكثر التصنيفات إقناعا في شرح وتفسير، وتطبيؽ العادات العقمية.
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بدراسة العقؿ؛ حيث عمؿ عمى فيـ العتبار كوستا مف أكثر الخبراء الذيف اشتيروا باالىتماـ  .2
العقؿ واستثماره لتوليد عادات تفكير تعود بالنفع عمى الفرد. كما عمؿ عمى توظيؼ األنشطة 

 (33ص ،ـ2009 ،والعادات لزيادة طاقة الدماغ، وجعمو آلة تفكير نشطة) الدليمي، وحراشة
عرفية، أىميا شتقت مف إطار نظري شمولي يتكوف مف مجموعة مف النظريات المأُ أنيا  .3

ونماذج ما وراء المعرفة،  ،نظريات الذكاء، والذكاء العاطفي، ونماذج معالجة المعمومات
 ونتائج أبحاث الدماغ         ،ونظرية التعمـ االجتماعي ،والنماذج البنائية ،واألنماط المعرفية
 (.154ص ،ـ2000،)المييمي  ومحمود

رجمتيا إلى أىداؼ سموكية وأعماؿ بسيولة، أنيا مناسبة لجميع مكونات المنيج، ويمكف ت .4
وكذلؾ يمكف تطبيقيا في جميع المستويات العمرية، وكذلؾ يمكف مبلحظتيا وتسميتيا 

 (.18ص ،ـ2012ونمذجتيا.) المقماني،

، كما أوردىا كوستا وكاليؾ ات الستة عشروفيما يمي وصؼ تفصيمي لكؿ عادة مف العاد
عفانة ( و 5ص ،ـ2007)ووطفة (90ص ،ـ2008بتعريفات كؿ مف نوفؿ)وباالستعانة 

( والعديد مف 285ص ،ـ2010)زيتوف( و 320ص ،ـ2004) المعاطي أبو( و 50ص ،ـ2013)
 الباحثيف والتربوييف:

 9 (Persisting) المثابرة .0

وقد لخص كبل مف تتصدر المثابرة قائمة العادات العقمية، 
معناىا بقوليما: "ىي  (96ص ،1،ج2003) كوستا وكاليؾ

 التمسؾ بالميمة حتى لو كنت تريد االستسبلـ".

صمة بذؿ ( بأنيا "اإلصرار والعزيمة عمى موا320ص ،ـ2004ويمخصيا أبو المعاطي )
األىداؼ نجاز األعماؿ وفؽ إلستمرارية في تركيز تمؾ الجيود، الجيود، كما تشير إلى اإل

 المخطط ليا".

( بأنيا "رغبة أو حافز داخمي، يدفع الفرد إلى إتماـ حؿ 51ص ،ـ2013وتمخصيا عفانة )
المشكمة التي تواجيو، بطريقة منيجية ومنظمة، بالرغـ مف جميع المعوقات التي تواجيو بغية 

 تحقيؽ اليدؼ المنشود".

لـز ما أنت مكمؼ بعممو وأكممو إ
 في التركيز. نيايتو واستمرإلى 
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لمنجاح، وتتمثؿ باإلصرار  ف المثابرة تعتبر شرط أساسيأب الباحث خمصفي ضوء ذلؾ و 
تحقيؽ اليدؼ  يدؼجو المتعمـ ميما كانت صعبة، بستمرار في حؿ المشكبلت التي تواعمى اإل
 المنشود.

 9(Managing Impulsivity)التحكم في التيور  .1

لقد نيانا رسولنا صؿ اهلل عميو وسمـ عف التيور ودعانا إلى 
التحكـ وضبط النفس بقوؿ رسولنا الكريـ : "يا عائشة إف اهلل 

 يحب الرفؽ في األمر كمو"

( بأنيا "التفكير قبؿ اإلقداـ 19ص ،2000)  Costa & Kallick كوستا وكاليؾ ويمخصيا
ي سيقوـ المتعمـ بدراستيا، وتكويف رؤية لما عمى الفعؿ، والقدرة عمى وضع تصور لمميمة الت

 سيحصؿ أو خطة عمؿ/ أو ىدؼ أو ميمة معينة قبؿ البدء بيا. 

( إلى أف ىذه العادة تقتضي معاودة النظر مرات عديدة  104ص ،ـ2007ويشير وطفة )
أني ؾ القدرة عمى التمتبلإد قبؿ الوصوؿ إلى حكـ نيائي أو إجابة متسرعة، وأنيا تستمـز مف الفر 

 والفورية، وقبوؿ أي شيء يرد إلى الذىف. بتعاد عف التيور والتسرعوالصبر، واإل

غاء لوجيات أف عادة التحكـ بالتيور ىي قدرة الفرد عمى التفكير واإلص الباحث ويخمص
عطاء أحكاـ نيائية. إالنظر المتعددة، قبؿ   تخاذ القرارات وا 

 (Listening with Under Standing and Empathy)وتعاطف9  اإلصغاء بتفيم .2

إف اإلصغاء ىو بداية الفيـ والحكمة، وقد استنبط ذلؾ 
مف القوؿ العربي الشيير "إف بعض القوؿ فف.. فجعؿ 

أي، ال يعني أف فف اإلصغاء بذلؾ الر  وفنًا". وىاإلصغاء 
ليس مجرد عممية بسيطة قواميا أف يفرد المرء أذنيو 

ويترخي في االستماع إلى اآلخر، بؿ األمر يتعدي ذلؾ فاإلصغاء فعؿ نقدي تأممي، وعمؿ 
 (.5ص ،ـ2007ذىني معقد، يتضمف كثيرا مف الفعاليات والقدرات الذىنية.) وطفة،

العادة بقوليا: "ىي أف نعيش مؤقتا في حياة  ( عف ىذه14صـ، 2008وعبرت ليمي ) 
 ف نعيد صياغة أفكارىـ وتصوراتيـ".أاف نحسف اإلصغاء ليـ دوف تحيز، و اآلخريف، و 

تميؿ فمديؾ وقت فكر قبؿ أف 
 ومنتبيا. . ابؽ ىادئاتتصرؼ

فيـ اآلخريف كرس طاقة عقمية إلى اسع 
ألفكار شخص آخر نقح أفكارؾ جانبا 
 لفترة لتستطيع إدراؾ وجية نظر اآلخريف. 
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ف اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ ىو قدرة الفرد عمى اإلصغاء لآلخريف أب حثالبا يستنتجو  
واحتراـ أفكارىـ ومشاعرىـ واتجاىاتيـ والتجاوب معيـ بصورة مبلئمة، تمكنو مف إعادة  صياغة 

 مفاىيـ ومشكبلت اآلخريف وأفكارىـ  بشفافية.

 (Thinking Flexibly)التفكير بمرونة9  .3

لمعمومات يقصد بالتفكير بمرونة ىو فف معالجة ا
وتغير األفكار واآلراء وتعديمييا في البيانات أو األدلة 

 ( 285ص ـ، 2010الجديدة.) زيتوف،

( إلى أف المرونة ىي: "القدرة عمى 12ص ـ، 2010ويشير كؿ مف العمار والمغيصب )
تغير مسار تفكيرنا عند الحاجة ، والتكيؼ مع المستجدات والمواقؼ الجديدة، باإلضافة إلى 

القدرة عمى اإلحساس باآلخريف وتفيـ آرائيـ وتقبؿ وجيات نظرىـ المختمفة والقدرة عمى  امتبلؾ
 حؿ المشكبلت بطرؽ غير تقميدية".

إف التفكير بمرونة "ىي قدرة  (Costa & Kallick,2003,p.245)  ويؤكد كوستا وكاليؾ
طبلقة في الحديث، الفرد عمى التفكير ببدائؿ وخيارات وحموؿ ووجيات نظر متعددة ومختمفة مع 

وقابمية لمتكيؼ مع المواقؼ المختمفة التي تعرض عميو وتتضح عمى الفرد مف خبلؿ األقواؿ 
 الدالة عمييا".

التفكير بمرونة ىو: قدرة الفرد عمى إعطاء حموؿ وبدائؿ  عادة أف ويخمص الباحث
ادة تنظيـ ومقترحات متعددة مف خبلؿ النظر إلى األمور بصورة مختمفة، والقدرة عمى إع

نتاج بدائؿ جديدة. وكما يرى الباحث أف ىناؾ عبلقة قوية تربط بيف عادة  المعمومات واألفكار وا 
الشخص الذي يممؾ عادة التفكير  فأحيث  ،ادة اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼالتفكير بمرونة وع

 بمرونة قد كاف متقف لعادة اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ .  

التفكير حول التفكير9 ) التفكير وما وراء   .4
  (Thinking About Thinking)التفكير( 

يقصد بالتفكير ما وراء التفكير ىو القدرة عمى معرفة 
  اآلخريف. ألفعالو ولتأثيرىا في ثر إدراكاكما نعمـ وما ال نعمـ، حيث يصبح الفرد أ

 (285ص ـ، 2010زيتوف،)

وضع ما بطريقة أخري جد إلى انظر 
طريقة لتغير المنظور واستنبط بدائؿ 

 . وانظر في الخيارات المتاحة

ألفكارؾ. تعرؼ عمى معارفؾ. كف واعيا 
واستراتيجياتؾ ومشاعرؾ وأفعالؾ   

 وكيؼ تؤثر كميا عمى اآلخريف
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( بأنيا "قدرة الفرد عمى ذكر تخطيط إستراتيجية مف أجؿ 86صـ، 2008ويمخصيا نوفؿ )
إنتاج المعمومات البلزمة، وعمى أف يكوف واعيًا لخطواتو واستراتيجياتو أثناء عممية حؿ 

 ويمو.المشكبلت، وأف يتأمؿ في مدي إنتاجية تفكيره وتق

أف التفكير حوؿ التفكير ىو  قدرة الفرد عمى التعبير عف قدراتو ومياراتو  ويرى الباحث
المعرفية ومعرفة الخطوات البلزمة لخطة عممو ووصؼ ما يعرؼ وما يحتاج لمعرفتو والقدرة 
عمى تقييـ خطتو ورسـ خطوات تفكيره وتوضيحيا، وأف ىذه العادة تستمـز منح الفرد فرصة 

 ي أفعالو وخطواتو ولماذا يقـو بيا.لمتأمؿ ف

 (Striving for Accuracy)9الكفاح من أجل الدقة .5

 (Costa& Kallick,2003,p.96)يعرؼ كوستا وكاليؾ 
ىذه العادة بقوليما: "ىو العمؿ مف أجؿ الكماؿ واألناقة 

 إنجازه،والحرفية وتفحص المعمومات لمتأكد مف صحتيا ومراجعة متطمبات المياـ وتفحص ما تـ 
 ومراجعة القواعد التي ينبغي االلتزاـ بيا".  ،والتأكد مف أف العمؿ يتفؽ مع المعايير

"قدرة المتعمـ عمى مراجعة العمؿ الذي يقـو  ( بأنيا15ص ـ،2008وتعرفيا حساـ الديف )
بو أثناء أداء الميمة المكمؼ بيا، لمتأكد مف الوصوؿ إلى المقاييس الموضوعة والتي يستخدميا 

 كمعايير أو محكات.

ىذه العادة عمى أنيا قدرة الفرد عمى احتراـ الجودة والدقة والرغبة في جعؿ  ويعرف الباحث
ثناء أداء الميمة المكمؼ أ، مف خبلؿ مراجعة العمؿ الذي يقوـ بيا األشياء واضحة قدر اإلمكاف

 بيا، لمتأكد مف الوصوؿ إلى المقاييس الموضوعة والتي تكوف بمثابة محكات ومعايير.

 (Questioning and Posing- Problems)التساؤل وطرح المشكالت9  .6

يقصد بالتساؤؿ وطرح المشكبلت ىو القدرة عمى 
طرح أسئمة وتوليد عدد مف البدائؿ لحؿ المشكبلت 
عندما تحدث أو تعرض عميو، مف خبلؿ الحصوؿ 
عمى معمومات مف مصادر متعددة. ) رياني، 

 (20ص ـ، 2011

. ابحث تساؤلياً  كيؼ تعرؼ؟ طور موقفاً 
عف البيانات البلزمة واختر استراتيجيات 
مبلئمة إلنتاج ىذه البيانات جد مشكبلت 

 لتعمؿ عمى حميا.

افحص ثانية. ارع الرغبة في 
 الدقة واإلخبلص والحرفية .
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التساؤؿ وطرح المشكبلت أىـ العادات العقمية التي ينصح بيا المربوف بأىمية تدريب  ويعد
 (.182ص ـ، 2011. ) الجفري،المتعمميف عمييا منذ مراحؿ مبكرة في العمر

التساؤؿ وطرح المشكبلت عمى أنيا قدرة الفرد عمى حب االستطبلع وطرح  ويعرف الباحث
 ىمعمومات مف مصادر عدة والقدرة عمصوؿ عمى الالتساؤالت المتعددة حوؿ مشكمة ما لمح

 تخاذ القرار.إ

 Applying the past to new ) جديدةتطبيق المعارف الماضية عمى مواقف  .7
and different situations) 

إف توظيؼ المعرفة واالستفادة منيا، يعد شكبًل 
متقدما مف أشكاؿ الذكاء المرتبط بعادات العقؿ، فاإلفراد 

األذكياء يتعمموف مف تجاربيـ، وعندما تواجييـ مشكبلت جديدة محيرة، يمجأوف إلى 
 (.7ص ـ،2007ماضييـ ليستخمصوا منو تجاربيـ. )وطفة،

معمـ لمطمبة عمى استخبلص المعرفة أو ( أف تشجيع ال56صـ، 2013نة )وتري عفا
بلليا في ظروؼ ومواقؼ حياتية استغ مف التجارب الماضية، وتوظيفيا أوالخبرة المكتسبة 

 مشابية ىي خطوة ميمة ومتوافقة مع طبيعة العمـ التراكمية. ىأخر 

 ىذه العادة بأنيا تتمثؿ بقدرة الفرد عمى استخداـ وتوظيؼ خبراتو السابقةويعرف الباحث 
 في مواجية المواقؼ الجديدة واستغبلليا وتطويرىا مع كؿ ما ىو جديد.

 ل بوضوح ودقة9صاالتفكير والتو  .8
(Think and Comminucting with Clarity and Precision) 

بالتفكير والتواصؿ بوضوح ودقة ىو: قدرة يقصد 
الفرد عمى توصيؿ ما يريده بدقة سواء كاف ذلؾ كتابيًا أو شفويًا باستخداـ لغة دقيقة لوصؼ 
األعماؿ وتحديد الصفات الرئيسة وتميز المتشابيات واالختبلفات والقدرة عمى صنع قرارات أكثر 

واالبتعاد عف اإلفراط في التعميـ  شمولية ودقة، والقدرة عمى استخداـ مصطمحات محدده
 (58ص ـ،2005)العمور،

استخدـ ما تتعممو ادخؿ إلى المعارؼ 
السابقة وانقميا إلى وضع يتجاوز 

 .الوضع الذي تـ تعمميا فيو

أف توصؿ أجؿ كافح مف  .كف واضحاً 
أفكارؾ بدقة لآلخريف كتابيا وشفويا تجنب 

 التعميـ المفرط والتحريؼ والحذؼ 
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( بأنيا "تعني الربط بيف المغة والتفكير واستخداـ المغة 211صـ، 2011ويعرفيا العتيبي )
في توصيؿ الفكرة بدقة سواء كاف ذلؾ كتابيا أو شفويا واستخداـ تعبيرات محددة وأسماء 

 بإيضاحات ومقارنات وقياسات وأدلة".وتشابيات صحيحة والسعي  إلى دعـ المقوالت 

 (Gathering Data Through all Senses)جمع البيانات باستخدام جميع الحواس  .01

"القدرة ( بأنيا 284ص ـ،2010يعرفيا زيتوف )
عمى إتاحة اكبر عدد ممكف مف الفرص الستخداـ 
الحواس، مثؿ البصر والسمع والممس والتجربة والحركة 

 والشـ والتذوؽ، بيدؼ تحقيؽ الفيـ وحؿ المشكمة".

أف توظيؼ الحواس في عممية  ويتضح لمباحث
وا لمواقؼ التعمـ مف أيسر العادات العقمية في التطبيؽ، لذا ينبغي عمى المعمميف أف يخطط

نو كمما زاد عدد أستخداـ الحواس، كما و مف الفرص إلكبر قدر ممكف أتعميمية متنوعة، تنتج 
 نشغاؿ في جمع البيانات زادت نسبة التعمـ المكتسبة.الحواس في  اإل

   Creating Imagining Innovating   اإلبداع والتصور واالبتكار9  .00

إف التصور أو التخيؿ ىي عممية عقمية عميا يتـ مف خبلليا 
إعادة بناء صور المجاؿ أو المواقؼ بشكؿ جيد ذا معني ويمنحيا 

 (44ص ـ،2002خصائص لـ تكف مف قبؿ. ) المغاري،

بتكار ف اإلبداع والتصور واالا (Costa & Kallick, 2003,1,p.32)يري كوستا وكاليؾ 
والقدرة  ،مختمفة ومواقؼ متنوعة والتفكير مف عدة زوايا أدوار: قدرة الفرد تصور نفسو في ىي

والتفكير بأفكار غير عادية،  ،عمى التعبير عف أفكار اآلخريف وطرحيا ومناقشتيا وتبنييا
نياء العمؿ المطموب.  والمواظبة عمى الميمة وا 

ستغبلؿ الظروؼ إبأنيا: قدرة الفرد عمى  ىذه العادة يعرف الباحثما سبؽ  وبناء عمى
 والفرص واإلمكانات المتاحة لموصوؿ ألشياء جديدة غير مألوفة .

 

 

استخدـ مساراتؾ الطبيعية. اجمع البيانات 
باستخداـ جميع المسارات الحسية : 

شـ والممس والحركة والسمع الذوؽ وال
 .والبصر

جرب طريقة أخري ولد 
أفكار مبتكرة واسع إلى 
 الطبلقة واألصالة 
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   Taking Responsible Risksاإلقدام عمى المخاطرة   .01

( بأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 89ص ، ـ2008يعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )
"االسػػػػػتعدادات لتجربػػػػػة اسػػػػػتراتيجيات وأسػػػػػاليب وأفكػػػػػار 
جديػػدة واكتشػػاؼ وسػػائط فنيػػة بسػػبب التجريػػب واختيػػار 

فرضية جديدة حتى لو كاف الشؾ حياليا واستغبلؿ الفرص لمواجية التحدي الػذي تفرضػو عمميػة 
 حؿ المشكبلت".

قػػدرة عمػػى كشػػؼ الغمػػوض ( أف ىػػذه العػػادة تعنػػي "ال15صـ، 2008وتشػػير حسػػاـ الػػديف ) 
الذي يحيط بمشكمة ما". وأضافت عمػى ذلػؾ أف المػتعمـ فػي العػادة يبػدي سػموكو المخػاطرة حينمػا 

 يشعر باألماف، وىو يقدح زناد أفكاره، ويقدـ عبلقات جديدة، ويشارؾ في أفكار أصيمة.

مػف أسػس  متبلؾ الفرد روح المخاطرة والمغػامرة التػي تنطمػؽإأنيا عبارة عف  ويتضح لمباحث
 تعتمد عمى الخبرات السابقة واالىتماـ بنتائجيا والقدرة عمى كشؼ الغموض في ىذه المشكبلت.

 Learning Continuously9االستعداد الدائم لمتعمم المستمر  .02

تتمثؿ في قدرة الفرد عمى التعمـ المستمر وامتبلؾ الثقة 
وحب االستطبلع والبحث المتواصؿ لمحصوؿ عمى طرؽ أفضؿ 

 2005مف أجؿ النمو والتعمـ وتحسيف الذات ) قطامي وعمور،
 (.113صـ، 

( أف األفراد الذيف يمارسوف ىذه العادة ىـ الذيف يطمبوف 62صـ، 2013وتشير عفانة )
الحياة، فيـ يسعوف دائما لمتحسيف والتعمـ الدائـ. وأيضا يعدلوف مف أنفسيـ  العمـ عمى مدي

 بشكؿ دائـ ويحاولوف إيجاد سبؿ جديدة لفعؿ أشياء أفضؿ وأحسف.

أف األفراد الذيف يتمتعوف بيذه العادة ويمتازوف بيا، يتمتعوف ويمتازوف بعادة  الباحث ويستنتج
 المثابرة بشكؿ دائـ لما ليا عبلقة وطيدة بيف ىاتيف العادتيف.

 

 

اقتحـ المخاطر. واستخدـ كفاياتؾ 
 وقدراتؾ إلى ابعد مدي ممكف

 -عمـ مف التجارب. كف فخورات
بأف  -مع شيء مف التواضع

نؾ ال تعرؼ . قاـو تعترؼ بأ
 الرضا عف الذات. 
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 :(Thinking Interdependently) التفكير التبادلي .03

الفرد عمى تبرير األفكار واختيار مدي تتمثؿ في قدرة 
صبلحية استراتيجيات الحموؿ وتقبؿ التغذية الراجعة والتفاعؿ 

في إنجاز مياـ معينة     والتعاوف ضمف مجموعات والمساىمة
 (.96ص ،2جـ،2003) كوستا وكاليؾ،

وتعػػػرؼ بأنيػػػا "قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى العمػػػؿ ضػػػمف مجموعػػػات، مػػػع القػػػدرة عمػػػى التبريػػػر لؤلفكػػػار 
واختبػػػػػار مػػػػػدى صػػػػػبلحية اسػػػػػتراتيجيات الحمػػػػػوؿ والتفاعػػػػػؿ والتعػػػػػاوف والعمػػػػػؿ مػػػػػع المجموعػػػػػة". 

 (.89صـ، 2008)نوفؿ،

 :Responding with Wonder and Aweاالستجابة بدىشة ورىبة  .04

( بأنيا: "القدرة 88ص ـ،2008نوفؿ) يعرفيا
عمى الفاعمية في االستجابة واالستمتاع بيا، 

يجاد الحموؿ ومواصمة التعمـ والشعور باالنب يار وا 
 ىتماـ".والسرور بالتعمـ والتقصي واإل

فكمما  يا،تعمميتـ ( أف ىذه العادة تقطؼ أكثر مما 59ص ـ،2013وتشير عفانة )
كانت الدروس أكثر حيوية ومتعة ودىشة، كمما زاد معدؿ نمو ىذه العادة لممتعمميف. 

يتحدي المشكمة  ذه العادة يتميز بعدة سمات ومنياوأضافت أيضا أف الفرد الممارس لي
 ويحاوؿ حميا، يحب االستطبلع وتقصي جذور المشكمة.

 Finding Humor9إيجاد الدعابة  .05

( بأنيا "القدرة 21صـ، 2011يعرفيا رياني)
عمى تقديـ نماذج مف السموكيات التي تدعو إلى 
السرور والمتعة، مف خبلؿ التعمـ مف حاالت عدـ 

 الفروؽ والثغرات". في التطابؽ

( عمى أف المعمميف بحاجة إلى نشر الدعابة في بيئة 96صـ، 2003وكاليؾ )وأكد كوستا 
الغرفة الصفية، ليسيموا في تنمية ىذه العادة وقد أرفؽ عدة أفكار معينة في ذلؾ ومنيا إقامة 

 مناسبات إلقامة الدعابة اليادفة، وقراءة بعض القصص والكاريكاتيرات الفكاىية.

اترؾ نفسؾ عمى سجيتيا ودع ظواىر 
العالـ وجمالو يأسرانؾ وابحث عف كؿ ما 

 ىو مرعب وغامض في ىذا العالـ 

اضحؾ قميبل. ابحث عف كؿ ما ىو متقمب 
ر متوقع في الحياة اضحؾ ومتنافر وغي

  عمى نفسؾ عندما يكوف ذلؾ بمقدورؾ.

. اعمؿ مع سوياً  ااعممو 
خريف وتعمـ منيـ بصورة اآل

 .متبادلة
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صف عادات العقل الستة عشر يستنتج الباحث ما في ختام ىذا الممخص الموجز لو  
 9يمي ماعادات العقل، المتعمقة بأكدت عميو بعض األدبيات والتعريفات التربوية 

  تمؾ العادات أو السموكيات غير مقتصرة عمى فئة معينة مف العمماء أو األطباء والميندسيف
نما ىي عامة لجميع األفراد في شتي مجاالت الحي  اة.ومف شابيـ، وا 

 ،( ص3، 2،جـ2003وىذا ما أكده كوستا وكاليؾ ) إف ىذه العادات متداخمة فيما بينيا
بقوليما " إف العديد مف العادات تتجمع بصورة طبيعة كالعنقود وعندما تنظر بتمعف في 

 المؤشرات الخاصة بعادة معينة تجد نفسؾ بحاجة لمنظر في عادات أخري مرتبطة بيا.
  العادات أصبح ىدفا منشودا مف قبؿ العديد مف المؤسسات التربوية اكتساب المتعمميف لتمؾ

( و... عمى ـ2012( وطراد )ـ2013( وعفانة )ـ2009والتعميمية، وىذا ما أكده فتح اهلل)
أف امتبلؾ المتعمـ لتمؾ العادات ينمي وعيو الفكري ويمكنو مف التعامؿ مع التناقضات 

 وفعاؿ. إيجابيالفكرية والعممية واألخبلقية في المجتمع بشكؿ 

اكتفى بدراسة خمس عادات عقمية، وىي موضع اىتماـ البحث  وجدير بالذكر أن الباحث
مية ليست تركيبية تربوية سريعة المفعوؿ. ويضـ برنامج الراىف، مع مبلحظة أف العادات العق

الدراسة العادات العقمية اآلتية: )الكفاح مف أجؿ الدقة، والتفكير بمرونة، وتطبيؽ المعارؼ 
السابقة عمى المواقؼ الحالية، جمع البيانات بجميع الحواس، التساؤؿ وطرح المشكبلت(. وقد تـ 

اد إلى الدراسات السابقة واستشارة العديد مف المختصيف اختيار ىذه العادات الخمس باالستن
التربوييف، وبما يتبلءـ مع طبيعة طمبة الصؼ الرابع األساسي، وبما يتناسب مع مادة 

 الرياضيات.

 تنمية عادات العقل9

 والمعموماتية العممية لمحاولة التطورات حاليا تغيرات مكثفة التربوية الساحات تشيد 
نما والميارات فحسب؛ ىدؼ التعميـ إكساب المحتوى يعد فمـ القرف الحالي،والتكنولوجية في   وا 

 أيا نفسو عمى يتعمـ معتمدا أف مف الفرد يتمكف بحيث العقؿ عادات وتنمية التعمـ ىذا توظيؼ
أىداؼ  أسمى مدى الحياة التعمـ يجعؿ بشكؿ المختمفة الحياة مراحؿ وفي معرفتو يريد ما كاف

 التربية. 
خبلؿ تعريؼ عادات العقؿ يتضح أنيا أنماط وميارات وسموكيات تساعد الفرد  ومف

عمى حؿ المشكبلت التي تواجيو والتفكير بذكاء وتأني. كما تكمف أىمية عادات العقؿ في أنيا 
 تساعد عمى تسييؿ تعمـ الطمبة وتساعدىـ عمى توظيؼ الخبرات التي تعمموىا في المستقبؿ.
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( إلى أف تنمية العادات العقمية 239ص ـ،2011الوليمي)حيث يشير عبد الوىاب و 
يساعد المخزوف المعرفي لممتعمـ، إدارة أفكاره بفاعمية، وتدريبو عمى تنظيـ الموجودات بطريقة 
جديدة، والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتوظيؼ المعارؼ المتاحة لحؿ المشكبلت 

 ممواد الدراسية لدى المتعمـ.ويساعد عمى تنمية االستيعاب المفاىيمي ل
 عفانة ( ودراسةـ2009اسة فتح اهلل)در  ت بعض األدبيات والدراسات ومنياوكما أكد

( ـ2011رياني) ( ودراسةـ2014( ودراسة أبو سيؼ )ـ2012( ودراسة العتيبي )ـ2013)
أثناء (عمى أىمية تنمية العادات العقمية لدى الطمبة واالىتماـ بدمجيا ـ2005وقطامي وعمور )

 مفرد عمى:لساعد العادات العقمية التخطيط لمتدريس ألنيا ت

 .فيـ أفضؿ لمعالـ ومتغيراتو ومشكبلتو وقضاياه 
 .توجيو وتنظيـ عممية التعمـ وتحمؿ مسئوليتيا 
 .التعامؿ بكفاءة مع مواقؼ الحياة اليومية 
 التعامؿ مع المعمومات مف مصادرىا المختمفة مع تحري الدقة والموضوعية والوضوح  إجادة

سعًيا وراء تحقيؽ مستوى أفضؿ مف اإلدراؾ لفيـ تمؾ المعمومات واالستفادة منيا عمى الوجو 
 األكمؿ.

  تشجيعو عمى امتبلؾ اإلرادة تجاه استخداـ القدرات والميارات العقمية في جميع األنشطة
ة والحياتية حتى يصبح التفكير لدى المتعمـ عادة ال كما تتمثؿ أىمية تعمـ عادات التعميمي

 العقؿ فيما بعد التعميـ األساسي في النقاط اآلتية:
 العمميات العقمية. ةطمبة عمى التفكير الواعي وممارستدرب ال 
 .تساعد الطمبة عمى حؿ األزمات العقمية والصراعات المعاصرة واتخاذ القرار 
 د عمى تطوير ومعالجة السمبيات لتصبح إيجابيات والمثابرة عمى إنياء الميمة.تساع 
 تطور ميارات العمؿ التفاعمى مع اآلخريف 

 وخالصة ما ذكر استخمص الباحث من أىمية تنمية عادات العقل النقاط اآلتية9

 .إمكانية تنمية عادات العقؿ والتدريب عمييا ومف ثـ قياسيا 
 إليجابية  أو السمبية بطبيعة بيئة التعمـ ومدخبلت وعمميات تتأثر عادات العقؿ با

 التعميـ.
 .تظير عادات العقؿ عند استخداـ الطمبة األنماط السموكية المناسبة عند حؿ المشكبلت 
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  ضرورة تدريب المعمميف واألكاديمييف عمى كيفية تنمية عادات العقؿ المنتجة لدى
 ؿ في عممية التعمـ.الطمبة واستخداـ استراتيجيات عادات العق

 ـ إلى جعؿ عادات العقؿ مف األىداؼ التربوية يتوجيو نظر القائميف عمى عممية التعم
 التي نسعى إلى تحقيقيا وتنميتيا لدى الطمبة

 أساليب تنمية عادات العقل 

العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية عادات العقؿ لدى المتعمميف، وتنوعت  ظيرت 
 األساليب التي استخدمتيا تمؾ الدراسات في تنمية عادات العقؿ، ومف ىذه األساليب:

حيػػث طػػور البػػاحثوف بػػرامج  تنميةةة عةةادات العقةةل مةةن خةةالل بنةةاء بةةرامج تدريبيةةة خاصةةة9 .1
شػػػػكؿ مباشػػػر أو غيػػػػر مباشػػػر وبشػػػػكؿ مسػػػتقر عػػػػف تدريبيػػػة خاصػػػػة لتنميػػػة عػػػػادات العقػػػؿ ب

(، ـ2015(، وبرنامج حميػوة )ـ2007المقررات الدراسية، ومف ىذه البرامج: برنامج قطامي )
 (.ـ2012وبرنامج رياني )

يػتـ تنميػة عػادات العقػؿ مػف تنمية عادات العقل من خةالل اسةتراتيجيات وأسةاليب متنوعةة9  .1
ذج الحديثػػة واسػػتخداـ بعػػض األنشػػطة التدريسػػية، خػػبلؿ تجريػػب بعػػض االسػػتراتيجيات والنمػػا

مػػف خػػبلؿ دمجيػػا مػػع المحتػػوي المعرفػػي لممػػواد الدراسػػية، وىنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي 
(، ودراسػػػػة عمػػػػى ـ2006أثبتػػػػت فعاليتيػػػػا فػػػػي تنميػػػػة عػػػػادات العقػػػػؿ ومنيػػػػا:  دراسػػػػة سػػػػعيد )

 (. ـ2013(، ودراسة عفانة )ـ2008(، ودراسة حساـ الديف )ـ2009)
 دور المعمم في تنمية عادات العقل لدى المتعممين9

 ،ـ2006يمعب المعمـ الدور الكبير في تنمية عادات العقؿ لدى المتعمميف، وقد حػدد سػعيد )
 ( دور المعمـ فيما يمي:428،430ص-ص

 :يمي ما خبلؿ وذلؾ مف عادات العقؿ فيـ المتعمميف عمى مساعدة .1
 · .عادة كؿ نقاش حوؿ حمقة إدارة
 ثقافتيـ  واقع المتعمميف ومف بيئة مف أمثمة استخداـ 
 بعادات العقؿ  عبلقة ليا التي الشخصية المتعمميف ببعض النوادر مشاركة 
 المناسبة  تحت عادات العقؿ وتصنيفيا سموكيات المتعمميف بدقة مبلحظة 
 التي وعاداتيـ وصؼ بعض أفعاليـ ثـ شخصياتنا جحة، تكميؼ المتعمميف بتحديد   
 .ذلؾ عمى ؿتد
 فيميـ مدى عف تعبر التي الممصقات أو الصور بعض بتصميـ المتعمميف تكميؼ   
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 لعادات العقؿ. 
 الطبلب  لمساعدة البيانية المنظمات وكذلؾ الفكري العصؼ شبكات مف االستفادة

ليتآلفوا وليصبحوا أكثر طبلقة بأعماؿ التوصيؿ والتواصؿ وبتشكيؿ أنماط 
 المعمومات.

 العقؿ، عادات بتنمية المرتبطة االستراتيجيات وتطوير تحديد عمى المتعمميف مساعدة .2
 :يمي ما خبلؿ وذلؾ مف

 عادات معينة لتنمية المحددة االستراتيجيات لتوضيح مرتفع بصوت التفكير طريقة استخداـ. 
 العقميةعاداتو  لتنمية بو الخاصة باإلستراتيجية المتعمميف زمبلئو بمشاركة متعمـ كؿ مطالبة. 
 بيئػتيـ واقػع مػف ذكروىػا التػي االسػتراتيجيات عمػى أمثمػة إيجػاد عمػى المتعممػيف تشػجيع  

 .وحياتيـ
 االستراتيجيات التي  لمعرفة غيرىـ أو األصدقاء أو اآلباء مع لقاءات بعقد المتعمميف تكميؼ 

 .العقمية عاداتيـ بيا ينموف
 عمييا التركيز دراسي ليتـ فصؿ كؿ بداية في العقمية عاداتيـ المتعمميف لتحديد توجيو يمكف 

 .الفصؿ أثناء
خبلؿ القياـ  مف العقؿ، عادات واستخداـ تنمية عمى تشجع ومدرسية صفية تعمـ بيئة تييئة .3

 بالعمؿ اآلتي:
 لعادات العقؿ   نموذج تصميـ 
 الدراسي  الفصؿ داخؿ الدراسية واألنشطة اليومية الحياة بأنشطة عادات العقؿ مزج   
 أىمية عف تعبر التي البصرية العروض وكذلؾ ،والممصقات الصور وعرض تطوير  

 .عادات العقؿ
 الميمة إنياء في يساعدىـ أف يمكف العقمية العادات أي لتوضيح المتعمميف سؤاؿ   

  المكمفيف بيا. التعميمية
 قياـ خبلؿ مف عادات العقؿ، مع تجاوبا يُظيروف الذيف لممتعمميف اإليجابي الدعـ توفير .4

 :باآلتي المعمـ    
 بمبلحظػة متعممػيف قيػاـ عػف عبػارة وىي "العمميات مبلحظي" مسمى تحت ميمة تحديد 

 مػع كتابػة ميػاميـ، أداء أثنػاء العقػؿ عػادات باسػتخداـ يقومػوف آخػريف متعممػيف
 .مواقؼ أخرى في منيا المبلحظات لبلستفادة
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 مواقػؼ فػي معينػة عػادات اسػتخداـ عمػى لقػدرتيـ ذاتػي تقيػيـ بعمػؿ المتعممػيف تكميػؼ 
 .معينة

 مف  تقدمو مدى يحدد متعمـ خاص بكؿ تقرير إعداد أو لممتعمميف الراجعة التغذية توفير 
 .لعادات العقؿ حيث استخدامو

 قياس عادات العقل وتقويميا
 فػإنيـ يجػدوف وتطويرىػا العقػؿ عػادات الطػبلب تعمػيـ فػي جػاديف المعمموف يكوف عندما

 ذلػؾ(Costa,1995) كوسػتا  ويعمػؿ التقيػيـ، مػف ال يتجػزأ جػزءً  العادات ىذه تجعؿ التي الطرؽ
الطػبلب لعػادات العقػؿ كمػا أورد  اسػتخداـ فػي التقيػيـ تػدعـ التي االفتراضات مف عدداً  ىناؾ بأف

   ومنيا: (36، 40ص -ص ،ـ2005(  الرابغي )120، 111ص -ص ،ـ2010ذلؾ نوفؿ )
 :المعمومات بجمع التعمم زيادة / أ

 .أغراض التعمـ لممعمميف لتحقيؽ المعمومات ذات فائدة تعتبر
 : األىداف وتحقيقيا وضع / ب

األىػداؼ  ىػذه عمػى وبنػاء األىػداؼ، وضػع عمميػة فػي المشػاركة إلػى الطػبلب يحتػاج
 .بعض عادات العقؿ تمكنيـ مف مؤشر حوؿ إلى التوصؿ يمكف الطبلب لتحقيقيا وسعي

 : المدارس كمنظمات تعميمية استخدام / ج
والػتعمـ  النمػو فييػا مشػارؾ كػؿ بحيػث يواصػؿ المػدارس كالمنظمػات التعميميػة جعػؿ إف

 .التعميمية المنظمة في ىذه شخص يعمؿ كؿ عمؿ مف جزءا التقييـ يكوف أف عنو سينتج
 : الذاتي التنظيم تقييم  /د

 تُبَنى فوؽ المعرفة ىَّذه إف حيث الذاتي، التقييـ مف األولى الخطوة ىي الذات معرفة إف
 ثريػًا  لمبيانػات مصػدرا المعممػيف مػف التقيػيـ ويشػكؿ والخارجيػة، الداخميػة والمبلحظػات التػأمبلت
 الموجيػة مػف األسػئمة عػدد عمػى والتركيز التفكير حوؿ تقييـ إعطاء مف يمكنيـ حيث الخارجية،

 .لمتعمـ
 :التقييم في مستويات األداء استخدام / ه

تشػجع  أنيػا إلػى إضػافة عػادات العقػؿ، تقيػيـ فػي أخػرى طريقػة مسػتويات األداء تشػكؿ
 عادات العقؿ مف عادة كؿ عمى األداء في المستويات ىذه وتشتمؿ الذاتي، التقييـ عمى الطبلب

مدرسػة تمالبػايس  معممػي مػف مجموعػة قػاـ وقػد الخبيػر، حتػى المبتػدئ مػف متدرجة مستويات في
 طالػب يسػتطيع كػؿ حتػى الطػبلب عمييػا، المستويات وتعمػيـ ىذه بإعداد كاليفورنيا في األساسية

 ًذاتيًا  تقيما  نفسو يقيـ أف
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 : التقييم المقابالت في استخدام  /و
 فػتعمـ الطػبلب العقػؿ، عػادات يتعممػوا لكػي الفػرص لممتعممػيف يػوفر المقاببلت إجراء إف
فيػذه المقػاببلت  العقػؿ، عػادات ممارسػة عمػييـ تحػتـ أوضػاع  ليػـ يػوفر المقػاببلت إجػراءات
 مػف عػادات العقػؿ، حػوؿ تأمبلتيـ في الطبلب يتبادلوف لجعؿ يستخدموىا أف المعمموف يستطيع
 األسئمة . طرح خبلؿ

 :والسجالت المفكرات اليومية استخدام /ز
 الطبلب عمى لمساعدة المفكرات اليومية في بتدويف بعادات العقؿ الوعي يبدأ ما ا كثيرً 

فػي  معموماتػو تػدويف كيفيػة معرفتػو وعػدـ الطالػب إعاقػة فعنػد العقػؿ، عػادات تطػوير فػي التركيػز
كطريقػة  عػادات العقػؿ اسػتعماؿ الطػبلب فػي مسػاعدة لممعمػـ الممكػف فمػف لديػو، اليوميػة المفكػرة
 : الطبلب منيا لمساعدة استخداميا ليـ يمكف بجمؿ يبدأ كأف تعمميـ، لتوثيؽ

 .بمرونة  التفكير  ......عندما وخصوصا  شعرت بمرونة
 .المشكبلت  وطرح التساؤؿ  .........ىو متابعتو أود الذي السؤاؿ إف

 مػع قويػة عبلقػة بنػاء مػف المعمػـ يػتمكف الطريقػة ىػذه يةرى الباحةثمػا سػبؽ  خػبلؿ فمػف
 اسػتخداميـ وتطػوير تقػدميـ لمػدى رسػمي غيػر تقيػيـ إلجػراء مفيػدة ويػوفر طريقػة المتعممػيف،

 حتػى العقػؿ عػادات برنػامج ممارسػة عمػى التػدريب يمكػف أنػو يتضػح تقػدـ ممػا .لعػادات العقػؿ
السػموؾ  نحػو توجيػو الفػرد لػدى قػوة يشػكؿ أف الممكػف مػف إذ المػتعمـ، طبيعػة مػف يصػبح جػزءً 
 خػبلؿ مػف ويمكػف أدائػو، فػي وفاعميػة قيمػة لمفػرد يجعػؿ ممػا المػنظـ القػرار اتخػاذ فػي الصػحيح

 .الطبلب لدى ذلؾ األداء مستوى لمعرفة االفتراضات السابقة عمى بناءً  وضع أدوات التقييـ
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 القوة الرياضية 9المحور الثاني
 9تمييد

عطاء المناىج تطوير حوؿ التربوي الميداف في الحديث ينفؾ ال  ووسائمو التقويـ وا 
 تأخذ ال المنيج لتطوير عممية ألي جدوى فبل ،ذلؾ في موغ وال منو، وافًرا وأساليبو حظاً 

 التحصيمي االختبار يزاؿ ال التطوير عمميات كؿ ومع واألساليب، الوسائؿ تطوير تمؾ باعتبارىا
 أنو إال التقويـ عممية في أىميتو لو أف شؾ وال التقويـ، في الوحيدة تكف إف لـ األىـ األداة ىو
 مف مزيد إلى بحاجة أنو كما األحياف، بعض في األمثؿ األسموب الوحيدة وليس الوسيمة ليس

 .والتطوير والتقنيف العناية
أف  األخيػرة العقػود فػي أجريػت التػي والنفسػية التربويػة الدراسػات مػف العديػد أظيػرت وقػد

بقيػاس  تيػتـ الدراسػية المقػررات جميػع مسػتوى وعمػى التعمػيـ مراحػؿ جميػع مسػتوى عمى اختباراتنا
 تركػز التػي الػدنيا العقميػة تالعمميػاأو  (cognitive content) المحتػوى المعرفػي فػي المتمثػؿ

 )53ص، ـ2003ميخائيؿ،(  واالستظيار عمى الحفظ
 تطػوير بأىميػة نػادت قػد الدراسات بعض أف ( إلى190ص ،ـ2008وقد أشار زنقور )  

 وقػدرة الرياضػي الحػس مػف قػدر لديػو ويتكوف يحفظ، وال التمميذ يتعمـ حتى المدرسية الرياضيات
 الحكػـ معيػار ىػو وحػده التحصػيؿ داـ مػا بحػاؿ ذلػؾ يػتـ وال النمطيػة، غير المشكبلت عمى حؿ

 .الطالب عمى مستوى
 إلػى ينظػر ال فأصػبح األخيػريف؛ العقػديف فػي الرياضػيات تعمػيـ أىػداؼ تغيػرت ولقػد

نمػا فقػط؛ الرياضػيات لتعمػيـ األسػاس اليدؼ التحصيؿ باعتباره  أىػداؼ مجموعػة ىنػاؾ أصػبح وا 
 حؿ في الرياضية المعرفة واستخداـ توظيؼ عمى قادر فرد بإعداد تيتـ لتعميـ الرياضيات أخرى

 تفرضػيا التػي الحياتيػة والمشػكبلت المواقػؼ مػع التعامػؿ فػي وكػذلؾ المشػكبلت  المختمفػة،
 ( 133ص ،ـ2009المجتمع  )جاد، متطمبات

 الرياضيات  لمعممي األمريكي القومي المجمس حدد فقد وعميو
 (NCTM,1989,p.p.205-208)يمي فيما الرياضيات لتعميـ األساسية األىداؼ: 

 ومتباينة مناسبة بطرؽ المشكبلت حؿ عمى القدرة. 
 المتعددة بأنماطو الرياضي التواصؿ ميارات تنمية . 
 المألوفة وغير المألوفة المشكبلت مواجية في الرياضية المعرفة توظيؼ ميارات تنمية 
 والمجتمع الفرد مف لكؿ وأىميتيا الرياضيات دور تقدير 
 المختمفة بأنماطو الرياضي االستدالؿ ميارات تنمية . 
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 مكانياتو بقدراتو المتعمـ ثقة تنمية  . الرياضيات مع التعامؿ في وا 
 تقميدية في غير جوانب لتشمؿ وتطويرىا الرياضيات، تعميـ أىداؼ في السالؼ لمتغير ونتيجة

تنميتيػا  وأصػبحت الرياضػيات، لتعمػيـ الػرئيس اليػدؼ ليمثػؿ الرياضػية القػوة مفيػوـ ظيػر التقػويـ
القػوة  الباحػث مفيػوـ عػرض لػذلؾ التعمػيـ. مراحػؿ جميػع فػي الرياضػيات لتعمػيـ أساسػياً  ىػدفاً 

 .وأبعادىا وأىميتيا وأىدافيا وعممياتيا وغيرىا الرياضية
 9الرياضية القوة مفيوم
 يمثؿ الذي الرياضية القوة مفيوـ وتقويميا الرياضيات عالـ في الحديثة التربوية المفاىيـ مف
 لمتقػويـ تقميػدي غيػر مػدخبلً  الرياضػية القػوة  ُتعد إذ الرياضيات، في التبلميذ إنجاز لتقويـ معيارا

 تقػدـ مػدى معرفػة في نمطي غير أسموباً  ( 212ص -211ص، ـ2008زنقور )  في ويعتبرىا
 الرياضيات. دراسة في التبلميذ

 National Assessment التربػوي التقػدـ لتقػويـ األمريكػي القػومي المجمػس وأشػار 
of(NAEP ) Education Progress (2000إلػى2ص -1ص ،ـ ) ىػي  الرياضػية القػوة أف

 معرفة في قدراتو أو تصؼ رياضی بالتمميذ يتعمؽ ما كؿ تمثؿ وىي رياضيًا، التمميذ تقييـ "مجاؿ
عادة جرائيػة مفاىيميػة (الثبلثػة مفاىيميػا خػبلؿ مػف الرياضػية استخداـ المعرفة وا   ومشػكبلتية(، وا 
 مشػكبلت حػؿ فػي الرياضػية القػدرة ىػذه وتظيػر والتػرابط، الرياضػي ناحيػة االسػتدالؿ مػف وذلػؾ
 .أخرى ومجاالت بينيا أو الرياضية الموضوعات في سواء رياضي لؤلفكار وترابط نمطية غير

القػوة الرياضػية بأنيػا  (Sahin and Baki, 2010,p144) وبػاكي سػاىيف ويعػرؼ
 مػف خػبلؿ مألوفػة غيػر مشػكمة لحػؿ واإلجرائيػة المفاىيميػة المعرفػة اسػتخداـ فػي الفػرد "فاعميػة
 ". معا مجتمعة الرياضي والترابط الرياضي الرياضي، االستدالؿ التواصؿ ميارات استخداـ

 إف القػػػػوة الرياضػػػػية "ىػػػػي التحػػػػرؾ السػػػػريع (Riddle,1999,p.35) ريػػػػدلي بينمػػػػا يػػػػرى
لممشػػكبلت اليندسػػية فػػي أكثػػر مػػف اتجػػاه، وتػػوفر خيػػارات إلػػى القػػائميف عمػػى تقػػويف أداء الطػػبلب 

 الكتشاؼ قدرات متعددة تحتاج إلى توظيؼ رياضي".
 القػوة أف إلػى  (NCES.1999,p.1-p.3)التربػوي  لئلحصػاء القػومي المركػز ويشػير

 وحػؿ الرياضػية واإلجػراءات المعرفػة فػي قدراتػو وحجػـ التمميػذ أداء تحديػد إلػى تسػعى الرياضػية
 .الرياضيات مجاالت أحد في النمطية غير المشكبلت

 "القػػوة الرياضػػية بأنيػػا  NCTMكمػػا تصػػؼ وثيقػػة معػػايير المػػنيج والتقػػويـ الصػػادرة عػػف   
 والتخمػيف االستكشػاؼ خػبلؿ مػف الرياضػية المعرفػة قػدرة الطالػب الكميػة عمػى جمػع وتوظيػؼ

 الرياضيات بمغة التواصؿ خبلؿ ومف الروتينية، غير حؿ المشكبلت كذلؾ و المنطقي، والتفكير
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 الدراسػية المػواد أفكػار مػع أو الرياضػيات فػروع داخػؿ وربطػو لؤلفكػار الرياضػيات، وعبػر حػوؿ
 .(NCTM,1989,p.205-p.208) .بالرياضيات" العبلقة ذات األخرى

 الطالػب ىػي قػدرة الرياضػية القػوة أف عمػى اتفقت جميعيا التعريفات أف الباحث يبلحظ 
 ومدى  (حؿ المشكبلت اإلجرائية، المعرفة المفاىيمية، المعرفة (الرياضية المعرفة استخداـ عمى
 الرياضػي واالسػتدالؿ والتػرابط الرياضػي التواصػؿ خػبلؿ مػف الرياضػيات فػي الطالػب تقػدـ

 الرياضي.
الصػؼ  طػبلب قػدرة مػدى تقويـ : بأنيا الرياضية القوة تعريؼ يمكف سبؽ ما خبلؿ ومف

  مشػكبلت وحػؿ إجرائيػة بمسػتوياتيا مفاىيميػة، الرياضػية المعرفػة اسػتخداـ عمػى األساسػي الرابػع
األخػرى، وكػذلؾ  المػواد ومػع يبعضػيا الرياضػيات وربػط الرياضػيات بمغػة التواصػؿ خػبلؿ مػف

 .الغرض لذلؾ المعد االختبار في عمييا سيحصموف التي وتقاس بالدرجات االستدالؿ الرياضي
 :الرياضية القوة أبعاد

ال تقتصػػر القػػوة الرياضػػية عمػػى المعرفػػة الرياضػػية فقػػط بػػؿ تراعػػي جميػػع العمميػػات التػػي 
 ،ـ2009( وجػػػاد )2ص ،ـ2006يمكػػػف تنميتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ تعمػػػـ الرياضػػػيات، ويػػػذكر عصػػػر )

يمكػػف ( إف القػػوة الرياضػػية تتضػػمف ثبلثػػة أبعػػاد رئيسػػية عنػػد تقػػويـ التمميػػذ، 148ص -147ص
 توضيحيا كما يمي:

 :ويشمل المحتوى، :األول البعد 
 العممياتي العددي الحس. 
 القياس وحس القياس. 
 المكاني والحس اليندسة. 
 والنماذج العبلقات. 
 االحتماؿ ومفاىيـ البيانات. 
 الجبرية والدواؿ والجبر. 

 .البيانات ومفاىيـ االحتماؿ في الدراسة ىذه في تتمثؿ أنيا الباحث ويرى
 الرياضية9 المعرفة :الثاني البعد

 :وىي والخبرات المعارؼ ثبلثة مستويات مف وتشمؿ
 والتعميمات، المفاىيـ إدراؾ عمى الطالب بقدرة المتعمقة المعرفة :المفاىيمية المعرفة .1

 .التعمـ وتتصؿ بمضموف



20 
 

 خوارزمياً  المتعمـ مف المطموبة الرياضية باإلجراءات المتعمقة المعرفة :اإلجرائية المعرفة .2
 .التعمـ بكيفية وتتصؿ وذىنيًا وتكنولوجيا،

المفاىيميػة  المعرفػة ربػط تتطمػب التػي المعرفػة :المشةكالت بحةل المرتبطةة المعرفةة .3
 .المشكبلت حؿ في واإلجرائية، وتوظيفيا

 :وتشمل الرياضية العمميات :الثالث البعد
والتػػػرابط الرياضػػػي، وىػػػى عبػػػارة عػػػف ثبلثػػػة عمميػػػات تتمثػػػؿ فػػػي: ) التواصػػػؿ الرياضػػػي،  

 واالستدالؿ الرياضي(.
واعتبػر الباحػث أف البعػػد الثالػث مػػف مكونػات القػػوة الرياضػية بعػػد ) العمميػات الرياضػػية(  

 محور أساسي يرتكز عميو البحث وقد اشتممت الدراسة عمى العمميات الثبلثة لمقوة الرياضية
    mathematical Communicateالرياضي9  التواصل

لمقػػوة الرياضػػية، والتػػي تعػػد اليػػدؼ الػػرئيس  األساسػػيحػػد المكونػػات أيعػػد التواصػػؿ الرياضػػي 
 األمريكيػة المتحػدة بالواليػات الرياضػيات لمعممػي القػومي المجمػس لػتعمـ الرياضػيات، ويعػرؼ

 في وبنيتيا ورموز مفردات مف الرياضيات لغة استخداـ عمى الفرد قدرة " بأنو الرياضي التواصؿ
 (2ص ،ـ2006،وفيميا" ) السعيد األفكار والعبلقات عف التعبير

ويعػػرؼ التواصػػؿ الرياضػػي بأنػػو قػػدرة المػػتعمـ عمػػى اسػػتخداـ لغػػة الرياضػػيات بمػػا تحويػػو مػػف 
) بػدوي، لعبلقات وفيما وتوضيحيا لآلخػريف.رموز ومصطمحات وتعبيرات لمتعبير عف األفكار وا

 (.2ص ،ـ2003
ؿ الرياضػػي عمػػػى أنػػو "احػػدى العمميػػات الرياضػػػية ( التواصػػ35ص ،ـ2015حميػػوه ) ووتعرفػػ

اليامة والتي تتمثؿ في قدرة المػتعمـ عمػى اسػتخداـ لغػة الرياضػيات مػف رمػوز ومفػردات شػفويًا أو 
 كتابيًا وتوظيفيا في التعبير عف األفكار وتوضيح العبلقات الرياضية بينيا".

الرابػػػع األساسػػػي عمػػػى قػػػدرة طػػػبلب الصػػػؼ الباحةةةث أن التواصةةةل الرياضةةةي9  خمةةةصوبةةةذلك 
اسػػتخداـ مفػػردات الرياضػػيات ورموزىػػا فػػي التعبيػػر عػػف األفكػػار والعبلقػػات وفيميػػا قػػراءة وكتابػػة 
وتمثيبًل، وتقاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي اختبػار القػوة الرياضػية الخػاص بمحػور 

 التواصؿ الرياضي.
 أىمية التواصل الرياضي9

( أىميػػػػػة 36ص ،ـ2015و مشػػػػػار فػػػػػي حميػػػػػوة )( كمػػػػػا ىػػػػػ42ص ،2008)عػػػػػودة،  تحػػػػػدد
 التواصؿ الرياضي في الرياضيات حيث يتمثؿ ذلؾ فيما يمي:

 يساعد التواصؿ عمى تحسيف وتعزيز فيـ الطبلب لمرياضيات. .1
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 يساعد عمى توطيد الفيـ المتشارؾ لمرياضيات لدي الطبلب. .2
 يدفع بقدرة الطالب نحو التعمـ. .3
 يولد بيئة تعميمية مناسبة. .4
 المعمـ عمى اكتساب بصيرة عف تفكير طبلبو تساعده عمى توجيو اتجاه التعمـ.يساعد  .5

أف التواصؿ الرياضي يتـ تحقيقو مف خبلؿ األىداؼ  (Vider,20005,p.67)ويؤكد  فيدر 
 التالية:

 المعرفية البني عمى القائمة الرياضيات وكممات مصطمحات الطالب يستخدـ أف  
 والرمػوز  والكممػات الصور استخداـ مثؿ متنوعة بطرؽ الرياضية األفكار بيف ويربط يمثؿ أف

 .البيانية والرسوـ والنماذج اليندسية واألشكاؿ والجداوؿ
  استنتاجاتو ويبرر المشكبلت حموؿ يشرح أف . 

إلػى  تقسػيمو عمػى اتفػؽ مػا فمنيػا الرياضػي، لمتواصؿ تصنيفيا في الدراسات اختمفت وقد
ما  مع كثيرا يتفؽ األخير والتقسيـ والتمثيؿ، والكتابة القراءة إلى صنفو مف وىناؾ وكتابي، شفيي
 .الرياضي التواصؿ ألشكاؿ تصنيؼ مف الحقاً  سيأتي
   Mathematical Connectionالرياضي9  الترابط

يسػػتخدـ المػػتعمـ التػػرابط الرياضػػي فػػي إيجػػاد العبلقػػات الكامنػػة بػػيف جزيئػػات معطػػاة لحػػؿ 
الربطػػػػي ىػػػػاـ لمسػػػػاعدة المػػػػتعمـ فػػػػي الوصػػػػوؿ إلػػػػى العناصػػػػر  مسػػػػالة رياضػػػػية مػػػػا، والتفكيػػػػر

المشػػػػتركة فػػػػي المشػػػػكمة الرياضػػػػية وبالتػػػػالي تحديػػػػد العقبػػػػة التػػػػي تمنعػػػػو مػػػػف اختػػػػراؽ حػػػػاجز 
 (.39ص ،ـ1995الغموض وااللتباس في حؿ تمؾ المشكمة. )عفانة،

 مػف المتحصػمة الخبػرات ( التػرابط الرياضػي بأنػو: "ربػط6ص ،ـ2007خضػر ) وعرفػتو 
 الخبػرات إلخػراج األخػرى المواد ومع العممية الحياة خبرات مع الطالب بو يقوـ الذي النشاط
 العممية". التطبيقات ميداف إلى النظري مف اإلطار التربوية

( التػرابط الرياضػي: بأنػو "العمميػة التػي تقػـو عمػى 69ص ،ـ2012بينما يعرؼ ريػاني ) 
الرياضػػيات المختمفػػة، والترابطػػات مػػع العمػػـو األخػػرى، إدراؾ المتعممػػيف لمترابطػػات بػػيف فػػروع 

وبنػػػػاء تصػػػػور عػػػػف فائػػػػدة الرياضػػػػيات مػػػػف خػػػػبلؿ قوانينيػػػػا وأسػػػػاليبيا المنطقيػػػػة والتنظيميػػػػة، 
 وأنشطتيا في خدمة فروعيا وفي خدمة العمـو األخرى واألنشطة الحياتية المتنوعة.

العممية التي تقـو عمػى  بأنومف خبلؿ التعريفات السابقة يعرؼ الباحث الترابط الرياضي 
إدراؾ طبلب الصػؼ الرابػع األساسػي لمترابطػات بػيف فػروع الرياضػيات المختمفػة، والترابطػات 
مػػػػع العمػػػػـو األخػػػػرى، وخدمػػػػة األنشػػػػطة الحياتيػػػػة المتنوعػػػػة، مػػػػف خػػػػبلؿ القػػػػوانيف واألسػػػػاليب 
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اختبػار القػوة المنطقية والتنظيمية وأنشطتيا، وتقاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي 
 الرياضية بمحور الترابط الرياضي.

 معايير الترابط الرياضي9
 ( ثبلثة معايير أساسية لعممية الترابط الرياضي وىي: 44ص ،ـ2011يحدد الديب )

 أف يعرؼ الطالب ويستخدـ الترابط مف خبلؿ األفكار الرياضية لحؿ المشكبلت الرياضية. .1
 ياقات غير رياضية.أف يتعرؼ عمى تطبيقات الرياضيات في س .2
 أف يربط األفكار الرياضية معا لتصبح كبل متكامبل. .3

 :الترابطات الرياضية أنواع
 ىما:  الترابطات مف نوعيف ىناؾ ( أف (House,1990,p.513يرى ىاوس 

 . منعزلة فروًعا وليست مترابًطا كبل الرياضيات جعؿ بيا يقصد:  داخمية ترابطات .1
 . الحياتية المواقؼ في بتطبيقاتيا الرياضيات ربط بيا يقصد  خارجية9 ترابطات .2

 : إلى الرياضي الترابط تعريؼ ( 5:2006 ) عصر ويقسـ
 المجػاؿ داخػؿ المفػاىيـ بػيف والتػداخؿ التكامػؿ إدراؾ "الرياضػي لمتػرابط المفاىيميػة المعرفػة .1

دراؾ وبػيف المجػاالت،  الرياضػيات إدراؾ ومػع والفرعيػة، الرئيسػية المفػاىيـ بػيف الترابطػات وا 
 بنائية(. كبير" )ترابطات كنسؽ مفاىيمي

الرياضػيات  فػي واإلجػراءات العمميػات "ربػط بػو  ويقصػد الرياضػي لمتػرابط اإلجرائيػة المعرفػة .2
 إدراؾ مع المختمفة، الرياضيات مجاالت في الرياضية العمميات وتوظيؼ الحياتية، بالمواقؼ
 ) بينية ترابطات (" واإلجرائية المفاىيمية المعرفة بيف الترابطات

المدرسػة  داخػؿ الرياضػيات بػيف العبلقػة إدراؾ" أي الرياضػي لمتػرابط المشػكبلت حػؿ معرفػة .3
دراؾ وخارجيػا، ىػذه  واسػتخداـ المعرفػة، فػروع وبػاقي الرياضػيات بػيف والعبلقػات الترابطػات وا 
 ( تكاممية ترابطات ) الرياضية المشكمة حؿ عمميات إجراء في الترابطات

الدراسػة  ىػذه فػي الباحػث  اعتمد  فقد الرياضية الترابطات ألنواع السابؽ العرض خبلؿ ومف
 والتكاممية. ،البينية البنائية الرياضية لمترابطات  )ـ (2006عصر  تقسيـ عمى

 أىمية الترابط الرياضي9
 وبالحيػاة األخػرى بػالمواد الرياضػيات ربػط أىميػة ( إلػى17ص  ،ـ2001أشػارت خضػر )

 ال المدرسػية الكتػب أو األبحػاث فػي المقترحػة الرياضػية الػروابط معظػـ أف وأوضحت   اليومية،
 بػالمنيج يسػمى مػا لعمػؿ مختمفػة مجػاالت مػف منفصػمة مصػطنعة أنشػطة مػف أكثػر تعػدو
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 أكثػر الػتعمـ وجعػؿ الفيػـ تنميػة بيػدؼ والرياضػيات؛ العمػوـ بػيف التكاممي، خاصػة أو االندماجي
 .تشويقا

(  أف مػػػػف أىػػػػداؼ الرياضػػػػيات المعاصػػػػرة  22ص -21ص ،2008)وكمػػػػا أوضػػػػح الطنػػػػة 
"الربط بيف المفاىيـ وعناصر المنياج والربط بيف مجاالت الرياضيات المختمفة وكذلؾ الربط بيف 
الرياضػػيات والعمػػـو األخػػرى التػػي تمكػػف المػػتعمـ مػػف تقويػػة تصػػوره عػػف فائػػدة الرياضػػيات وكػػذلؾ 

العامػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى توضػػيح ميػػداف الرياضػػيات وربػػط اسػػتخداـ األفكػػار والمفػػاىيـ والمبػػادئ 
 فروعو يبعضيا البعض بصورة متكاممة. وىذا ما يوضح أىمية الترابط الرياضي.

 ىذه المواقػؼ كانت سواء مشكمة مواقؼ خبلؿ مف تتـ الرياضية الترابطات أف القوؿ ويمكف
   قياس( ىندسة، جبر، (الرياضيات فروع مختمؼ الطالب يستخدـ وىنا حياتية، أو رياضية

   .الواحدة الرياضية المشكمة لحؿ
 Mathematical Reasoning الرياضي  االستدالل

 اختيػار يتضػمف حيث واستبصار، وفيـ وتنظيـ ( بأنو:" اختيار190 ـ،2001يعرفو غانـ )
إلػى  الوصػوؿ بيػدؼ المعمومات؛ مف ممكف قدر أكبر تتطمب التي المشكمة لحؿ السابقة الخبرات
   تقاربية".  حموؿ

( بأنو: "تفكير منطقي قياسي يعتمد عمى االنتقػاؿ مػف القضػايا 38 ـ،1995ويعرفو عفانة ) 
الكمية إلى القضايا الجزئية لموصوؿ إلى نتائج رياضية معتمدة يمكف استخداميا في برىنة قوانيف 

 أخري".
الفػػرد مػػف حقػػائؽ  ( بأنػػو: " عمميػػة عقميػػة منطقيػػة يسػػير فييػػا20ص ،ـ2013وعرفػػو يػػاميف )

معروفػػة، أو قضػػايا مسػػمـ بصػػحتيا إلػػى معرفػػة المجيػػوؿ الػػذي يتمثػػؿ فػػي نتػػائج ضػػرورية لتمػػؾ 
 القضايا".

ممػػا سػػبؽ يعػػرؼ الباحػػث االسػػتدالؿ الرياضػػي بأنػػو ىػػو العمميػػة التػػي يػػتـ فييػػا إرجػػاع حقيقػػة 
ئج، ويقػػاس مجيولػػة إلػػى حقيقػػة معروفػػة، ويعتبػػر مػػف أنػػواع القيػػاس المنطقػػي بػػيف مقػػدمات ونتػػا

بالدرجػة التػػي يحصػؿ عمييػػا الطالػب فػػي اختبػار القػػوة الرياضػية فػػي المحػور الخػػاص باالسػػتدالؿ 
 الرياضي.
وجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف االسػػػػػتدالؿ الرياضػػػػػي يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى ثبلثػػػػػة ميػػػػػارات رئيسػػػػػية ىػػػػػي:   
 راء، واالستنباط، االستنتاج.االستق
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 الشكؿ التالي:( أبعاد القوة الرياضية في 149، 2009وقد لخص جاد )
 

 
 

  أبعاد القوة الرياضية 9(1.0شكل )
 (الباحث)المصدر9                                                 

القوة الرياضية بإمكانية تحديد أنماط متعددة لمعمميات الرياضية: التواصؿ  وتتميز
الرياضي، والترابط الرياضي، واالستدالؿ الرياضي، وكما يمكف تحديد مستويات فرعية 
لمستويات المعرفة الرياضية العامة. ويمكف تحديد األنماط الفرعية لمكونات القوة الرياضية في 

 (26ص ،2008( ) عودة،2.1المصفوفة انظر جدوؿ )
 مصفوفة أبعاد القوة الرياضية 9(1.0) جدول                            

المعرفة  القدرات الرئيسة والفرعية
 المفاىيمية

 حل المشكالت المعرفة اإلجرائية
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    التمثيؿ الرياضي
االستماع 
 الرياضي

   

    المناقشة الرياضية
    القراءة الرياضية
    الكتابة الرياضية

ال ترا ط 
ب ال ر  يا ض     الترابطات البنائية ي
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المعرفة  القدرات الرئيسة والفرعية
 المفاىيمية

 حل المشكالت المعرفة اإلجرائية
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سير
التف

ل و
الح
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ية 
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    الترابطات البينية
الترابطات 
 التكاممية

   

ضي
ريا

ل ال
تدال

الس
ا

 

    االستنتاج
    االستقراء

    التنبؤ
    التقويـ

    العبلئقية
 

( ودراسػػة   ـ2012وبعػػد االطػػبلع عمػػى الدراسػػات السػػابقة وجػػد الباحػػث أف دراسػػة )ريػػاني، 
اسػػػتخدموا ىػػػذه المصػػػفوفة فػػػي تحديػػػد مكونػػػات ( قػػػد ـ2015( ودراسػػػة )حميػػػوة،ـ2006) عصػػػر،

 أنماط كؿ مستوى مف مستويات القوة الرياضية.
وعميو استفاد الباحث مف تمػؾ المصػفوفة فػي الدراسػة الحاليػة واعتبرىػا بمثابػة دليػؿ لبنػاء  

 اختبار القوة الرياضية ) أداة الدراسة الحالية(.
والفرعية لكؿ عممية مف عمميات القوة الرياضية )التواصػؿ  األساسيكما تتحدد الميارات 

( والمحػػددة فػػي الجػػداوؿ 74 ـ،2012 )ريػػاني االسػػتدالؿ( الرياضػػي والتػػي وضػػعيا –التػػرابط  –
  التالية:
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 التواصؿ الرياضي الرئيسية والفرعية لعممية المؤشرات9(1.1جدول )
 التواصل الرياضي الفرعية مؤشرات التواصل الرياضي الرئيسية مؤشرات

 
 تواصل األفكار الرياضية

 .العممية المواقف في الرياضية المفاىيم اختبار
 .الكتابي الرياضي التواصل

 .الرياضي التواصل بيئة عناصر إدراك
 

 .الرياضي التفكير وتقوية وتعزيز تنظيم
 مدى وتوضيح الجديدة الرياضية المفاىيم تفسير

 .تطورىا
 .الرياضية الطالب مدارك كل بين التواصل

 معنى، ذات الطالب لدى لتصبح األفكار تقوية
 متكامل   نسق   وذات لمتعديل، ودقيقة، قابمة واضحة

 المواقف في المألوفة الرياضية المغة استخدام الرياضية األفكار عن لمتعبير الرياضية المغة استخدام
 .الحياتية

 
داخل  الرياضي التفكير استراتيجيات وتقويم تحميل

 مجموعات

 .التواصل صعوبات لعالج التكنولوجيا استعمال
 .الرياضية األفكار تناول استراتيجيات فحص

 األفكار توضيحو  الرياضي التفكير طرق عن البحث
 .الرياضية

 .الشفيي التواصل فييا يظير لمواقف نماذج تقديم
 الترابط الرياضي الرئيسية والفرعية لعممية المؤشرات9(1.2جدول )

 الترابط الرياضي الفرعية ؤشراتم الترابط الرياضي الرئيسيةمؤشرات 
 

 .الرياضية األفكار بين الترابط واستخدام إدراك
 

 .السابقة لمخبرات امتداد الجديدة الخبرات تناول
 المشكالت لحل األفكار بين الترابطات استخدام

 .الرياضية
 الخبرة خالل تترابط الرياضية األفكار بأن االعتقاد

 .اھمستويات كل الرياضية في
المختمفة  السياقات خالل الرياضيات واستخدام إدراك

 .متكامل بشكل األخرى المعرفة وجوانب
مترابط  بشكل   الطالب لدى الرياضية الخبرة سياق بناء

 .المعرفية الترابطات إدراك
 إدراك الترابطات المعرفية .الرياضية المعالجات بين الترابطات إدراك
لتترابط  وتتصل تتسق الرياضية األفكار أن إدراك

 مكونة بناء كبيرا من التفكير والمعرفة.
 إدراك البنية الرياضية بشكل كامل

 ترابط المعرفة المفاىيمية واإلجرائية
 االستدالؿ الرياضي الرئيسية والفرعية لعممية المؤشرات9 (1.3جدول )

 االستدالل الرياضي الفرعية مؤشرات االستدالل الرياضي الرئيسية مؤشرات
 تحديد المسممات الرياضية 
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 االستدالل الرياضي الفرعية مؤشرات االستدالل الرياضي الرئيسية مؤشرات
 تحديد القواعد والفروض إدراك أبعاد الموضوعات الرياضية

 تحديد ترابط المحتوي الرياضي
 
 

 استخدام أنواع متباينة من االستدالل

 االستدالل الجبري
 االستدالل المكاني

 القياس والسببية
 االستدالل االحتمالي
 االستدالل اإلحصائي

 التساؤل حول أىمية تناول الخبرات الرياضية. تنمية وتقويم الجدول الرياضي
 تحديد إجراءات واستنتاج حمول لممواقف الرياضية.

 
 استنتاج العالقات والترابطات الرياضية

 طرائق وأساليب االكتشاف الرياضي تحديد
استخدم األدوات والمعالجات والتمثيالت الرياضية 

 لالستدالل.
 

مكػػف قياسػػيا كتابيػػا، فمػػػف  التػػي ي المؤشػػرات وقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى 
الرياضػػػية والتمثيػػػػؿ التواصػػػؿ الرياضػػػػي تػػػـ قيػػػاس )الكتابػػػة الرياضػػػػية والقػػػراءة  ؤشػػػرات عمميػػػة م

، وميارات الترابط الرياضي الثبلثة ) الترابط البيني، الترابط البنائي، والترابط التكاممي( الرياضي(
االسػػػػتدالؿ الرياضػػػػي ) االسػػػػتقراء، واالسػػػػتنتاج( فقػػػػط حيػػػػث يصػػػػعب تطبيػػػػؽ  مؤشػػػػرات عمميػػػػةو 

 .األساسيةمع طمبة المرحمة  لعمميات القوة الرياضية  األخرى المؤشرات
 :تنمية القوة الرياضية أىداف

( أف مػػف أىػػداؼ تنميػػة القػػوة الرياضػػية مػػا 233ص ،ـ2010يػػرى السػػعيد وعبػػد الحميػػد)
 يمي:
 الرياضية المغة مفردات إدراؾ. 
 الرياضية المغة رموز إدراؾ. 
 الرياضي المفاىيمي البناء مكونات إدراؾ . 
 بنيتيا وداللة الرياضيات طبيعة إدراؾ . 
 الحياتية المواقؼ في الرياضيات أىمية إدراؾ. 
 المشكبلت وحؿ المواقؼ في وتوظيفيا الرياضية القواعد مف منظومة استنتاج . 
 الرياضي النسؽ في المفاىيمية الترابطات استقراء . 
 الرياضي الموقؼ داخؿ األفكار مف عدد أكبر إنتاج . 
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 بصػياغة (NCTM, 2000,p.8)الرياضػػيات لمعممػي القػػومي المجمػس قػػاـ كمػا
 بػالقوة يتميػز شػخص بنػاء إلػى تيػدؼ والتي المستقبمية التطمعات ضوء في المدرسية الرياضيات
 :رئيسة أىداؼ خمسة ضوء وذلؾ في الرياضية؛

 . الرياضي االستدالؿ عمى الطالب قادر يصبح .1
 .الرياضية الترابطات إدراؾ عمى قادًرا الطالب يصبح .2
 تالرياضيا بمغة التواصؿ عمى قادرا الطالب يصبح .3
 . الرياضيات ونفعية قيمة الطالب ُيدرؾ .4
 .الرياضية بقدراتو الطالب يثؽ .5

ينبغي  تعمـ الرياضياتلمسة أىداؼ ( خ172ص ،ـ2011ويحدد الحسني والدليمي)
 بموغيا ويمخصيا الباحث في الشكؿ التالي: عمى المتعمـ

 
 األىداؼ الرئيسة لتعمـ الرياضيات( 1.1شكل )

 (الباحث)المصدر9                                                        

مػػف الشػػكؿ السػػابؽ ومػػف أىػػداؼ تعمػػـ الرياضػػيات التػػي يجػػب عمػػى المػػتعمـ  يسةةتنتج الباحةةث
بموغيا أف ىذه األىداؼ الخمسة تكمف في عمميات وأبعاد القوة الرياضية وبذلؾ يمكف القػوؿ بػاف 

 لنجاح في الرياضيات.القوة الرياضية تعني ا
 أىمية تنمية القوة الرياضية9

( 215ص -212ص ،ـ2008)زنقػػػػور تتمثػػػػؿ القػػػػوة الرياضػػػػية لػػػػدى المػػػػتعمـ  كمػػػػا أوردىػػػػا 
 بالنقاط التالية:

  مناخ يقػوـ عمػى اسػتدالؿ المعرفػة واسػتنتاجيا بصػورة تجػؿ المػتعمـ  إبتكارتساعد المعمـ عمى
 يقدر ويشعر بقيمة الرياضيات.

  تقاربا بيف الرياضيات المدرسية والحياة العامة.تحدث 
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 .تشجيع الطبلب عمى التفكير بدال مف التفكير بحموؿ فقط 
  توقظ أفكػار المتعممػيف فػي تػدبر مػاذا نفعػؿ بتعمػيـ الرياضػيات حتػى تصػؿ بالتمميػذ إلػى مػدى

 فائدة المعرفة الرياضية وتفسير المواقؼ الحياتية في ضوئيا.
  لػدييـ فػي حػؿ المشػكبلت  ةعمػى تنميػة ثقػة المتعممػيف بأنفسػيـ وميػوليـ وتنمػي المثػابر  تعمؿ

 وصنع القرار.
  لمتبلميػذ مػف قػراءة وكتابػة واسػتماع وتحػدث والػربط  األساسػيتنمية قوائـ جديدة مف الميارات

ت بػػيف المفػػاىيـ الرياضػػية يبعضػػيا الػػبعض وبػػيف المفػػاىيـ الرياضػػية والحيػػاة اليوميػػة والميػػارا
فػػي اختيػػار خوارزميػػات الحػػؿ والتأكػػد مػػف صػػحتيا والبرىنػػة عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ دليػػؿ 

 عف طريؽ مجسمات أو رسـو بيانية أو جداوؿ.
 دور المعمم في تنمية القوة الرياضية9

 بعض ىتمتإ فقد لذلؾ التبلميذ، لدى الرياضية القوة تنمية عممية في فعاؿ بدور المعمـ يقوـ
( التػي وضػح فييػا 16ص ،ـ2006)  عصػر دراسػة مثػؿ الػدور، ىػذا عمػى بالتأكيػد الدراسػات
القػوة  لتنميػة الرياضػيات تػدريس عنػد مراعاتيػا المعمػـ عمػى ينبغػي التػي عتبػاراتاإل مػف مجموعػة
 :بينيا ومف الرياضية

 والتعمـ والعقؿ المعرفة ديناميكية . 
 نشاط عممية التعمـ . 
 لو والعقمي الرياضي البناء مف جزء التمميذ لدى السابقة الرياضية الخبرة . 
 العصور عبر الرياضي العقؿ لتطور صورة ىو الرياضيات تاريخ . 
 بينيا مف التمميذ لدى المتعددة الذكاءات لتنمية مدخؿ ىي المعرفية/ الرياضية المرونة 

 .المنطقي الرياضيالذكاء 
 والمشاركة األداء عمى وتشجيعو أفكاره، باحتراـ يبدأ المتعمـ نشاط . 
 اسػتمرارية   لمتواصػؿ ومػدخؿ لديػو، المعرفػي لمبنػاء مؤشػر التمميػذ قبػؿ مػف الخطػأ االسػتجابة

 .التعمـ
 :الرياضية القوة تقويم

التبلميػذ  تقيػيـ يجػب ولػذلؾ بمسػتوياتيا، المعػايير لتطبيػؽ النيػائي المنػتج ىػي الرياضػية القػوة
 المعياري االختبار يسمى ما باستخداـ المعايير ضوء في Testable المفردات، فصائؿ وتصمـ
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عمػى  الطػبلب قػدرة ولتمثػؿ محػدد، رياضػي محتػوى خػبلؿ الطػبلب معرفػة عمػؽ لتمثػؿ التقػويمی
) بػدوي، .الرياضػية  المجػاالت محتػوى عبػر واإلجػراءات واألساسػيات المفػاىيـ مػع التعامػؿ
 (176ص  ،ـ2003

إلػى أىميػة   (NAEP,2000,p.95 )التربػوي  التقػدـ لتقػويـ القػومي المجمػس أشػار ولقد  
 بناء في المجنة واعتمدت الرياضية، القوة لقياس المعايير ضوء في الرياضية القوة بناء اختبارات

 في   وذلؾ متعدد مف االختيار أسئمة ( عمىـ2000،ـ1998أعواـ) في الرياضية القوة اختبارات 
 عشر(. الثاني)الرابع، الثامف،  لمصفوؼ العالمية المنافسات

والنسػبة  األعػداد بمجػاالت واىتمػت بالمعػايير االختبػار أسػئمة ارتبطػت دراسػات عدة وفي
 الحػس التقػدير، الػذىني، الحسػاب منيػا متعػددة ميػارات وتنميػة االبتدائيػة المرحمػة فػي المئويػة

 البشػػيتي كمػا ىػو مشػػار فػي البػػاحثوف وأكػػد رىػػاوغي المفػػاىيمي، سالحػ العػددي والعمميػاتي،
  :يمي ما االختبار لتشمؿ مفردات تنوع مراعاة أىمية عمى (31ص ،ـ2015)

 متعدد مف االختيار مفردات. 
 النياية مفتوحة األسئمة. 
 المركبة المفردات. 
  الممتدة المفردات. 
 الرياضية الحياتية المواقؼ. 
 المألوفة. وغير المألوفة المشكبلت   

 :التقويمية المفردات أنواع
( بعض أنواع األسئمة لقياس القوة الرياضية كما 18ص -17ص ،ـ2006حدد عصر )

 يمي:
 متعدد9 من االختيار مفردات 

معػارؼ  مػف لديػو فيمػا جيػدا ويفكػر  يقػرأ أف الطالب مف متعدد مف االختيار مفردات وتحتاج
إليػو،  المقدمػة المتعػددة البػدائؿ بػيف مػف صػحيحة أنيػا يػرى التػي اإلجابػة يختػار ثػـ وميػارات،
صدار القرار، واتخاذ األداء في السرعة ميارات تنمية عمى المفردات ىذه وتساعد  .األحكاـ وا 

 النياية9 المفتوحة المفردات 
 قصيرة بإجابات الطالب تزويد يتـ وفييا ما، مشكمة الطالب معالجة كيفية الستنباط تستخدـ

تفسػير  كتابػة أو معطػى، لمفيػوـ مثػاؿ ضػرب أو لعبػارة، تصػحيحاً  أو عػدديًا، ناتجػاً  منػو تتطمػب
 . المعطاة لئلجابة مختصر
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 تتػيح التػي والحمػوؿ، االسػتجابات بتعػدد تسػمح بأنيػا النيايػة المفتوحػة المفػردة وتتميػز
 تعد حيث التواصمية؛ مياراتيـ نمو ومدى الطبلب، تفكير في والتغير المعرفي إلى النمو التعرؼ

 في تفصيبل أكثر بيانات بإيجاد تسمح غنية تحميمية مادة المفتوحة لممفردة المختمفة االستجابات
 .الطبلب ميارات وصؼ

 9)الممتدة (المجال الواسعة المفتوحة االختيارية المفردات 
يتطمب  لكونو الموقؼ؛ في التمعف الطالب مف االختيارية المفردات مف النوع ىذا يتطمب

 بعناية النظر تتطمب المفردات فيذه المختصرة، المفظية التعبيرات أو البسيطة العددية اإلجابات
 واختيار خطة الموقؼ لحؿ مطموب ىو ما وفيـ الرياضي، المحتوى مجاالت عبر أو خبلؿ مف

الموقػؼ  بداللػة الطالػب عميػو يحصػؿ الػذي الحػؿ تفسػير ثػـ ومػف الخطػة، وتنفيػذ لمعالجتػو،
 .األصمي

 أف منػو تتطمػب المفػردات مػف النوعيػة ىػذه فػي إجابتػو الطالػب بيػا يقػدـ التػي والطريقػة
 إلييػا توصػؿ التػي وأحكامػو قراراتػو عػف يعبر وأف مراحؿ الحؿ، مف مرحمة كؿ في يسجؿ تفكيره
 .المشكمة ضمف سياؽ

 الرياضية9 الحياتية المواقف 
والتواصػؿ  الرياضػي المعرفػي البنػاء وتوظيػؼ الستخداـ الفرصة الطالب تعطي التي ىي

ليمػتمس  حياتػو بواقػع الطالػب ربػط يػتـ حيػث والتفسػير، الشػرح ميػارات وتنميػة بمغػة الرياضػيات،
عمػى  قػدرة منػو وتتطمػب منيػا، مختمفػة بجوانػب وارتباطيػا حولػو، مػف الحيػاة فػي دور الرياضػيات

 .رياضية معرفة مف تعممو ما وتفعيؿ تطبيؽ
 المألوفة9 وغير المألوفة المشكالت   

 المشػكبلت اسػتخداـ يسػمى مػا إلػى باإلضػافة المشػكمة، القصػة اسػتخداـ يمكػف حيػث
 .المشكبلت وحؿ صياغة بميارات تيتـ المختمفة التي

 الفصل9 داخل الرياضي الحوار 
 المجنػة عمييػا أكػدت التػي المػداخؿ مػف الفصػؿ داخػؿ الرياضػي الحػوار عمػى التركيػز

الرياضػيات  لمعممػي (NCTM) داللػة أكثػر الرياضي فالحوار الرياضية، القوة قياس القومية أثناء
ترتيػب  فػي والقػدرة الرياضػي، التواصػؿ لديػو نمػى حيػث وقوتػو، رياضػياً  التمميػذ نضج عمى ميةعم

تمخػيص  عمػى يسػاعده فيمػا بينيػا والعبلقػات الروابط إدراؾ عف عوًضا والمفاىيـ، األفكار وتنظيـ
 .عامة بصفة الرياضيةو   ،اليندسية عدديةال النظـ وتفسير



32 
 

  (NCTM,1989)تؤكػد الػتعمـ ميػارات مػف كميػارة الرياضػيات تػدريس معػايير وضػمف
مفاىيميػة،  ) الرياضػية لممعرفػة التمميػذ امػتبلؾ مػدى لتحديػد متعػددة طرائػؽ اسػتخداـ أىميػة

جرائيػة، والخمفيػة  الرياضػي النضػج مسػتوى بػيف العبلقػة دراسػة إلػى باإلضػافة ومشػكبلتية(  وا 
 عمى التركيز وتؤكد الرياضيات تعمـ عمى البيئة تأثير مدى دراسة في تفيد حيث لمتمميذ، الثقافية
 :التقويـ عند بعديف

 اإلنجاز(. أو األداء ذلؾ ويمثِّؿ ) ؟..تعمـ ماذا .1
 االستراتيجيات(. أو العمميات ذلؾ ويمثِّؿ ) ؟..تعمَّـ كيؼ .2

 نقاط عمى يعتمد الرياضية القوة اختبار بناء أف (عمى75ص ،ـ2006كما أكد عبيدة ) 
 سػمؼ ممػا متعػددة أنواعػاً  لتشػمؿ الرياضػية القػوة قيػاس عنػد المفػردات تنػوع أىميػة  منيػا: عػدة،
 يركز كما وأنماطيا، الرياضية العمميات إجراء لمتمميذ تتيح التي المفردات عمى مع التركيز ذكره،
 .إنجاز سرعة اختبار وليس أداء اختبار ىو الرياضية القوة أف اختبار عمى

 عمػى يعتمػد األصػيؿ التقػويـ أف مػف ـ(2005) اإلمػاـ إليػو أشػار مػا مػع ذلػؾ ويتفػؽ
 فعمػو، يمكنػو ومػا التمميػذ يعرفػو عمػا تكشػؼ ( أصػمية ) ميػاـ أداء فػي لمتمميػذ االنخػراط النشػط

 يطمػؽ التقويمػات ىػذه فػإف لػذا إجابػات، اختيػار مجػرد ولػيس أداءات، الميػاـ تتطمػب ىػذه ومثػؿ
 :عمى التمميذ قدرة تقييم عمى وتركز األداء عمى التقويمات المعتمدة أيضاً  عمييا

   استدعائيا مجرد ال المعرفة بناء إعادة. 
   واقعية سياقات في واستخداميا المعرفة. 
   المختمفة الموضوعات بيف والربط التكامؿ إحداث فيـ. 
   واالستدالؿ والتجريب المبلحظة عمى بناءً  واتخاذ قرارات  استنتاجات عمؿ. 

متعػدد، وأسػئمة اإلكمػاؿ، واألسػئمة المفتوحػة  مػف االختيػار أسػئمة اعتمػاد تػـ الدراسػة ىػذه وفػي
  .فقرة متنوعة (40) مف االختبار حيث تكوف  النياية وأسئمة تتعمؽ بالمواقؼ الحياتية،

والعمػؿ  الرياضػية، القػوة مفيػوـ عتبػاراإل بعػيف األخػذ التربػوييف عمػى يجػب أنػو الباحث ويرى
وتقنيػات  ووسػائؿ التػدريس أساليب وتطوير المقررات وبناء المنيج، لتخطيط الجيود تضافر عمى

 عميقاً  مفرداتو متنوعًا في قويًا متكامبلً  بناء المنيجء بنا ليتـ شاممة تقويـ أدوات عتمادا  و  التعميـ،
 التمميػذ ىتمػاـإ يثيػر بػؿ محػددة، بإجابػات الطالػب يقيػد ال وحمولػو، أفكػاره واسػعًا فػي في محتواه،

 .بتفاؤؿ ويجيب بثقة يكتب الحموؿ، اإلجابات، يراجع وتبيف لمحؿ ليخطط لو اآلفاؽ ويفتح
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 القوة الرياضية وعادات العقل9
( أف" مف خصائص العقؿ نظرية العادات العقمية أنيا تركز 8ص ،ـ2002يرى الحارثي )

عمى نقؿ الذكاء مف المستوي النظري إلى العممي، بؿ وطرح مفيوما جديدا لمذكاء، يركز عمى 
تاج المعرفة وتوظيفيا واستخداميا في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وتميز بيف ىذه إن

 القدرة والقدرة عمى استرجاع المعرفة أو القدرة عمى حيازتيا بمعزؿ التطبيؽ".  
لعقػؿ والقػوة : أف المتأمػؿ فػي تعريفػات وخصػائص وأىػداؼ كػؿ مػف عػادات ايري الباحث 

التػػػرابط بػػػيف المفيػػػوميف كمػػػا ويػػػدرؾ انػػػو قػػػد نكػػػوف بحاجػػػة إلػػػى توظيػػػؼ  ةالرياضػػػية يػػػدرؾ حقيقيػػػ
عادات العقؿ في كافة المناىج الدراسية، وكذلؾ أيضا إتباع عمميات القوة الرياضية وأبعادىػا فػي 

 مناىج الرياضيات.
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 الفصل الثالث
 السابقة الدراسات

بعػػػػ قافقاػػػػثـقاالبثعػػػػ قبػػػػثتطبعق وػػػػاقات اقاال أبػػػػحوقحاال أا ػػػػث قاال ػػػػ قا أ ػػػػ قعػػػػحؿق
اال  ػػػػاقم غ ػػػأا قاال أا ػػػػمقحخالػػػؾقمػػػػفقاػػػػبؿقمػػػثقونػػػػأق ػػػ قاالمحااػػػػ قاتال  أحو ػػػػمقحمػػػثق حفق ػػػػ ق

  ثو قاال أا ث قاال  قا أ  قعحؿقاالم غ أا قم وح ػمقحالب ػ دث مقمو ػثق ػ قق،حم ب قاالبعح 
ثػأا قاططػثأقاالوظػأوقحاا ػ ا قات حا قحاا  ػثأقات ػثال اقاطعاػثئ مقاالمبئمػمق موثانمقاالو ثئجقحاا

ق قمعثحأقحهـ:ثبإالاقاأ أىقاالبثع ق ق  م ثق

 ق. أا ث ق وثحال ق ث ا قاالعقؿ 
  ق.االقحمقاالأ ثض مق أا ث ق وثحال 
  قق. ث ا قاالعقؿقبأامجقاثئممق واق أا ث ق وثحال 

 المحور األول:  دراسات تناولت عادات العقل: 
 (:م6116دراسة الخفاف ) -1

معومػػث قأ ػػثضقاتطدػػثؿقح ػػؽقم غ ػػأقالػػ ىق ػػث ا قاالعقػػؿققاالػػااال عػػأؼققهػػ   قاال أا ػػم
االعمػػأقحمػػ مقاالا مػػمقحاالعثالػػمقات  مث  ػػم،قا ػػ ا م قاالبثعثػػمقاالمػػو جقاالحاػػد ،ق مػػثقحاا  ػػأ ق

مػػفقم  أ ػػمقق50معومػػم،قحبحااػػ قق100  وػػمقاال أا ػػمقبثالطأ قػػمقاالعنػػحائ م،قح  حوػػ قاالع وػػمقمػػفق
حال عق ؽقاه اؼقاال أا ػمقمعوممقمفقم  أ مق أب مقاالأاث مقاالثثو م،قق50 أب مقاالأاث مقاتحال قح

افقمعومػػث قأ ػػثضقاتطدػػثؿقإالػػاقا ػػ  قاالبثعثػػمقمق ػػثدقالوعػػث ا قاالعقو ػػم،قحاػػ قانػػثأ قاالو ػػثئجق
ح ػػح قإالػػاقمػػفقاالم ح ػػطقاالدأضػػ قالومق ػػثدق مػػثقانػػثأ ق وػػاقالػػ   فق ػػث ا ق قو ػػمقبم ح ػػطقا

تق أحؽق االمقإعاثئ ثق  ق أ ث قاالعث ا قاالعقو مقع اقم غ أقاالعمأقحم مقاالا ممق  قعػ فق
ق ح  ق أحؽقخا ق تالمقإعاثئ مق  ق أ ث قاالعث ا قاالعقو مقع اقم غ أقاالعثالمقات  مث  م.

 (:م6115) الجبوري و السمطاني دراسة -6
قالػػػ ىقاالقأائػػػ قات ػػػ  عثاق ػػػ قاالعقػػػؿق ػػػث ا قإ ػػػ أا    مقاثػػػأقمعأ ػػػمقإالػػػاقاال أا ػػػمقهػػػ   
ققمػفقاال أا ػمق  ومقح  حو قاال  أ ب ،قاالمو جقاالبثعثمقا  ا م .االعوم قاالأاب قاالاؼقطثالبث 

قحاتاػػػأىقاال  أ ب ػػػمقاالم مح ػػػمقاعػػػ اهمثقم مػػػح   فقإالػػػاق نػػػحائ ثق ق ػػػ م ـق ػػػـقطثالبػػػم،(ق75)
قطثالبػػث ق وػػاقاال  أ ب ػػمقاالم مح ػػمقطثالبػػث ق دػػحؽقإالػػاقاالو ػػثئجقانػػثأ قحاػػ قضػػثبطمقم مح ػػم
ق(.االقأائ قات   عثاقاا بثأق  قاالضثبطمقاالم مح م
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 (:م6115دراسة بربخ ) -3

 ػػثب قاالعباػػمقبػػ فق ػث ا قاالعقػػؿقحمظػثهأقاال ػػوحؾقات إالػاقاال عػػأؼقإالػاقهػ   قاال أا ػػمق
.قحمعأ ػػمقمػػثقإخاق ػػثفقهوػػثؾق ػػأحؽق ػػ ق ػػؿقمػػفق ػػث ا قاالعقػػؿقالػػ ىقطوبػػمق ثمعػػمقاتزهػػأقبغػػزم

حاال وحؾقات  ثب ق عزىقالم غ أقاالم  حوقاال أا  قحاال ااص.قحا قا  ا م قاالبثعثمقاالمػو جق
بغػزم.قع ػ ق–طثالبثقحطثالبمقمفقطوبمق ثمعمقاتزهأقق515ا مقمفقاالحاد قح  حو ق  ومقاال أق

اا  أ قاالع ومقبثالطأ قػمقاالعنػحائ مقحال عق ػؽقاهػ اؼقاال أا ػمقا ػ عثو قاالبثعثػمقبمق ػثدق ػث ا ق
ح ػػػػح ق باػػػمق االػػػػمقإالػػػاقاالعقػػػؿق مػػػثقحا ػػػػ  قا ػػػ بثواقالو ػػػوحؾقات  ػػػػثب قحاػػػ قانػػػػثأ قاالو ػػػثئجق

 أ ػػمقاال و ػػمقالمق ػػثدقاال ػػوحؾقات  ػػثب .قحانػػثأ قإعاػػثئ ثقبػػ فق م ػػ قابعػػث ق ػػث ا قاالعقػػؿقحاال
 ػ ـقح ػػح ق ػأحؽقخا ق تالػمقإعاػػثئ مق ػ ق م ػ قابعػث ق ػػث ا قاالعقػؿق بعػثقالم غ ػػأقإالػاقا ضػثق

 االم  حوقاال أا  قحاال ااص.
 (Tanisli, others,2014)وآخرون   سمىدراسة تان  -4

 ع   ق ث ا قاالعقػؿقاال و  ػ مقالوم أ ػ فق ػ قاالمػ اأدقاتب  ائ ػمق ػ قإالاقه   قاال أا مق
 ثمعمقاالمقثطعػمقب أ  ػث،قا ػ ا ـقاالبػثعثحفقاالمػو جقاالحاػد قاال عو وػ ،قح  حوػ ق  وػمقاال أا ػمق

م أدقمفقاالم اأدقاتب  ائ مق  قاال ػومقاالثثالثػمقاال ثمع ػم،قح مػثق ػـقاا  ػثأقاالع وػمقباػحأمقق75
بػػثأاقالع ػػثاقمعػػ طقحم ػػثعمقاتنػػ ثؿقاال و  ػػ مقح قػػثقتا بػػثأق نػػحائ مق،قحا ػػ قاالبػػثعثحفقاا 

افق ػػػث ا قاالعقػػػؿقإالػػػاق أ  ػػػ حؿقالق ػػػثدقمنػػػ ب قهو  ػػػمقاال د  ػػػأ،قحانػػػثأ قو ػػػثئجقاال أا ػػػمق
ا ػػػػأا قاالع وػػػػمقال  ػػػػ قبثالم ػػػػ حوقاالمطوػػػػحاقح مػػػػثقانػػػػثأ قا ضػػػػثقافقاالمعومػػػػ فقالػػػػ ىقاال و  ػػػػ مق

 المعوحمث قبثالم  حوقاالمطوحاق.مقالو د  أقبمثقتق  عؿقا ع  مو حفقطأؽقم االمأنع فقتق
 (: م6113دراسة عفانة ) -5

اثػػأقا ػػ ا اـقإ ػػ أا    مقاالػػ عوـقبثالػػ مثغقخوقاال ػػثوب فق ػػ ق ػػ أ دقإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
قال وم ػػػػمقبعػػػػضق ػػػػث ا قاالعقػػػػؿقاالموػػػػ جقالػػػػ ىقطثالبػػػػث قاالاػػػػؼقاال ث ػػػػ قات ث ػػػػ قبغػػػػزم،ق االعوػػػػـح

مقبثالطأ قػمقاالعنػحائ مققح  حوػ قا  ا م قاالبثعثمقاالمو جقاال  أ ب ،ق مثقحاا  أ ق  وػمقاال أا ػ
 فقبثال  ػػثحوقم مػح   وػػاق(قطثالبػػمققمػفقطثالبػػث قاالاػؼقاال ث ػ قح ػػـق ػحز ع ـق80االع وػمقمػفق)

  أ ب ػػم،قحاػػ ق بوػػ قاالبثعثػػمقاا بػػثأقاال ػػ طأمقاال مثم ػػمقاالم ػػأ ـقمػػفققإعػػ اهمثقضػػثبطمقاتاػػأى
االموػ ج،قحاػ قق(قحا   قاالبثعثمقاا بثأقالق ثدقبعضق ث ا قاالعقؿـ2008ابؿق دثومقحاال  شق)

بث قاالم مح مقح ح ق أحؽقخا ق تالمقإعاثئ مقب فقم ح ط ق أ ث قطثالإالاقانثأ قاالو ثئجق
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 ػ قاالم مح ػػمقاالضػثبطمق ػػ قاا بػػثأقبعػضق ػػث ا قاالعقػؿقاالموػػ جقالاػػثال ققفاال  أ ب ػمقحاأ وػػث  
 طثالبث قاالم مح مقاال  أ ب م.

 ق(:م6113دراسة العتيبي ) -6

قإالػاقاال عأؼقإالاقه   قاال أا مق  ث و ػمقاػأائطقاال د  ػأق ػ ق وم ػمق ػث ا قاالعقػؿقحمد ػـح
طثالبث قا ـقاتع ث قب و مقاال أب م.قا ػ ا م قاالبثعثػمقاالمػو جقاال  أ بػ ققال ىقاالخا قات ث  م ق

(قطثالبػػػػمقمػػػػفقا ػػػػـقاتع ػػػػث قب و ػػػػمقاال أب ػػػػمقال ا ػػػػثـقاالعوم ػػػػمق90ح  حوػػػػ ق  وػػػػمقاال أا ػػػػمقمػػػػفق)
ققحال عق ؽقاه اؼقاال أا مقاثم قاالبثعثػمقبع ػ ا  مق ػثدقالػبعضقاالعػث ا قاالعقو ػمقحمق ػثدقمد ػـح

ح ػػح ق ػػأحؽقخا ق تالػػمقإعاػػثئ مقبػػ فقم ح ػػط قإالػػاقاالػػخا قات ػػث  م ،قحاػػ قانػػثأ قاالو ػػثئجق
ق ات ا قاالقبوػػ قحات ا قاالبعػػ وقالوم مح ػػمقاال  أ ب ػػمق ػػ قمق ػػثدق ػػث ا قاالعقػػؿقحمق ػػثدقمد ػػـح

 االخا قات ث  م قالاثال قا ا قاالم مح مقاال  أ ب م.
 :(م6116انة وحمش )دراسة عف -7

اال عأؼق واقم  حوقممثأ ػمق ػث ا قاالعقػؿقاالموػ جقح با ػاقبػبعضقإالاقه   قاال أا مق
االم غ أا قال ىقطوبػمقاال عوػ ـقات ث ػ ق ػ قاال ثمعػمقاط ػبم مقبغػزمقحا ػ ا ـقاالبثعثػثفقاالمػو جق

(قطثالبثقحطثالبمققع  ق ـقاا  ػثأهـقباػحأمق نػحائ مق222االحاد قح  حو ق  ومقاال أا مقمفق)
افقطوبػػمقاال عوػػ ـقات ث ػػ ق ػػ قإالػػاقؿقحانػػثأ قاالو ػػثئجق مػػثقحا ػػ قاالبثعثػػثفقمق ػػثدقالعػػث ا قاالعقػػ

(قحاظ ػأ قا ضػثقاوػاق70.93اال ثمعمقاط بم مق مثأ ػحفق ػث ا قاالعقػؿقاال ػ مق نػأقبو ػبمق)
تق ح  ق بامقخا ق تالمقإعاثئ مقبػ فقم ػ حوقممثأ ػمقطوبػمقاال عوػ ـقات ث ػ ق ػ قاال ثمعػمق

 مثقاظ أ قافقتق ح  ق أحؽق  قم  حوقاط بم مقبغزمقال وؾقاالعث ا قحاالمع ؿقاال أا م قال ـق
ممثأ ػمق ػػث ا قاالعقػؿقاالموػػ جقالػػ ىقطوبػمقاال عوػػ ـقات ث ػ ق ػػ قاال ثمعػػمقاط ػبم مقبغػػزمق عػػزىق

ق.قالم غ أقاال ااصقحاالوحع
 :(م6111دراسة عبيدة ) -8

ا  ا اـقا    حقاال د  أق  ق  أ دقاالأ ثض ث قال وم مق ث ا قاالعقػؿقإالاقه   قاال أا مق
 بم ػػػخقاالاػػػؼقاتحؿقاط ػػػ ا و،قحا ػػػ ا ـقاالبثعػػػ قاالمػػػو جقالػػػ ىقاال ػػػأمو قحم ػػػ ح ث قاال د  ػػػأق

(ق وم ػػػخاق91اال  أ بػػػ ،قاا ػػػثأقاالبثعػػػ قاالع وػػػمقبطأ قػػػمق نػػػحائ مقع ػػػ قبوغػػػ ق  وػػػمقاال أا ػػػمق)
(قالوم مح ػػػػػمقاالضػػػػػثبطمقمػػػػػفقم أ ػػػػػمقاالقػػػػػ دقات ث ػػػػػ مق84ح وم ػػػػػخمقالوم مح ػػػػػمقاال  أ ب ػػػػػمقح)

ح ػح ق ػأحؽقخا ق تالػمقإعاػثئ مقبػ فقإالاقا مقبمعث ظمقاال  زمقبماأ،قحا قانثأ قو ثئجقاال أق



 

6; 
 

م ح ط ق أ ث قاال بم خق ػ قاالم مح ػمقاال  أ ب ػمقحاالم مح ػمقاالضػثبطمق ػ قاال طب ػؽقاالبعػ وق
 الاثال قاالم مح مقاال  أ ب م.

 (Gordon,2011 ) دراسة جوردون -9

االطبا،ق  ا ـقال ىقمعأ مق ث ا قاالعقؿقاالأ ثض م،قحز ث مقاال د  أقإالاقه   قاال أا مق
طثالػاقحطثالبػمقمػفقطوبػمقق210االبثع قاالمو جقاالحاػد قاال عو وػ ،قح  حوػ ق  وػمقاال أا ػمقمػفق

االم اأدقاالثثوح مقبثالحت ث قاالم ع مقاتمأ   م،قحا  قاالبثع قا  بثواق ث ا قاالعقؿقاالمطحأمق ػ ق
منثأ  فقافقهوثؾقاوادثضق  قم  حوقاالطوبمقاالإالاق م قاالب ثوث ،قحا قانثأ قو ثئجقاال أا مق

افقاالموثانػمقهػ قا ضػؿقإ ػ أا    مقال ع ػ فقإالػاق  قاال أا م،قحمفقابؿقاال أا مق ـقاال حاػؿق
  ث ا قاالعقؿقعحؿقات  أا    ث قاالأ ثض مقاالم  ا ممق  قاالم ثئؿقاالأ ثض مقاالما ودم.

 verner & gaudreal  (6111:)فيرنر و قادريل دراسة  -11

ومػػػ قحمعومػػػث قاالمأعوػػػمقات ث ػػػ مقاال نػػػؼق ػػػفق أ ػػػ قامػػػ بؾقمعإالػػػاقهػػػ   قاال أا ػػػمق
العث ا قاالعقػؿقحاأ بثط ػثقبػبعضقاالم غ ػأا قاال  محمأا  ػم،قحا ػ ا ـقاالبثعثػثفقاالمػو جقاالحاػد ،ق

معوـقحمعوممقمفقضحاع قو ح حأؾ،قحال عق ؽقاه اؼقاال أا ػمقق800ح  حو ق  ومقاال أا مقمفق
ومػث ق م و ػحفق ػث ا ق ـقإ  ا قمق ػثدقالعػث ا قاالعقػؿ،قحاػ قانػثأ قاالو ػثئجقافقاالمعومػ فقحاالمع

قاالعقؿقب أ مقمأ دعم

 :(Wiersemak,2009دراسة ويرسيما ) -11

هػػ   قاال أا ػػمقإالػػاقاال عػػأؼق وػػاقاالمعثال ػػمقاالعقو ػػمقاالمقاػػح مقح د  ػػأقاالطػػباق أعػػ وق
طػباقمػفقق8 ث ا قاالعقؿ،قحا  ا م قاالبثعثمقاالمو جقاالحاد ،قح  حوػ ق  وػمقاال أا ػمقمػفق

حت مق ثوثدق  قالحاو ث،قحال عق ؽقاه اؼقاال أا مقا ػ  قاالمنثأ  فق  قاالم ثاث قاال ثمع مقمفق
االبثعثػػمقبطثاػػمقاالمبعظػػمقحاالمقثبوػػم،قحاػػ قانػػثأ قو ػػثئجقاال أا ػػمقإالػػاقافقا ضػػؿقاالطػػأؽقال ػػ أ دق
االطػػباقطػػأسقات ػػئومقال طػػح أق ػػث ا قاالعقػػؿقبثالو ػػبمقال ػػـ،حافق عوػػ ـقاالطػػباقالحعػػ هـقطػػأسق

و ػػم،ققممػػثق ػػى وقإالػػاق طػػحأق ػػث ا قاالعقػػؿقحاا ثبػػمقهػػخسقات ػػئوم،ق طػػحأق مو ػػث قاالمعثال ػػمقاالعق
قبثالو بمقال ـ.
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 (: (Wen Hu,2009دراسة وين ىو -16

   ؼقهخسقاال أا مقإالاقمعأ مقاالعبامقب فق ث ا قاالعقؿقاالأ ثض مق)االومخ م،قاالحاػؼ،ق
اال احأقاحقاال ا ؿ(قحم ىقاالمثثبأمق  ق عوـقاالأ ثض ث ،قحا ق  حو ق  وػمقاال أا ػمقمػفقثبثػ فق

االاد فقاالأاب قحاالثثال قات ث  .قحا ق ػـقاا بػثأق ػث ا قاالعقػؿقاالأ ثضػ قاال ػ قطثالبثقمفقطوبمق
 مثأ ػػػحو ثقحخالػػػؾقبث ػػػ ا اـقاحأاؽق مػػػؿقمعػػػ مقمػػػفقابػػػؿقاالبثعػػػ .قحالقػػػ ق ػػػـقا ػػػ ا اـقا ػػػوحاق
االمبعظمقاثوث قاط ثبمق واقاحأاؽقاالعمؿقحخالؾقال ق  ـقاالمثثبأمقال ىقاالطوبمق.قحالق قاثب  قو ػثئجق

 ق تالػػمقإعاػػثئ مقبػػ فق ػػث ا قاالعقػػؿقاالأ ثضػػ مقحاالمثػػثبأمقالػػ ىقطوبػػمقاال أا ػػمقح ػػح ق ػػأحؽقخا
ا  ػػثؿ.قبثطضػػث مقإالػػاقافقو ػػثئجقهػػخسقاال أا ػػمقاثب ػػ قافقاالطوبػػمقاالػػخ فق م و ػػحفق ػػث ا قاالعقػػؿق
االأ ثضػػػػ قح مثأ ػػػػحو ثقب أ ػػػػمق ثال ػػػػمق م و ػػػػحفقاالمثػػػػثبأمقب أ ػػػػمقا وػػػػاقمقثأوػػػػمقبػػػػأاأاو ـقاالػػػػخ فق

قأ حو ثقب أ مقاو ومق. م و حفق ث ا قاالعقؿقاالأ ثض قح مث
 (Wing & others, 2008دراسة وينج وآخرون ) -13

م ػأق ػأ ف،قمػفقاػبؿقب ئػمقاالوقػثشق اال عأؼق وػاق ػث ا قاالعقػؿقالومإالاقه   قاال أا مق
م زامفق بأقاتو أوػ ،قحا ػ ا ـقاالبػثعثحفقاالمػو جقاالحاػد قاال عو وػ ،قحنػمو ق  وػمقاال أا ػمقاال

%قمػػفقاالمو ػػ  ث قاال عو م ػػمق بػػأقاتو أوػػ ق ػػ ق ػػوغث حأمق30طػػباقاالثثوح ػػمقحاال ثمعػػث ق ػػ ق
حخالػػػػؾقالمعأ ػػػػمقاثػػػػأقونػػػػثطقاالمنػػػػثأ مق ػػػػ قاالموثانػػػػمقم ػػػػأقاالم زاموػػػػمق بػػػػأقاتو أوػػػػ ق ػػػػ ق عوػػػػـق

افقا ثػػأقإالػاقثأ   ـقب حظ ػؼق ػث ا قاالعقػؿقحاػ قانػثأ قو ػثئجقاال أا ػمقاالمنػثأ  فقح عز ػزقمنػ
د ثقاالطػػباق بػػأقاالموثانػػمقاالغ ػػأقم زاموػػمقمػػفقالعقو ػػمقنػػ ح ثقبػػ فقاالعػػث ا قاال ػػ قحاػػاالعػػث ا قا

االػح  قبػثال د  أقاالم ػ قؿقحاالػخا  (.ح مثقانػثأ قق-ابؿقاالطوبػمقاالم  ػأ فقهػ ق)قاال د  ػأقبمأحوػم
  ػػز ققم ػػـق ػػ ق مو ػػمقاال حااػػؿق   ػػاقافق  ػػحفقحاضػػعمققضػػأحأمقا ػػ ا اـقاالوغػػمإالػػاقا ضػػثق

قاثبومقالو ود خقح ا قم.

 التعميق عمى دراسات المحور األول:
مفقابؿقاطبعقاالبثعػ ق وػاقاال أا ػث قاال ػثبقمق ػ قات اقاال أبػحوقاالم عوقػمقبػثالمعحأق

قاتحؿققح  قاف:

 (قـ2013) دثوػم، ث ا قاالعقؿق  قاال أا ث قاال ثبقمق ثوػ قم غ ػأاق ثبعػثق  أا ػمق
(قحمػػفقهػػخسقاال أا ػػث قا ػػ ا م قاػػأائطقـ2011(،قح أا ػػمق) ب ػػ م،ـ2013االع  ب ،قح أا ػػم)

اال د  ػػأ،قحاا ػػ أا    مقاالػػ عوـقبثالػػ مثغ،قحا ػػ   حقاال د  ػػأ،قح مػػثقح ح ػػ ق أا ػػث قحاػػد مقالعػػث ا ق
(قـ2012االعقػػؿق ػػ أدقاالعباػػمقبػػ فق ػػث ا قاالعقػػؿقحبعػػضقاالم غ ػػأا ق  أا ػػمق) دثوػػمقحعمػػش،
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(.قحهخاقممثق  ثقإالاقاته مثـقبعث ا قاالعقػؿقـ2015ح أا مق)بأبخ،ق(ـ2016م)االادثؼ،ح أا 
ح أا ػػػ  ثق م غ ػػػأقم ػػػ قؿقالب ػػػثفقاثأهػػػثق ػػػ ق مو ػػػمقاالػػػ عوـ،قحهوػػػثقاا ودػػػ قهػػػخسقاال أا ػػػث ق ػػػفق
 اال أا مقاالعثال مق  قاو ثقا اخ ق ث ا قاالعقؿقال بواق و  ثقاالبأوثمجقاالمق أسق م غ أقم  قؿ.

 اال ػػػثبقمقاالم عوقػػػمق ػػػ قاالمعػػػحأقاتحؿق وح ػػػ ق  و  ػػػث،ق نػػػمو ق م ػػػ قاال أا ػػػث ق
 م ػػػ قاالمأاعػػػؿقاال أا ػػػ م،قمػػػػفق بم ػػػخقحطػػػباق)إ ػػػ ا و(قحطػػػػباقثػػػثوحو،قحطػػػباق ثمعػػػػمق

(قحهػػخسقاال أا ػػمق م ز ػػثقبػػثا بؼق  و  ػػثقحاال ػػ ق ثوػػ قـ2009حمعومػػ فق ػػ اق أا ػػمق)ح ػػفقهػػحق،
 مفقطباقاالاؼقاالأاب قات ث  .

 :سات المحور األولدراأوجو االستفادة من 
ا ػػػػ دث قاالبثعػػػػ قمػػػػفقاال أا ػػػػث قاال ػػػػثبقمقهػػػػ قهػػػػخاقاالمعػػػػحأق ع  ػػػػ قاالعوثاػػػػأقاالمأ بطػػػػمق
بمحضحعق ث ا قاالعقؿقحااثئا ثقحاهم   ثقحاه ا  ثقاال  ق  ػاق وثحال ػثق ػ قاططػثأقاالوظػأوق
ح أ  ب ػػثقب  د ػػمق  ػػ مقحاال عػػأؼق وػػاق ػػث ا قاالعقػػؿقححاػػد ثقححضػػ ق عأ ػػؼقإ أائػػ قالعػػث ا ق

 ػػ  بوثسقاالبثعػػ ،ق مػػثقحا ػػ دث قاالبثعػػ ق ػػ قاا  ػػثأقاالعػػث ا قاالعقو ػػمقاالامػػدقاال ػػ ققاالعقػػؿقاالػػخو
حا ػػػ دث ق ػػػ ق ػػػأضقاالو ػػػثئجقح د ػػػ أهثقحأبط ػػػثقبو ػػػثئجقاال أا ػػػث قق بو ػػػثق ػػػ ق أا ػػػ اقاالعثال ػػػم.

 .اال ثبقم
ق:دراسات تناولت القوة الرياضية :المحور الثاني

 (:م6115دراسة البشيتي ) -1

معأ ػػمق ث و ػػمقبأوػػثمجقمعح ػػاقاػػثئـق وػػاقاالػػخ ث ا قاالم عػػ  مق ػػ قإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
 وم ػػػػمقاالقػػػػحمقاالأ ثضػػػػ مقالػػػػ ىقطثالبػػػػث قاالاػػػػؼقاالثثالػػػػ قاتب ػػػػ ائ ،قا ػػػػ ا م قاالبثعثػػػػمقاالمػػػػو جق

طثالبػمق ػـقق64اال  أ ب ،قحاا ثأ قاالبثعثمق  ومقاال أا مقباػحأمق نػحائ مق  ثوػ قاالع وػمقم حوػمق
االم مح مقاالضثبطم،ققاالم مح مقاال  أ ب مقحاتاأىقم مح   فقبثال  ثحوقاع اهمثإالاق ق  م ـق

حال عق ػػؽقاهػػ اؼقاال أا ػػمقاثمػػ قاالبثعثػػمقبع ػػ ا قا حا قحمػػحا قاال أا ػػمقحهػػ قق عو ػػؿقاالمع ػػحوق
الحضػػ قاا بػػػثأقاالقػػحمقاالأ ثضػػػ م،قحاالبأوػػثمجقاالمعح ػػػاقاالقػػثئـق وػػػاقاالػػخ ث ا قاالم عػػػ  م،قح ال ػػػؿق

مقإعاػػػثئ مقبػػػ فقم ح ػػػط ق أ ػػػث قح ػػػح ق ػػػأحؽقخا ق تالػػػإالػػػاقاالمعوػػػـ.قحاػػػ قانػػػثأ قاالو ػػػثئجق
طثالبػػػث قاالم مح ػػػمقاال  أ ب ػػػمقحم ح ػػػط ق أ ػػػث قاالم مح ػػػمقاالضػػػثبطمق ػػػ قاال طب ػػػؽقاالبعػػػ وق
تا بػػثأقاالقػػحمقاالأ ثضػػ مق  ػػؿقالاػػثال قاالم مح ػػمقاال  أ ب ػػمقح ػػخالؾقا ضػػثق ػػ قاالمعػػثحأقاالثبثػػمق

قأ ثض ق(.تا بثأقاالقحمقاالأ ثض مق)قاال حااؿقاالأ ثض ،قاال أابطقاالأ ثض ،قحات   تؿقاال
 



 

75 
 

 (: م6114دراسة القبيالت والمقدادي ) -6

 قاػػ قاثػػأقاال ػػ أ دقح ػػؽقاالقػػحمقاالأ ثضػػ م،ق ػػ قا ػػ  عثاقاالمدػػثه ـقإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
طثالبػػػػث قاالاػػػػؼقاالثػػػػثمفقات ث ػػػػ ق ػػػػ قاتأ ف،قحا ػػػػ ا ـقاالبثعثػػػػثفقاالمػػػػو جقالػػػػ ىقاالأ ثضػػػػ مق

االاػػؼقاالثػػثمفق ػػ قم  أ ػػمقاال  أ بػػ ،قح ػػـقاا  ػػثأق  وػػمقاال أا ػػمقبثالطأ قػػمقاالقاػػ  مقمػػفقطوبػػمق
(قطثالبمقمحز  فق واقم مح   فق60اال أب مقحاال عو ـقالوحا قخ بثفق  قاتأ ف،قحا ق ثفق   هثق)

  أ ب ػػم،ق مػػثقحا ػػ قاالبثعثػػثفقاا بػػثأقا ػػ  عثاققأ ػػمقالاوػػث ،قإعػػ اهمثقضػػثبطمقاتاػػأى ػػ قم 
 عو ػؿقحاال أ  ػا،قحاػ قاالمدثه ـقاالأ ثض مقبوثً ق واقثبثمقم حوث :قاالمعأ مقحاالد ػـقحاال طب ػؽقحاال

انثأ قو ثئجقاال أا مق  ـقح ح ق أؽقخحق تالػمقإعاػثئ مقبػ فقاالم ح ػط فقاالع ػثب فقاالمعػ ال فق
ال أ ث قات   عثاقاالمدثه م قالوطثالبث ق عزوقالطأ قمقاال  أ د،قحال فقح  ق أؽقخحق تالمقبػ فق

االمدػػثه م قاالم ح ػػط فقاالع ػػثب  فقاالمعػػ ال فقالػػ أ ث قم ػػحفقاال عو ػػؿقحاال أ  ػػاق ػػ قات ػػ  عثاق
ق عزىقالطأ قمقاال  أ دقحالاثال قاال  أ دقح ؽقاالقحمقاالأ ثض م.

 :(م6113دراسة الخطيب ) -3

 قاػػ قاثػػأقبأوػػثمجق ػػ أ دقاػػثئـق وػػاقحظػػثئؼقواػػد قاالػػ مثغق ػػ قإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
االقػػػحمقاالأ ثضػػػ مقالػػػ ىقطػػػباقاالاػػػؼقاالثػػػثمفقات ث ػػػ ق ػػػ قاتأ ف،قحا ػػػ ا ـقاالبثعػػػ قاالمػػػو جق

م مػػح   فقبثال  ػػثحوقاعػػ اهمثقإالػػاقطثالبػػثقمق ػػم فقق52ال أا ػػمقمػػفقاال  أ بػػ ،قح  حوػػ ق  وػػمقا
  أ ب ػػػمقحال عق ػػػؽقاهػػػ اؼقاال أا ػػػمقا ػػػ قاالبثعػػػ قاا بػػػثأقالوقػػػحمقاالأ ثضػػػ م،ققحاتاػػػأىقضػػػثبطم

افقهوػػػػثؾق ػػػػأحؽقخا ق تالػػػػمقإعاػػػػثئ مقبػػػػ فقم ح ػػػػط ق أ ػػػػث قإالػػػػاقحانػػػػثأ قو ػػػػثئجقاال أا ػػػػمق
البع وقتا بثأقاالقػحمقاالأ ثضػ مقالاػثال قاالم مح مقاال  أ ب مقحاالم مح مقاالضثبطمق  قاال طب ؽقا

االم مح مقاال  أ ب مق  قم  حوقاال حااؿقاالأ ثض قحاال أابطقاالأ ثض قب ومثقتق ح  ق أحؽقب فق
 م ح طق أ ث قاالم مح   فق  قم  حوقات   تؿقاالأ ثض .

 (: م6113دراسة عبداهلل ) -4

ثم قال وم ػمقاالقػحمقاال عػأؼق وػاق ث و ػمقبأوػثمجقاػثئـق وػاقاالػ عوـقاالػ مإالػاقه   قاال أا ػمق
طػباقاالاػؼقاتحؿقثػثوحو،قحا ػ ا ـقاالبثعثػثفقاالمػو جقاال  أ بػ ،قح ػـقاا  ػثأقالػ ىقاالأ ثض مق

  وػػػمقاال أا ػػػمقبثالطأ قػػػػمقاالطبق ػػػمقاالعنػػػحائ مقمػػػػفقطػػػباقاالاػػػؼقاتحؿقثػػػػثوحوقبػػػع اأمقاال ااوػػػػمق
(قطثالبػػػثقحطثالبػػػمقمػػػحز  فق وػػػاق120اال عو م ػػػمقبمعث ظػػػمقاالػػػحا وقاال   ػػػ ،قحاػػػ ق ػػػثفق ػػػ  هثق)

  أ ب ػػػم،ق مػػػثقحا ػػػ قاالبثعػػػ قاا بػػػثأقالوقػػػحمققفقبثال  ػػػثحو،قإعػػػ اهمثقضػػػثبطمقاتاػػػأى مػػػح   م
االأ ثضػػ مقبأبعػػث سقاالثبثػػم،قحاػػ قانػػثأ قو ػػثئجقاال أا ػػمق دػػحؽقطػػباقاالم مح ػػمقاال  أ ب ػػمقاالػػخ فق
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 أ حاقبث ػ ا اـقاالبأوػثمجقاالقػثئـق وػاقاالػ عوـقاالػ مثم ق وػاقطػباقاالم مح ػمقاالضػثبطمقاالػخ فق
قاـقاالطأ قمقاالمع ث مق  قاا بثأقاالقحمقاالأ ثض مقبأبعث سقاالثبثم. أ حاقبث  ا 

 :(م6113دراسة قاسم والصيداوي ) -5

معأ ػػػػمقاثػػػػأقبأوػػػػثمجق ػػػػ أ ب قال وم ػػػػمقاالقػػػػحمقاالأ ثضػػػػ مقالػػػػ ىقاالطوبػػػػمقإالػػػػاقهػػػػ   قاال أا ػػػػمق
االمطبق فقمفقطوبمقاالاؼقاالثثو قاالم ح ط،قحا ػ ا ـقاالبثعثػثفقاالمػو جقاال  أ بػ ،قح ػـقاا  ػثأق

م مػح   فقققإالاقطثالبثقحطثالبثقمق م فقق758  ومقاال أا مقبطأ قمق نحائ م،قحا ق  حو قاالع ومق
،قحال عق ػؽقاهػ اؼقاال أا ػمق367م مح ػمقاالضػثبطمقبوغػ قحاالق391االم مح مقاال  أ ب مقبوغػ ق

ا ػػػ قاالبثعثػػػثفقاا بػػػثأقالوقػػػحمقاالأ ثضػػػ م،قحاػػػ قانػػػثأ قو ػػػثئجقاال أا ػػػمقح ػػػح ق ػػػأحؽقخا ق تالػػػمق
إعاػػػػثئ مقبػػػػ فقم ح ػػػػط ق أ ػػػػث قاالم مح ػػػػمقاال  أ ب ػػػػمقح أ ػػػػث قاالم مح ػػػػمقاالضػػػػثبطمق ػػػػ ق

  ب م.قاال طب ؽقاالبع وقتا بثأقاالقحمقاالأ ثض مقالاثال قاالم مح مقاال  أق
 (:م6113دراسة احمد ) -6

االمقثأوػػػمقبػػ فقإ ػػ أا      قاالومخ ػػمقحاال  ػػػثىؿقاالػػخا  ق ػػ ق عاػػػ ؿقإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
طثالبػػػث قاالاػػػؼقاالأابػػػ قاالعومػػػ ق ػػػ قاالمحاػػػؿق ػػػ قاالأ ثضػػػ ث قح وم ػػػمقاالقػػػحمقاالأ ثضػػػ مقالػػػ   ـ،ق

مػفقطػباققحا  ا م قاالبثعثمقاالمو جقاال  أ ب ،قح ـقاا  ثأق  ومقاال أا مقبثالطأ قمقاالعنػحائ م
(قطثالبػػمق66االاػػؼقاالأابػػ قاالعومػػ ققبأعػػ وقمػػ اأدقاطوػػث ق ػػ قاالمحاػػؿق،قحاػػ ق ػػثفق ػػ  هثق)

(،ق32(قطثالبػػمقحاال  أ ب ػػمقاالثثو ػػمق)34مػػحز  فق وػػاقم مػػح   فق  ػػأ ب   فقاال  أ ب ػػمقاتحالػػ ق)
 مثقحا   قاالبثعثمقاا بثأاق عا و ثق  قمث مقاالأ ثض ث قحاا بثأقاالقحمقاالأ ثض م،قحا قانػثأ ق

اوػػاقتق ح ػػ ق ػػأحؽقخا ق تالػػمقإعاػػثئ مقبػػ فقم ح ػػط ق عاػػ ؿقطثالبػػث قإالػػاقثئجقاال أا ػػمقو ػػ
م مح   قاالبع ،قحال واق ح  ق أحؽقخا ق تالمقإعاثئ مقب فقم ح ط ق وم مقاالقحمقاالأ ثضػ مق

 طثالبث قم مح   قاالبع قالاثال قاالم مح مقاال  أ ب مقاالثثو م.ال ىق
 :(م6116دراسة رزق ) -7

اثػػػػأقا ػػػػ ا اـقمػػػػ ااؿقاالقػػػػحمقاالأ ثضػػػػ مقالوطثالبػػػػث ق وػػػػاقؼقاال عػػػػأقإالػػػػاقهػػػػ   قاال أا ػػػػمق
االمعومػػث ق ػػ ق وم ػػمقاال عاػػ ؿقحات  ػػثسقوعػػحقاالأ ثضػػ ث قالطثالبػػث  فق ػػ قاالمأعوػػمقاالم ح ػػطم،ق

طثالبػمق ػ قمػ اأدقم ػمقق128ا  ا م قاالبثعثمقاالمو جقنباقاال  أ ب ،قح  حو ق  ومقاال أا مق
ثالبػػث قمعومػػث ،قحال عق ػػؽقاهػػ اؼقطق10حانػػ مو قاالع وػػمقا ضػػثق وػػاقاالمعومػػث قحبوػػ ق ػػ  هفق

اال أا ػػػػػػمقا ػػػػػػ  قاالبثعثػػػػػػمقمق ػػػػػػثدقات  ثهػػػػػػث قوعػػػػػػحقاالأ ثضػػػػػػ ث ،قحاا بػػػػػػثأق عاػػػػػػ و ق ػػػػػػ ق
ح ح ق أحؽقخا ق تالمقإعاثئ مقب فقم ح ط ق أ ث قإالاقاالأ ثض ث ،حانثأ قو ثئجقاال أا مق
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 قاالم مح مقاال  أ ب مقحاالم مح ػمقاالضػثبطمق ػ قاال طب ػؽقاالبعػ وقتا بػثأقاال عاػ ؿقح ػخالؾق ػ
 مق ثدقات  ثسقالاثال قاالم مح مقاال  أ ب مقحبع ـقاثأق ب أ.

 (:(piltina, 2010دراسة بمتنا  -8

 قػػح ـقاالقػػحمقاالأ ثضػػ مقالطػػباقاالاػػؼقاالاػػثمدقاتب ػػ ائ ،قحا ػػ ا ـقإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق
االبثعػػػػ قاالمػػػػو جقاالحاػػػػد ،قح مثوػػػػ ق  وػػػػمقب م ػػػػ ققطػػػػباقاالاػػػػؼقاالاػػػػثمدق ػػػػ قاالمػػػػ اأدق

االع وػػمقبثالطأ قػمقاالعنػػحائ م،ق مػػثقحا ػػ قاالبثعػ ق ػػ مقا حا قالو أا ػػمقهػػ قاتب  ائ ػم،قح ػػـقاا  ػػثأق
االمقثبومقحاالمبعظمقال م قاالب ثوػث ق ػ قمأعوػمقاال طب ػؽ،ق ػـقإ طػث قاال بم ػخقمنػ ب قأ ثضػ مق
ح ـق ع   قاالقحمقاالأ ثض مقبطأ قمقعؿقاالمنػ ب قاالأ ثضػ مقحاػحائـقاال قػح ـقحاالمبعظػمقاال ػ ق ػـق

 ػػ ا م قال عو ػػؿقح قػػح ـقاالب ثوػػث ،قحاػػ قانػػثأ قو ػػثئجقاال أا ػػمقاػػ أمقإ ػػ ا هثقمػػفقابػػؿقاالبثعػػ قا
االطػػػباق وػػػػاق مػػػؿقاأ بثطػػػػث ق ثالأ ثضػػػ ث قحال ػػػػو ـقم ػػػأقاػػػػث أ فق وػػػاقا ػػػػ ا اـقاالعمو ػػػػث ق

 االأ ثض مقاثأجقاالأ ثض ث .
 :( flore, 2009 )دراسة فمورز ادنيورتن   -9

قبإالػػاقهػػ   قاال أا ػػمق  ثو ػػمقحا ػػ ا اـقا ػػ ا اـقاالمػػ اؿقاالباػػأوقبمػػثق نػػمواقمػػفقأ ػػـح
اآلالمقاالعث بمقال وم مقاالقحمقاالأ ثض مقال بم خقاالاػؼقاال ث ػ قاتب ػ ائ ،ق ػ قمقػأأقاال بػأقالػ أدق
اال االػػػػمقاالاط ػػػػم،قحا ػػػػ ا ـقاالبثعػػػػ قاالمػػػػو جقاال  أ بػػػػ ،قح ػػػػـقاا  ػػػػثأق  وػػػػمقاال أا ػػػػمقبثالطأ قػػػػمق

البثعػ ق(ق وم ػخقح وم ػخم،ق مػثقحا ػ قا46االعنحائ مقمفقطباقاالاؼقاال ث  ،قحا ق ثفق   هثق)
اا بثأقالوقحمقاالأ ثض مقبأبعث سقاالثبثمقحا  ا ـقا ضػثقبطثاػمقاالمبعظػمقحاا ػأا قاالمقػثبب ،قحاػ ق

الػػ ىق ث و ػػمقا ػػ ا اـقاالمػػ اؿقاالباػػأوق ػػ ق وم ػػمقاالقػػحمقاالأ ثضػػ مققإالػػاقانػػثأ قو ػػثئجقاال أا ػػمق
اال بم ػػػخ،قع ػػػ قافقا ػػػ ا اـقاالأ ػػػحمث قاالب ثو ػػػمق عمػػػؿق وػػػاقم ػػػث  مقاال بم ػػػخق وػػػاق  ػػػح فق

ق وم مقاالقحمقاالأ ثض م.ثال قعباث قب فقاال مث ب قاالما ودمقالو حاؿقحبثال اال

 (:(panhuizen & brian, 2009دراسة بانييوزن وباريان  -11

اال بم خقخحوقاتع  ث ث قاالاثامقال ىقاالقحمقاالأ ثض مق واقاال عأؼقإالاقه   قاال أا مق
م ثو ػػمقاال بم ػػخقاالضػػعثؼق ػػفقطأ ػػؽقاال ق ػػ ـقاالػػ  وثم   قاالقػػثئـق  وػػاق  وحالح  ػػثقاالمعوحمػػث قحاا

(ق ػػػػومق ػػػػ قق8-12(ق وم ػػػػخًاقحهػػػػـقمػػػػفق مػػػػأق)قق37حات اػػػػثت ،قحبوغػػػػ ق  وػػػػمقاال أا ػػػػمق)ق
م أ ػػ  فقمػػفقمػػ اأدقاال أب ػػمقاالاثاػػمق ػػ قهحالوػػ ا،ق مػػثقحأ ػػز قاال أا ػػمق وػػاقم ػػثئؿقاالطػػأسق

مثئمقحم ث  مقاال بم خق واقعؿقمنث ؿقاالأ ثض ث ،قح ـقإ  ا قاا بثأق  ثب قإالاقاال  ق اؿق
حعػػػػ ق ػػػػ قب ئػػػػمق  وحالح  ػػػػم،ق قػػػػ قاظ ػػػػأ قاالو ػػػػثئجقاػػػػعحبمقاط ػػػػأمقالو بم ػػػػخقاالضػػػػعثؼق ػػػػ قم
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االأ ثض ث ق  قاتا بثأقاالمحع ،قحاظ ػأ قاالمقثأوػمقبػ فق أ ػث قات ا ق ػ قاػ غ  فقافقنػ ؿق
اال ق ػػػ ـقاالقػػػثئـق وػػػاق  وحالح  ػػػثقاالمعوحمػػػث قحات اػػػثت قبمػػػثق ػػػ قخالػػػؾقا امقباػػػأ مق  وثم   ػػػم،ق

ـقاالم ػػ ا ـقاالمع مػػؿقحاا ػػ أا    مقضػػعؼقاال بم ػػخ،ق مػػثقحانػػثأ ق م ػػفقافق  نػػؼق ػػفقاالػػ عو
افقا ػػ ا اـقا امق زئ ػػػمقاوق ػػ ـق ود ػػػخق مو ػػمقاالطػػػأسق ثموػػمقمػػػ قات ام،ق م ػػػفقافقإالػػػاقا ضػػثق

ق ح أقاال  ـقاال ث  قالوعثحأق واقاط ثبمقاالاع عم.

 التعميق عمى دراسات المحور الثاني:

مفقابؿقاطبعقاالبثعػ ق وػاقاال أا ػث قاال ػثبقمق ػ قات اقاال أبػحوقاالم عوقػمقبػثالمعحأق
قح  قاف:ققاالثثو 

 ظ ػػأقمػػفقات ػػ عأاضقالو أا ػػث قاال ػػثبقمق ػػ قهػػخاقاالمعػػحأقافقبعػػضقاال أا ػػث ق 
 وثحالػػػ قاالقػػػحمقاالأ ثضػػػ مق م غ ػػػأق ثب ،ح أ ػػػثق ػػػأث أقبعػػػضقاالعحامػػػؿق ث ػػػ أا    ث قاالػػػخ ث ا ق

(قحقـ2013حاال  ػػػثىؿقاالػػػخا  ق،قحاالمػػػ اؿقاطو ػػػثو ،قمثػػػؿق أا ػػػمق)اعمػػػ ،قاالم عػػ  مق،قحاالومخ ػػػم
 (.ـ2009(قح أا مق) وحأز،ـ2012 أا مق)أزؽ،

 ،   (قح أا ػػػػػػػػػػػمقـ2015 نػػػػػػػػػػػثب  قاال أا ػػػػػػػػػػػمقاالعثال ػػػػػػػػػػػمقمػػػػػػػػػػػ ق أا ػػػػػػػػػػػمق)قاالبنػػػػػػػػػػػ
(ق  م ع ػػثقهػػ   قإالػػاقبوػػث قبػػأامجق  أ ب ػػمقال وم ػػمقـ2013(قح أا ػػمق)اعمػػ ،ـ2013)االاط ػػا،

 االقحمقاالأ ثض م.
 د قاال أا مقاالعثال مقم قاال أا ػث قاال ػثبقمق ػ قهػخاقاالمعػحأق ػ ق حو ػثقهػ   قاا و

 إالاقبوث قبأوثمجقاثئـق واق ث ا قاالعقؿق  ق وم مقاالقحمقاالأ ثض م
 أوجو االستفادة من دراسات المحور الثاني:

 ع  ػػػ قاالعوثاػػػأققمػػػفقاػػػبؿقهػػػخاقاالمعػػػحأ ػػػ قا ػػػ دث قاالبثعػػػ قمػػػفقاال أا ػػػث قاال ػػػثبقمق
االقحمقاالأ ثض مقحم ثأا  ثقحم حوث  ثقاال  ق  ػاق وثحال ػثق ػ قاططػثأقاالوظػأوقاالمأ بطمقبمحضحعق

إالػاقم حوػث قاالقػحمقاالأ ثضػ مقح مو ث  ػثقححضػ ق عأ ػؼقإ أائػ قب  د ػمق  ػ مقحاال عػأؼقح أ  ب ػثق
بوػػػث قاثئمػػػمقم ػػػثأا قاالقػػػحمقاالػػػخوق ػػػ  بوثسقاالبثعػػػ ،ق مػػػثقحا ػػػ دث قاالبثعػػػ ق ػػػ قالوقػػػحمقاالأ ثضػػػ مق

 مقاالب ثوػػػث ،قحبوػػػث قاا بػػػثأقاالقػػػحمقاالأ ثضػػػ مقالػػػ ىقاالطثالبػػػث ،قح ػػػ قاالأ ثضػػػ مقاالموظمػػػمق ػػػ قحعػػػ
ق. أضقاالو ثئجقح د  أهثقحأبط ثقبو ثئجقاال أا ث قاال ثبقم

ق

ق
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ق   :عادات العقل برامج دراسات تناولت :المحور الثالث
 (:م6116دراسة السيد حسين ) -1

 ػث ا قاالعقػؿق ػ ق عوػـقاالأ ثضػ ث قال وم ػمق وػاق ث و ػمقبأوػثمجقاػثئـقإالػاقه   قاال أا مق
 بم ػػػػػػخقاالاػػػػػػؼقاتحؿققالػػػػػػ ىقاال عاػػػػػػ ؿقحم ػػػػػػثأا قاالعػػػػػػؿقاطبػػػػػػ ا  قالومنػػػػػػ ب قاالأ ثضػػػػػػ مق

(ق وم ػػػخاقع ػػػػ ق ػػػػـق87اط ػػػ ا و،قحا بػػػػ قاالبثعػػػ قاالمػػػػو جقاال  أ بػػػ قح  حوػػػػ ق  وػػػمقاال أا ػػػػمق)
مقحاالم أ ػػػمق وم ػػػخق45اا  ػػػثأهـقبطأ قػػػمق نػػػحائ مقمػػػفقم أ ػػػ  فقما ود ػػػ فقبحااػػػ قاالم أ ػػػمق)ا(ق

م مح ػمقضػثبطمققح ػـقاال أ ػ ققم مح ػمق  أ ب ػمقحاتاػأىق وم خمقح ػـق عػ فقاعػ اهمثق42)ا(ق
مػػػػفق  ػػػػث ىقاالم مػػػػح   ف،ق مػػػػثقحا ػػػػ قاالبثعػػػػ قاا بػػػػثأقم ػػػػثأا قاالعػػػػؿقاطبػػػػ ا  قالومنػػػػ ب ق
االأ ثض م.قحاا بثأق عا و ق  قمع حوقاالحع مقاالما ثأم،ق مثقحا  عثفقبثا بثأقاالموزؿقات ح ق

 ثأا قاالعؿقاطب ا  قالومن ب ق عأ اق)اػبسقاعمػ (.ق مػثقحانػثأ قو ػثئجقاال أا ػمقالق ثدقم
ح ػػػح ق ػػػأحؽقخا ق تالػػػمقإعاػػػثئ مقبػػػ فقا ا قاالم مػػػح   فقاال  أ ب ػػػمقحاالضػػػثبطمقالاػػػثال قإالػػػاق

االم مح ػػػػػمقاال  أ ب ػػػػػمق ػػػػػ قاا بػػػػػثأقاال عاػػػػػ ؿق  ػػػػػؿقح ػػػػػ قاا بػػػػػثأقم ػػػػػثأا قاالعػػػػػؿقاطبػػػػػ ا  ق
  ث قاالدأ  مقال بقاتا بثأ ف.الومن ب قاالأ ثض مق  ؿ.ح و قاالم  حق

 (:م6115دراسة حميوه ) -6
هػػ   قهػػخسقاال أا ػػمقإالػػاقاال عػػأؼق وػػاقاثػػأقبأوػػثمجقمق ػػأسقاػػثئـق وػػاق ػػث ا قاالعقػػؿق ػػ ق

 عو ـقا ث  (ق  ق ثمعمقق– وم مقاالقحمقاالأ ثض مقح مو ث  ثقال ىقاالطوبمقاالمعوم فق)ا ـقاال أب مق
 جقاال  أ بػػ قب اػػم ـقاالم مح ػػمقاالحاعػػ م،قاالقػػ دقاالمد حعػػمقبغػػزم.قحاػػ قا ػػ ا م قاالبثعثػػمقاالمػػو

طثالبػػػًث(،قحطثالبػػػمقمػػػفقاالطوبػػػمقق45حا ػػػثدقابوػػػ قحا ػػػثدقبعػػػ و،قح  حوػػػ ق  وػػػمقاال أا ػػػمقمػػػفق)
 عوػػ ـقا ث ػػ (قب ثمعػػمقاالقػػ دقاالمد حعػػمقبغػػزمقحاثب ػػ قاال أا ػػمقح ػػح قق–االمعومػػ فق)ا ػػـقاال أب ػػمق

مق ػػ قاال طب ػؽقاالقبوػػ ق ػأحؽقخا ق تالػمقإعاػػثئ مقققبػ فقم ح ػػطث ق أ ػث قطوبػمق  وػػمقاال أا ػ
حاالبعػػ وقتا بػػثأقاالقػػحمقاالأ ثضػػ مق  ػػؿ،قحاا بػػثأق ػػؿق مو ػػمقمػػفق مو ث  ػػثق وػػاقعػػ سق)ق مو ػػمق

ات ػػػ  تؿقاالأ ثضػػػ (،قالاػػػثال قاال طب ػػػؽقاالبعػػػ و،قق–اال ػػػأابطقاالأ ثضػػػ قق–اال حااػػػؿقاالأ ثضػػػ ق
قحبع ـقاثأقمأ د .

 (:م6114دراسة المطرب والشوري ) -3
   قهػػػخسقاال أا ػػػمقإالػػػاقمعأ ػػػمقاثػػػأقا ػػػ ا اـقبأوػػػثمجق ػػػث ا قاالعقػػػؿق ػػػ ق وم ػػػمقاالػػػخ ث قهػػػ

االموطقػػ ق/قاالأ ثضػػ قحاال عاػػ ؿقالػػ ىقطوبػػمقاالاػػؼقاالثػػثو قاالم ح ػػط،قا بعػػ قاال أا ػػمقاالمػػو جق
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(قطثالبػػػًثق111االنػػػباقاال  أ بػػػ ،ق ػػػـقاا  ػػػثأق  وػػػمقاال أا ػػػمقباػػػحأمقااػػػ  اقحبوػػػ ق ػػػ  قاالع وػػػمق)
 ق ػػػػػأحؽقخا ق تالػػػػػمقإعاػػػػػثئ مقبػػػػػ فقاالم مػػػػػح   فقاال  أ ب ػػػػػمقحاظ ػػػػػأ ققو ػػػػػثئجقاال أا ػػػػػمقح ػػػػػحق

حاالضػػػثبطمق ػػػ ق وم ػػػمقاالػػػخ ث قاالموطقػػػ ق/قاالأ ثضػػػ قح ثوػػػ قهػػػخسقاالدػػػأحؽقالاػػػثال قاالم مح ػػػمق
اال  أ ب ػػمقحالػػـق ظ ػػأقاالو ػػثئجقح ػػح ق ػػأحؽقخا ق تالػػمقإعاػػثئ مقبػػ فقاالم مػػح   فق ػػ ق عاػػ ؿق

 االطبا.

 (:م6116دراسة رياني ) -4
اثػػػأقبأوػػػثمجقإثأائػػػ قاػػػثئـق وػػػاق ػػػث ا قاالعقػػػؿق ػػػ قاال د  ػػػأقهػػػ   قاال أا ػػػمقإالػػػاقمعأ ػػػمق

اطب ا  قحاالقحمقاالأ ثض م،قحا قا  ا ـقاالبثعػ قاالمػو جقاال  أ بػ قب اػم ـقاالم مح ػمقاالحاعػ م،ق
(قطثالبػًث،قحا ػ قاالبثعػ قاا بػثأًاقالق ػثدقاالقػحمقاالأ ثضػ مقبأبعث هػثق27ح  حو ق  وػمقاال أا ػمقمػفق)

االأ ثضػ ،قات ػ  تؿقاالأ ثضػ (قحاا بػثأق ػحأاودقالو د  ػأقاالثبثمق)اال حااؿقاالأ ثضػ ،قاال ػأابطق
اطب ا  ،قحتا بثأقاعمقاالدأحضقا  ا ـقاالبثع قاا بثأق" "،قحاثب  قاال أا مقح ح ق ػأحؽق
 االػػػمقإعاػػػثئ ًثقبػػػ فقم ح ػػػطث ق أ ػػػث قطػػػباق  وػػػمقاال أا ػػػمق ػػػ قاال طب ػػػؽقاالقبوػػػ قحاالبعػػػ وق

ق–اتاػػثالمقق–االمأحوػػمقق–اق)االطباػػمقتا بػػثأقاال د  ػػأق  ػػؿ،قح ػػ قاا بػػثأق ػػؿقاػػ أمقمػػفقا أا ػػ
اال دثاػػػ ؿ(قالاػػػثال قاال طب ػػػؽقاالبعػػػ و،قح ػػػخالؾقحق ػػػح ق ػػػأحؽق االػػػمقإعاػػػثئ ًثقبػػػ فقم ح ػػػطث ق
 أ ث قطباق  ومقاال أا ػمق ػ قاال طب ػؽقاالقبوػ قحاالبعػ وقتا بػثأقاالقػحمقاالأ ثضػ مق  ػؿ،قح ػ ق

 ػػػػػ  تؿقات–اال ػػػػػأابطقاالأ ثضػػػػػ قق–اا بػػػػػثأق ػػػػػؿق مو ػػػػػمقمػػػػػفق مو ث  ػػػػػثق)اال حااػػػػػؿقاالأ ثضػػػػػ ق
قاالأ ثض (قالاثال قاال طب ؽقاالبع و.

 (:م6111دراسة طراد ) -5
ه   قاال أا مقإالاقاال عأؼق واقاثأقبأوثمجق ح  ثقح ثال ؾق ػ ق وم ػمقاال د  ػأقاطبػ ا  ق
بث ػػ ا اـق ػػث ا قاالعقػػؿقالػػ ىقطوبػػمقاالمأعوػػمقاالثثالثػػمق ػػ ق و ػػمقاال أب ػػمقاالأ ثضػػ م،قحاال عػػأؼق وػػاق

 ػ ا اـق ػث ا قاالعقػؿقالػ ىقاالطوبػمق بعػثقالم غ ػأقاال ػود.ققاالدأحؽق  ق وم مقاال د  ػأقاطبػ ا  قبث
(قطثالاقحطثالبمقمفقاالمأعوػمق60ا  ا اـقاالبثع قاالمو جقاال  أ ب قق مثو ق  ومقاالبع ق واق)

(قطثالبػػم.قا ػػم ق22(قطثالػػاقحق)38االثثالثػػمقب و ػػمقاال أب ػػمقاالأ ثضػػ مق ػػ ق ثمعػػمقبثبػػؿ،قبحااػػ ق)
ئ ًثقإالاقم مح   فق  أ ب مقحضثبطمقبحاا قاالع ومقإالاقاأبعمقم ثم  ق،ع  قا ـقاالطباق نحا

(قطثالػػاقالوم مح ػػمقاالحاعػػ م،قحا ػػم قاالطثالبػػث ق نػػحائ ثقا ضػػثقإالػػاقم مػػح   فق  أ ب ػػمق19)
(قطثالبمقالوم مح مقاالحاع مق.اثـقاالبثع قبع  ا ققاا بػثأقالو د  ػأقاطبػ ا  ق11حضثبطمقبحاا ق)

حفقمػػفق نػػأمقحعػػ ا ق عو م ػػمقبث ػػ ا اـقمق ػػثدق ػػحأاودققبعػػ هثق ػػـق طب ػػؽقاالبأوػػثمجقاالػػخوق   ػػ
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افقالبأوػثمجق ح ػ ثقح ثال ػػؾق ػأث أقا  ػػثب قإالػػاق عو ػمق) ػث مق قو ػػم(،قحاػ قانػثأ قو ػػثئجقاال أا ػمق
 ػػػ ق عوػػػ ـقح وم ػػػمقاال د  ػػػأقاطبػػػ ا  قبث ػػػ ا اـق ػػػث ا قاالعقػػػؿقالػػػ ىقطػػػباقحطثالبػػػث قاالمأعوػػػمق

 قاال أث أقود اق  ق وم مقافقالوبأوثمجقاال عو مإالاقاالثثالثمق  ق و مقاال أب مقاالأ ثض مق مثقحانثأ ق
اال د  أقاطب ا  قبث  ا اـق ػث ا قاالعقػؿق وػاقاالطػباقحاالطثالبػث .قالوبأوػثمجقاال عو مػ قاال ػأث أق
ود اق  ق وم مقا أا قاال د  أقاطب ا  ق)اتاثالم،قاالطبام،قاالمأحوم(قبث  ا اـق ػث ا قاالعقػؿق

 . واقاالطباقحاالطثالبث 
 :(م6115دراسة عمور ) -6

هػػ   قاال أا ػػمقإالػػاقاال عػػأؼق وػػاق ث و ػػمقبأوػػثمجق ػػ أ ب قاػػثئـق وػػاق ػػث ا قاالعقػػؿق ػػ ق
(قطثالبًثقحطثالبػمق160محااؼقع ث  مق  ق وم مقم ثأا قاال د  أقاطب ا  قال ىق  ومقم حومقمفق)
(ق35(قطثالبػػػًثقح)45مػػفقطوبػػمقاالاػػؼقاال ػػث دقات ث ػػػ ،ق  حوػػ قاالم مح ػػمقاال  أ ب ػػمقمػػفق)

ح ػػح ققإالػػاقمقاالضػػثبطمقمػػفقاالعػػ  قود ػػا،قانػػثأ قو ػػثئجقاال أا ػػمقطثالبػػم،ق مػػثق نػػ و قاالم مح ػػ
 أحؽقخا ق تالمقإعاثئ مقالاثال قا أا قاالم مح ػمقاال  أ ب ػمقاالػخ فقاضػعحاقالوبأوػثمجقاال ػ أ ب ق

حال ػػػفقالػػػـق ظ ػػػأق ػػػأحؽقخا ق تالػػػمقق وػػػاقاا بػػػثأق ػػػحأودقالو د  ػػػأقاطبػػػ ا  قاالاػػػحأمقاالودظ ػػػم،
قإعاثئ مق عزاقإالاقم غ أقاال ود.

 مى دراسات المحور الثالث:التعميق ع
مفقابؿقاطبعقاالبثعػ ق وػاقاال أا ػث قاال ػثبقمق ػ قات اقاال أبػحوقاالم عوقػمقبػثالمعحأق

قح  قاف:االثثال ق

 ظ ػأقمػػفقات ػػ عأاضقالو أا ػػث قاال ػػثبقمق ػػ قهػػخاقاالمعػػحأقافقاال أا ػػث ق وثحالػػ ق 
م غ ػػأا قحا   نػػثؼقاثأهػػثقح عثال   ػػثق وػػاققبػػأامجقاثئمػػمق وػػاق ػػث ا قاالعقػػؿق م غ ػػأقم ػػ قؿ،

  ثبعمقحم وح م،ق ثال عا ؿقحاال د  أقاطب ا  قحم ثأا قات   عثاقاالقأائ قحاالقحمقاالأ ثض م.
 ا دق قهخسقاال أا مقم قبعضقاال أا ث قاال ػثبقمق ػ قهػخاقاالمعػحأقب وثحال ػثق ث و ػمق

ح أا ػمقق(ـ2015)قعو ػحم،بأوثمجقاثئـق واق ث ا قاالعقؿق  ق وم مقاالقحمقاالأ ثضػ مقمثػؿق أا ػم
 (.ـ2012)أ ثو ،
 نثب  قاال أا مقاالعثال مقم ق أا ث قهخاقاالمعحأقمفقع  قاالمو جقاالم ب ،قع  ق 

 افق م ع ثقا بع قاالمو جقاال  أ ب قب اثم ـقما ودم.
 اا وػػؼقاال أا ػػمقاالعثال ػػمق ػػفق أا ػػث قهػػخاقاالمعػػحأق ػػ قاالع وػػمقاال ػػ قطبػػؽق و  ػػثق

اال ػػث دقاتب ػػ ائ ققاال أا ػػمقع ػػ ق ثوػػ قاالع وػػمق ػػ قاال أا ػػث قاال ػػثبقمقم أاحعػػمقمػػثقبػػ فقاالاػػؼ
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إالػاقاالمأعوػمقاال ثمع ػػم،قحاػ قاموػػاق  وػمقهػػخسقاال أا ػث قاالمأعوػػمقاالثثوح ػمقحاال ثمع ػػم،ق ػ قعػػ فق
ق ثو ق  ومقهخسقاال أا مقطوبمقاالاؼقاالأاب قات ث  .
 أوجو االستفادة من دراسات المحور الثالث:

ق بطػػػػمقا ػػػػ دث قاالبثعػػػػ قمػػػػفقاال أا ػػػػث قاال ػػػػثبقمقهػػػػ قهػػػػخاقاالمعػػػػحأق ع  ػػػػ قاالعوثاػػػػأقاالمأق
ببأامجق ث ا قاالعقؿقحا  وبثطقاحا  ق ام ـقحبوث قاالبأوثمجقحقمعأ مقمثقاهـقاالمعث  أقاال أبح ػمق
ق حا أهثق  قاالبأوػثمج،قح ػخالؾق ع  ػ قاالظػأحؼقاال  أ ب ػمق ػأ حا قاالبعػ قح ػأضقاالو ػثئجق االبـز

 ح د  أهثقحأبط ثقبو ثئجقاال أا ث قاال ثبقم.قق
 

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
مػػفقاػػػبؿقات ػػػ عأاضقاال ػػثبؽقالو أا ػػػث قاال ػػػثبقمق ػػػ قاالمعػػثحأقاالثبثػػػم،قوبعػػػظقمػػػ ىق

بثعث فق  ق دع ؿقاالبأامجقاالقثئممق وػاق ػث ا قاالعقػؿق ػ قاالعمو ػمقاال عو م ػمقالمػثقال ػثق2اه مثـقاؿ
مػػػػفق حائػػػػ ق   ػػػػ مقحم وح ػػػػمق ػػػػحا ق وػػػػاقاال عاػػػػ ؿقاحقم ػػػػثأا قاال د  ػػػػأقاطبػػػػ ا  قحم ػػػػثأا ق

 وم ػػمق....،ق مػػثقوبعػػظق عثال ػػمقاالبػػأامجقاالقثئمػػمق وػػاق ػػث ا قاالعقػػؿق ػػ قات ػػ  عثاقاالقأائػػ قاحق
االمأاعؿقاالم وح مقت  مثقاالمأعومقاال ثمع مقحاالثثوح مقحاط  ا  مقحاتب  ائ م،قح ػخالؾقاػبع   ثق
،قأ ثضػ ث ،ق  ػف،قالغػمق أب ػم،قحم أهػثقمػفقاالمػحا (،ق م قمعظـقاالمقأأا قاال أا  مق ػحا )ق وػـح

أا ث قاال  ق وثحال قاالقػحمقاالأ ثضػ مقو ػ قاه مػثـقاالبػثعث فق ػ ق وم   ػثقحمفقابؿقا  عأاضقاال 
 حا قمفقابؿقبأامجقاثئممق واق ث ا قاالعقؿقاحقبػأامجقاثئمػمق وػاقوظأ ػث قم وح ػمقاحقمػفق
ابؿقا  ا اـقبعضقا  أا    ث قحطأؽقاال  أ دقاالم وح م،ق مػثقوبعػظقافقاموػاقاال أا ػث ق

 مػػثق وػػ أقاال أا ػػث قاال ػػ ق ػػأبطقبػػ فقاالبأوػػثمجقاالقػػثئـق وػػاققاال ػ ق وثحالػػ قاالقػػحمقاالأ ثضػػ مقع  ثػػم،
ق ث ا قاالعقؿق  ق وم مقاالقحمقاالأ ثض مقالومأعومقات ث  م.

ويمكن إيجاز بعض النقاط  التي تتشابو فييا الدراسة الحالية مع  الدراسعات السعابقة 
 فيما يمي:

 .إ بثعقاالمو جقاال  أ ب قاالقثئـق واقم مح   فقم  ث ئ  ف 
 اا بثأقاالقحمقاالأ ثض م.بوث ق 

 وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمي:

 .بوث قبأوثمجقاثئـق واق ث ا قاالعقؿقال وم مقاالقحمقاالأ ثض م 
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 . بوث قاا بثأقاالقحمقاالأ ثض مق  قحع مقاالب ثوث 
 .اا  ثأقاالع ومقمفقطوبمقاالاؼقاالأاب قات ث  قبدو ط ف 
 االداػػؿقاتحؿقحاا ػػ ا هثق–اقاالأ ثضػػ ث قالواػػؼقاالأابػػ قاا  ػػثأقاالحعػػ مقاالاثم ػػمقمػػفق  ػػث

 ح عض أهثقبمثق  وث اقم ق ث ا قاالعقؿقح أض ثقمفقابؿق ال ؿقاالمعوـ.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يمي:

 .أ  اقح وظ ـقاططثأقاالوظأوقح  ماقبأبأزقاالو ثئجقحاال عأ دث قاط أائ مقاالم وح م  
 االقحمقاالأ ثض مقاالمأا ق وم   ثق  قهخسقاال أا م. ع   قم ثأا ق 
 االبأوثمجق  قهخسقاال أا م.ق قحـق و  ث ع   ق ث ا قاالعقؿقاالام مقاال  ق 
 .ان قثؽق  ثىت قاال أا مقاالعثال مقحاه ا  ثقح أحض ث 
 ق حا أهثق و قبوث قاالبأوثمج.قح ما  وبثطقاالمعث أقاالدو مقحاال أب  االبـز
 االم  ا ممق  قاال أا ث قاال ثبقمقحاال  ق ثأوقاال أا م.االأ حعقإالاقبعضقاالمأا  ق 
 )بوث قا حا قحمحا قاال أا مق)قا  مثأمق عو ؿقاالمع حى،قحاا بثأقاالقحمقاالأ ثض مق 
 ع  ػػ قات ػػثال اقاطعاػػثئ مقاالموث ػػبمقالمعثال ػػمقاالب ثوػػث قاال ػػ ق ػػـق مع ػػثقبحا ػػطمقا حا ق 

 اال أا م.
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 الرابع الفصل

 واإلجراءات الطريقة
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات 

 :تمهيد 

لحثارل تتي لبراتت بابتلبارتت لاتتث لحثتتثليتت ل يتت لر  يتت لهتت بلبال تت ليستترض الباحث تت ل تت 
يتتت ثللبا  بستتتبلبايرحتتتمعلالتتت الايتتتملباحيث تتتثتعلار  يتتت لياريتتتملبا  بستتتبعلا يليتتتبلب ريتتتث لار  يتتت ل
باضي تتبعلحثرفتتث بلشاتتخلوتت إل لتتابتلش تت ب لة ابتلبا  بستتبعلاايتتثال تت الا حتتثتلهتت  لب  ابتعل

 لتتابتلرلحيتتالبا  بستتبلييتت ب يثعلاب ستتثاي لبر  تتثةيبلبايستتر  يبل تت للباحث تت ل يتتثليستترض ا
لث ثتلار ليلثث.يضثاابلباحي

 أواًل: منهج الدراسة: 

بايتت ثللباتت ةل ثللبارا يحتت لباتت ةلي ضتت :لح  تت :ل ب ريتت لباحث تت ل تت لهتت  لبا  بستتبل لتتخلبايتت
يتتر ل يتت لباتتر   لحتتثايرمي بتلبايتته   ل تت لتتتثه  ليتتثلحثستتر  ثاليرميتت لاب تت لي تتا لباحث تت لحرلايضتت ل

(عل168صل، 2004ب ل)زيرتتا عارمييتت  لحثتت :لر  يتت لاايتتثالرتت  ي  ل لتتخلباتتتثه  ليافتتملبا  بستت
ا اكلا يثال ث ليبللح  ثيللي ر إلاثة ل لخل ث بتلباض  ل  لر ييتبلبا تا لبا يثفتيبلات بللت  ل

لحمز .لب سثس لبا :لبا بحم

 ثانيًا: التصميم التجريبي: 

ايايتا ري لبايايا تبلبارا يحيتبلاب  ت بلبسر   لباحث  ل  ل  بسر لبار يي لبارا يح ل
بايض ا:لحر يي لبال رحث لبا حلت لاباحضت ةلايايتا ري لير تث ةري لش ت بهيثلبعلبايايا بلبافثحل

ل:يافحلبار يي لبارا يح لال  بسبل(ل1.4ل)اباو  لل.  بلفثحلبرا يحيبلاب 

 

   

  

 (: التصميم التجريبي لمدراسة1-4شكل )  

 بار يي لبارا يح لال  بسب :(4.1شكل )  

  

 المجموعة التجريبية 

  

التطبيق القبمي   
 الختبار 

 

 الرياضيةالقوة 

 

 

 

 

  

 الضابطةالمجموعة  

  

التدريس بالطريقة 
 التقميدية

  

التطبيق البعدي 
 الختبار 

 القوة

 الرياضية 

برنامج الالتدريس باستخدام 
 العقلالمقترح القائم عمى عادات 

  وابة لب ريث  رضي ل وابة 
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  ثالثًا: مجتمع الدراسة:

 تت لبايتت ب البارثحضتتبلاا ثاتتبللب سثستت اييتتملللحتتبلبا تت:لبا بحتتملللياريتتملبا  بستتبلوتتي 
غتتز علاباتت ي لي  ستتا ليتتث  لبا يثفتتيثتل تت لبال تت للي ث تتتبلوتتيث ل تت اب(ل تت البامتتا لبا اايتتبل)ب 

ل(.ل2017-2016با  بس لب ا لالضث لبا  بس ل)

 رابعًا: عينة الدراسة:

  تتا ل لستتلي ل تت لي  ستتبللب سثستت رتت لب ريتتث ل ي تتبلبا  بستتبليتت لللحتتبلبا تت:لبا بحتتمل
(لح تتتا  لا تتت يبعلا اتتتكلا ستتتحث لل تتت ابالب لبارثحضتتتبلاا ثاتتتبلبامتتتا لبا اايتتتبل)لبالحر بةيتتتبلا اةتتتي 

لبارثايب:

 .باحث  لس  لا  لباي  سبلي  -1
ل.رضثا لش ب  لباي  سبليملباحث   -2

  بستتتيبعل يتتت لرتتت لرضيتتتي لل يتتتالوتتتض ي لحوتتت  ل وتتتابة ليتتت لرارتتت لب ريتتتث لوتتتضحري ل  بستتتي
(للثاحتتتثتعلار تتتا ل84ش تتت بهيثلرا يحيتتتبلاب  تتت بلفتتتثحلبلحوتتت  ل وتتتابة عل يتتت لحلتتت ل تتت  هيثل)

(ل42)باح  تتتثيللباي رتتت إلبا تتتثة ل لتتتخل تتتث بتلباض تتت لبايايا تتتبلبارا يحيتتتبلبارتتت ل  ستتتتلحثستتتر  ب ل
يافتحلثا ل(للثاحتثتعلاباات ا لبارت42لي يتبل)لثاحثتعلابايايا بلبافثحلبلبار ل  ستتلحثال ي تبلبار 

ل   لة  ب لباضي ب.

 .   لة  ب ل ي بلبا  بسبلاليايا بلبارا يحيبلابافثحلب: (4.1) جدول

 المئوية النسبة العدد الصف المدرسة

 االبتدائية فمسطين ذكور مدرسة
 لالجئين

 %50 24 تجريبية( 3) الرابع الصف

 %50 24 ضابطة( 5) الرابع الصف

 %100 82 المجموع
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 خامسًا: متغيرات الدراسة:

لر ا تليرمي بتلبا  بسبلي :

 :اه ل يال ث بتلعاثة ل لخلحضال ث بتلباض  لي ر إح  ثيلللالمتغير المستقل:  -1
ارلحيتتاللعاايتتملباحيث تتثتلحثستتر  ب لاييتتملبا تتابالعابا لتتثإليتت لباتت لبا اتتبلعبارل يتت لحي ا تتب

 بايضث :لبايثفيبل لخلب افثعلباا ي  ل

با تتتتتتا لبا يثفتتتتتتيبعلاروتتتتتتي ل:لارفتتتتتتي تلبا  بستتتتتتبليرميتتتتتت بتلرثحضتتتتتتثتلاهتتتتتتاالمتغيررررررر التررررررابع:  -2
 ب حضث /بايثث بت:ل)باراب  لبا بف علبار بحللبا يثف علبالسر ال لبا يثف (

 الدراسة: ومواد سادسًا: أدوات

ل:بسر   لباحث  لب  ابتلبارثايب

 :تحميل محتوى الوحدة الدراسية :أوالً 

ال ت:لل-بااتزالب ا ل-باحيث ثتليت ل رتث لبا يثفتيثتاث لباحث  لحر لي لي رابلا   ل
 يتتثلرتت لر ليتت لباي رتتابلا  تتثتلاي تتلا بلةحضتتث لبا تتا لبا يثفتتيبلار  يتت لباضيليتتثتللعبا بحتتملب سثستت 

ل:بارثا لبا يثفيبلابايسرايثتلبايض  يبل  ث تلبا   بتلابايثث بتل يثلحثاا ا 

لبا ا لبا يثفيبل  لباا   لبا  بسيب:لباحيث ثتلبار لري  ليثث بتبا   بتلالبا:ل(4.2)جدول 

 العمميات والمهارات  القدرات م
 الرياضية

 المستويات
 المعرفية

 .لممفاهيم األمثمة إنتاج 1

صل
لتوا

ا
 

ضي
ريا

ال
 

 

 

 معرفة

 مفاهيمية

 

 

 

 .لممفاهيم الألمثمة إنتاج 4

 .المفهوم عن لمتعبير والرسوم األشكال استخدام 3

 .والذهنية الرياضية المعالجات استخدام 2

 .لممفاهيم الرياضية القراءة 5
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 العمميات والمهارات  القدرات م
 الرياضية

 المستويات
 المعرفية

   .لمرموز الرياضية القراءة 6

  .لمخوارزميات والذهني الكتابي األداء بين العالقة إيجاد 7

 

 معرفة

 إجرائية

 .والمفاهيم األفكار عن لمتعبير الخوارزميات استخدام 8

 . المفاهيمي لمتواصل والعالقات والجمل الرموز باستخدام الرياضي النظام تفسير 9

 . المهمة والمفاهيم األفكار عن لمتعبير الخوارزميات استخدام 11

 .الرياضيات في اإلجراءات عن لمتعبير والذهني الكتابي األداء استخدام 11

 حل  . المعطيات من مجموعة ضوء في رياضية مشكالت حل 14

 .المشكالت حل في الرياضة المعرفة استخدام 13 مشكالت

 .األخرى والمجاالت المجال داخل المفاهيم بين والتداخل بالتكامل وعي 12

رابط
الت

 
ضي

ريا
ال

 

 معرفة

 .والفرعية والرئيسية الرياضية المفاهيم بين الترابطات فهم 15 مفاهيمية

 معرفة .الحياتية بالمواقف الرياضيات في واإلجراءات العمميات ربط 16

 .المختمفة الرياضيات مجاالت في الرياضية العمميات توظيف 17 إجرائية

 حل .وخارجها المدرسة داخل الرياضيات فروع بين العالقة ربط 18

 .المعرفة فروع وباقي الرياضيات بين والعالقات الترابطات استخدام 19 مشكالت

 .الرياضية بالمفاهيم المرتبطة والتعميمات القواعد تحديد 41

الل
ستد

اال
 

ضي
ريا

ال
 

 معرفة

 .الرياضية بالمفاهيم المرتبطة الحقائق بعض استنتاج 41 مفاهيمية

 معرفة . المشابهة المواقف عمى العامة الطرائق استخدام كيفية استنتاج 44

 .منطقي أو ومتسمسل مترابط بشكل الرياضية واإلجراءات الخوارزميات إجراء 43 إجرائية

 مشكالت حل . المناسبة الحل طرائق إيجاد 42

ل
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 وقد قام الباحث بتحميل المحتوى متبعًا الخطوات التالية:  

 يليثتلبا ا لبا يثفيبلايسرايثرثثلبايض  يبللبارض :ل لختحديد الهدف من عممية التحميل: ل-1
ل-بااتتتزالب ا ل-ا اتتتكلاح تتتثالب رحتتتث لبا تتتا لبا يثفتتتيبل تتت لا تتت  لباحيث تتتثتليتتت ل رتتتث لبا يثفتتتيثت

ل.ال :لبا بحملب سثس 

ب رتث لباحث ت ل ي تبلبار ليت لح تا  لي  تا  لاهت ل حتث  ل ت لباا ت  لتحديد عينة التحميل: ل-2
ل.ا   لباحيث ثتللعال :لبا بحملب سثس ل-اازالب ا بل-با ثيسبلي ل رث لبا يثفيثت

رت لب ريتث لبال ت  ل ا ت  لالر ليت لارت لرازيتملبال ت  ل لتخلاثةيتبل يليتثتللتحديد وحدة التحميل:ل-3
ل.لبا ا لبا يثفيبلايسرايثرثثلبايض  يبلبا   ب

ستترايثرثثلباا تت  لبارتت ليتثتت ليتت ل  اثتتثلر تت ب ل يليتتثتلبا تتا لبا يثفتتيبلايلوحرردة التسررجيل:ل-4
ل.بايض  يبلباي ب لر لي لباي راةل  لفاةثث

ل يليبلبار لي لالفابحللبارثايب:لت ر يب ي للضوابط عممية التحميل:ل-5

 ر لبار لي ل  لشلث لباي راةلباضلي لابارض ي:لبرا بة لاضيليثتلبا ا لبا يثفيبلايسترايثرثثل
لل.بايض  يبلبا ث بلحر لي لباي راة

 ب  ولبلاب سةلبلابا سايثتلاب وت ث لباتاب   ل ت ل ت ل  اليت لوي لر لي لباي راةل لخل
ل.  االا   لباحيث ثت

رتتت لر تتت ي ل تتت الب  ب لحثال ريتتتث ل لتتتخل تتت الباي  يتتتي عل يتتت للتحديرررد صررردق التحميرررل:ل-6
  فتلب  ب ل  ل ا رثثلب اايبل لخليايا بلي لباي ر ي لابااب   لةسيثهه ل  ليل ال ا ل

(علا اتتكلالر  تت ليتت لبا تت الباتتتثه ةلالر ليتت علا تت لفتتاال اتتكلاتتث لباحث تت لحرضتت ي ليتتثلللتت ل1)
ل(.ل2رض يل لح س لبرلثالباي  يي لاير لب ريث لبار لي ل  ل ا ر لبا ثثةيبل يثل  ليل ال ا ل)

ي    لح حتثتلبار ليت :ل شي ث يتبلا تا ل ت  ليت لبالث  تي لشاتخل لتال تحديد ثبات التحميل:ل-7
 .(224لع2004   ليضثا رث لر لي لباي راب ل)لضييبعلبا رثةلل

 ي لر لبار   لي ل حثتلبار لي لي ل   لبا حثتل ح لبازي عل ي لاث لباحث  لحر لي ل
بار ليت لل يليثتلبا ا لبا يثفيبلايسترايثرثثلبايض  يتبعل ت لة تث ي ل ي للباا   لبا ثيسبي رابل

 تتت لاتتتث لباحث تتت لح ستتتث ليضثيتتت لبالرلتتتثالحتتتي لليتتت  لة تتت بلحضتتت ل   تتتبلةستتتثحيمليتتت لبار ليتتت لب ا ع
لبار ليلي ليسر   ليضث ابلهااسر علابار لر   لبا ا  لبارثايب:
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2 (C1,2)                     للل

R = 

   C1 + C2                                ل(226صلع 2004)لضييبعللللللللللل

ل ي :

C1ل   ل ةثتلبار لي لب ا لللللللل:C2ل ةثتلبار لي لبا ث  :ل   ل

C1,2  ل:ل   ل ةثتلبالرلثالحي لبار لي لب ا لابار لي لبا ث

ليل صل رثةللبار لي ثا لاباا ا لبار

 . ح لبازي ل حثتلر لي لباي رابلي لاح لباحث  : (4.3)جدول 

 األول التحميل المهارة/البعد
 لمباحث

 الثاني التحميل
 لمباحث

 الثبات معامل االختالف نقاط االتفاق نقاط

 0.91 4 11 13 11 الرياضي التواصل

 0.94 1 8 9 8 الرياضي الترابط

 0.88 1 2 2 5 الرياضي االستدالل

 0.92 2 43 46 42 المجموع

(لاهت بليت  ل لتخلة ل0.98يرفحلي لباات ا لباستثحالة ليضثيت لبا حتثتلار ليت لباي رتابل)
لة ب لبار لي لرريرملح   ل ث لي لبا حثت.

(ل  ت  لري ت لباراب ت لبا يثفت عل11(ل    لي  لبلشاتخل)24 رلل  لر لي لباي رابل)لاا 
ل(ل    لري  لبالسر ال لبا يثف .5(ل    لري  لبار بحللبا يثف علا)8ال)

 : اختبار القوة الرياضية:ثانياً  

ل-بارا ت لبا يثفت )با تا لبا يثفتيبلحضيليثرثتثلبا   تبللا يتثالاث لباحث ت لحع ت ب لب رحتث ل 
ااتت لر تتتاعلبال رحتتث ليتت ل يتتت ل تتاعلب ستتةلبلباي رتتتث  لل(ابالستتتر ال لبا يثفتت ل-ابارتت بحللبا يثفتت 

ابستر   لباحث ت لبال رحتث ل   ت لبايهوت بتلل.ارمليبلباي رتاةلباضليت لبايت ب لب رحتث لبالت  ل يت 



26 
 

ا يتتثالر تتث هلبايايتتا ري لاحتت لرلحيتتالبارا حتتبلاايض  تتبلااتتا ل تت االحتتي لبايايتتا ري لبارا يحيتتبل
ليضزبلالح  ثيللباي ر إلبا ثة ل لخل ث بتلباض  لة لال.ل.افثحلبلحض لب رثثالبارا حباب

 خطوات بناء اختبار القوة الرياضية:

لبا لابتلبارثايب:لرحضثلش  ب لب رحث لبا ا لبا يثفيبللر 

 :تحديد الموضوعات الدراسية المراد تدريسها

باحيث تتثت(ليتت ل رتتث لبا يثفتتيثتلال تت:لبا بحتتملبااتتزالب ا عللرتت لب ريتتث لباا تت  لبا ثيستتبل)ا تت  ل
ل(ل  ااعلاه :6ابار لر راةل لخل)

 . لي باضبلر تي لباحيث ثتلاباري ي لحثا ا
 .لر تي لباحيث ثتل  لا ا لشوث بت
 .  لري ي لباحيث ثتلحث  ي
 .لا با لباحيث ثتلبايي لبلحثا لال
 . لباري ي لحثا ابة
 .لي باضب

 ختبار:تحديد الهدف من اال

ليث :لبال رحث لشاخلحيث لبايثث بتلاباضيليثتلبارثايب:

 . يثث بتلبالثا ل  لباراب  لبا يثف 
 . يثث بتلبالثا ل  لبار بحللبا يثف 
 يثث بتلبالثا ل  لبالسر ال لبا يثف .ل 
 .لبا ا لبا يثفيبلا ةلبالثا ل  لا   لباحيث ثت

 –عممياتهرا )التواصرل الرياضري إلرى تحميل المحتوى المعرفي لموحدة لتصنيف القوة الرياضرية 
 :االستدالل الرياضي( -الترابط الرياضي

اتتث لباحث تت لحضتت لر ليتت لباي رتتابلحر  يتت لب ازب لبا ستتحيبلال تتا لبا يثفتتيبلبايرفتتي بل تت ل
يافتتحلةحضتتث لبال رحتتث لثا لارتتعلا يتت لا تت:لال رحتتث لبا تتا لبا يثفتتيبعلابااتت ا لبباحيث تتثتا تت  ل

ل.ابااز لبا سح 
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 .ةحضث لب رحث لبا ا لبا يثفيبلابايسرايثتلبايض  يب: (4.4جدول )

  المستويات

 المعرفية

   أبعاد اإلختبار

 المعرفة
 المفاهيمية

 المعرفة
 اإلجرائية

 المجموع  المشكالت حل

  

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 13  % 31  3 %7 2 %11 6 %12 الرياضي التواصل

 44  % 51  2 %9 5 %11 13 %31 الرياضي الترابط

 8 % 18  4 %2 3 %7 3 %7 الرياضي االستدالل

 23 %111  9 %41 14 %48  44 %54 المجموع

ل لا    لي راب لحر لي  لباحث   لاث  لحيثث برثثللباحيث ثت ي  لبا يثفيب لبا ا  لفاا   
)باراب  لبا يثف علبار بحللبا يثف علبالسر ال لبا بف (ل ي لر لر  ي لب ازب لبا سحيبلا  ل

لاا لاي بلراب  هثل  ل رث لبا يثفيثتلال :لبا بحملباازالب ا .

 :وصف االختبار

  :ا  ثلالا ا لبارثا ر لرازيملب سةلبللبال رحث لابااز لبا سح ياب لثتللح ثال لخلا ا 

  .ياب لثتلبال رحث لاب ازب لبا سحيبلارازيملب سةلب: (4.5جدول )

 المعرفية المستويات

 العمميات

 المعرفة
 المفاهيمية

 المعرفة
 اإلجرائية

 حل
 المشكالت

 موعجالم 

  

 النسبة
 المئوية

 سؤاالن الرياضي التواصل

1،4   

 سؤاالن

3،2 

 سؤال

5 

5  24  % 

 سؤاالن الرياضي الترابط
6،11 

 سؤال

7 

 سؤال

8 

 2 33% 
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 :صياغة مفردات االختبار

لبايض   ل لباي راة لبري ث  لا   لروي  لح ي  لبال رحث  ليل  بت لح يثغب لباحث   اث 
لباي راة لر لي  ل    لي  لشاي  لرا   لبا ة لباحيث ثت لب سةلبللعاا    ل يثغب لشاخ حثرفث ب

ا بلويلتليل  بتلبال رحث للعح ي ليي  لبارض :لي ل  اثثل لخليثث بتلباضيليثتلبا يثفيب
ياث ل لا ل ه يبللعاةسةلبليلرا بلر لثالةي لبلعاةسةلبلبر يث لعةسةلبلبال ريث لي ليرض   اب 

لعيملشيفثإلبا لابتلبا ه يبلالا ا لشايثثلابسر  ب لبا سا لاب و ث ل  لباسهب لا  لبراثحب
حضي بلا  للعثثليض  يثلا يليثريث  ل اكلي لبا لش ث  لبايثث بتلبايللا لي لبالثا لباا ا لشاي

لبري ث ل  لب سةلبلبايحثو  لبار لرضا ل ليثثلبالثا .

ل لي  لبا يثفيب لبا ا  لب رحث  لابار بحللل   بار ا  لبا يثف  لباراب   لاه  ي ثا 
اا لر لرازيمللع ي لا  لي ا ل   لي لبال  بتل  لبال رحث لعبا يثف لابالسر ال لبا يثف 

ب ت لبايل ال ا للع(5-4)ي ثا لبا ا لبا يثفيبل يثلهاليافحلحثاا ا ل   بتلبال رحث ل لخل
ل(4)

 :إعداد الصورة األولية لفقرات االختبار

بسرلث لباحث  لي لبا  بسثتلباسثح بلبا ث بلحح ثالب رحث بتلبا ا لبا يثفيبلحض لبالل عل
ل ل  بسب ل يا ج لي  ل حي  لحو   لبالسرلث   لر  ل يث ل ليا للع(م2015) باحوير  ليثثع ا  بسب

لعل ي لر ا لبال رحث ل  ل ا ر لب اايبلي لازةي :(م2012)ا  بسبل يث  للعل(م2014)

 تعميمات االختبار لمطالب، وهي: .1
 رثحبلباحيث ثتلبا ث بلحثايل اصلي  لبالس لاباوضحب . 
 .براثحبل لخلاييملب سةلب 
 .لا با لب سةلبلحض ثيبلا اب

 سؤال الرياضي االستدالل

9 

 سؤال

11 

 سؤال

14 

3 45% 

 %111 سؤال 14 أسئمة 3 أسئمة 2 أسئمة 5 المجموع

 %100 %25 %33 %42 النسبة المئوية
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 لفقرات االختبار: .2
(ل12با ا لبا يثفيبل  لح ثالبال رحث لباي ا لي ل)ل يليثتبسرضث لباحث  لح حضث /ل ي 

علاا ل ب خلباحث  ل   ل لخل يليثتلبا ا لبا يثفيبلب    لياز ل(40)لثاي   جلر رثلسهبال
  يثغبلةسةلبلبال رحث ليثليل :

 اامايثتللسلييبل لييثتلة لر ا ل. 
 الي رابلاي ةيبلا ه ب:لباي االايثسثث.ليي لب 
 .ب ريثال  لح  لاحض لاب  لي لي لا بلةحضث لبا ا لبا يثفيب 
 .ي    لاابف بلاحضي  ل  لبامياالابالحا 
 .   يي لبلحا ا لباياب لثتلباي 
 .  ي ةيبلايسرابلبال 
 .ي ثغبلح ا  لشا بةيب 

 

 :التطبيق االستطالعي لالختبار

رتتت لرلحيتتتالبال رحتتتث ل لتتتخللتتت  لبا تتت:لبا تتتثيالب سثستتت ليتتت لي  ستتتبل  تتتا لاحثايتتتثللل
بالحر بةيتتبل ل يتت لرتت لبار ستتياليتتملش ب  لباي  ستتبلال ريتتث لب تت ل  تتا لبا تت:لبا تتثيالب سثستت ل

علث(للثاحتت36)ا تتث ل تت  لبالتت  لل(5/3)ارلحيتتالبا  بستتبلبالستترل  يبل تتر لرلحي ثتتثل لتتخل تت:ل
لحاععلا اكلحث :لبار   لي لبآلر : لبارا حبلح ساا لر لبارلحيالاح لباح ال 

 حساب الزمن الالزم لالختبار:

رتت ل ستتث لباتتزي لباتت ةلبستترم ا لةا للثاتت لة يتت لبراثحتتبل تت لةستتةلبلبال رحتتث ل يتت لةرتت ل
 اي تتبلايتت ل تت  لل(50) اي تتبلحي يتتثلبستترم الط تت لبالتت  لشاثحتتبل لتتخلب ستتةلبلل(40) اتتكلحضتت ل

لبايضث ابلبارثايبل

 2  /زمن أول طالب أكمل اإلجابة عمى االختبار + زمن آخر طالب أكمل اإلجابة عمى االختبار

 اي تبلا اتكل ا لباتزي لل(45)اي ل   ليتثلستحالرحتي لة لباتزي لباي ثست لا  رحتث لهتال
 بايسرم الا  با لبارضلييثت

 التأكد من مناسبة ووضوح تعميمات االختبار: 
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لر   لباحث  لي لافاإلبارضلييثتلابسريضث لباللحبلاثثل

 :االختبار تصحيح

ل    علا  ل  ابل   ل ي لبالسرل  يبعلباضي بل لخلبال رحث لر  يحل  لباحث  لب ري 
لر تتا ل يتت ل  اتتبع(ل40ل-ل0)لحتتي لي  تتا  لبالثاتت ل ليثتتثل  تت لبارتت لبا  اتتبلر تتا لاحتت اك

ل.با ثثةيبل ا ر ل  ل    (ل40)لرف لسهب (ل12)لي لبال رحث 

 تحميل فقرات اإلختبار:

 :حساب معامل الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار
 :معامل الصعوبة -1

ي   تتت لحيضثيتتت لبا تتتضاحبل با ستتتحبلبايةايتتتبلاضتتت  لب  تتت ب لباتتت ي لةاتتتثحابل لتتتخل تتت لستتتهب ليتتت ل
ا  تتتثتلبال رحتتتث لشاثحتتتبل لتتت ليتتت لبايايتتتا ري لباضليتتتثلاباتتت  يثعل يتتت لرتتت ل ستتتث ليضثيتتت لبا تتتضاحبل

ل.(237صل، 2005اليضث اب لل)يل  ع

 الفقرة عمى خاطئة إجابة أجابوا الذين الطمبة عدد                       

ل= / معامل الصعوبة لمفقرة

 .عمى الفقرة عدد الطمبة الذين حاولوا اإلجابة

باثتتت :ليتتت ل ستتتث ل  اتتتبلبا تتتضاحبلال تتت بتلبال رحتتتث لهتتتالبار  تتتاليتتت ليتتت بلي ثستتتحبللاة 
لبال رحث لي ل ي لبا ضاحب.

ح يتت لر تتا لبال تت بتلل(0.80_0.20)ااتت لب ريتت لباحث تت لبايضتتثي تلبارتت لررتت باإليتتثلحتتي ل
ليحتتي ليضثيتت ثا لابااتت ا لبارتتلبارتت لر  تت ل لتتخليضثيتت ل تتضاحبل تتث جلهتت بلبايتت بلغيتت لي حااتتب.

لبا يثفيبلا ال  بتلب رحث لبا با ضاحبل
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 . لبا يثفيبالضثي لبا ضاحبلال  بتلب رحث لبا ي: (4.6جدول )

 

 

ل 

ل

ل

ل

ل

ل

ااييتتتتتتتتتمللرفتتتتتتتتتحليتتتتتتتتت لبااتتتتتتتتت ا لباستتتتتتتتتثحالة ليضتتتتتتتتتثي تلبا تتتتتتتتتضاحبل ث تتتتتتتتتتلي ثستتتتتتتتتحبي
ل(لا لي ل ع لاييملبال  بتلي حااب.ل0.8للل-ل0.28)لبال  بتعلارر باإليثلحي ل

 الصعوبة معامل م الصعوبة معامل م

1 0.3 41 0.8 

4 0.3 44 0.69 

3 0.3 43 0.61 

2 0.44 42 0.61 

5 0.44 45 0.69 

6 0.44 46 0.75 

7 0.44 47 0.8 

8 0.41 48 0.8 

9 0.49 49 0.8 

11 0.54 31 0.74 

11 0.36 31 0.76 

14 0.41 34 0.73 

13 0.28 33 0.64 

12 0.72 32 0.44 

15 0.74 35 0.69 

16 0.78 36 0.56 

17 0.72 37 0.61 

18 0.78 38 0.69 

19 0.8 39 0.78 

41  0.78 21 0.72 
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 :معامل التمييز -ب

اي  تتتت لحتتتت لاتتتت   لبال تتتت  ل لتتتتخلباريييتتتتزلحتتتتي لباللحتتتتبليتتتت ل يتتتت لبالتتتت االبال  يتتتتبلحيتتتت ث عل
ااتتتتتت  رثثلةيفتتتتتتثتل لتتتتتتخلباريييتتتتتتزلحتتتتتتي لبالةتتتتتتبلباضليتتتتتتثلابالةتتتتتتبلباتتتتتت  يثعلا تتتتتتث لباثتتتتتت :ليتتتتتت ل ستتتتتتث ل

يييتتتتتتزلال تتتتتت بتلبال رحتتتتتتث لهتتتتتتالبار  تتتتتتاليتتتتتت ليتتتتتت بلي ثستتتتتتحبلااتتتتتت   لبال رحتتتتتتث ل لتتتتتتخليضثيتتتتتت لبار
ل(170:ل2008باريييزلحي لباللحب.لاي  س لحثايضث ابلبارثايب:ل)ةحال ابعل

 الدنيا المجموعة في الصحيحة اإلجابات عدد – العميا المجموعة في الصحيحة اإلجابات عدد                     

 معامل تمييز الفقرة = 

 عدد األفراد في إحدى المجموعتين

لبا يثفيبلا ثي لباريييزلال  بتلب رحث لبا يحي ليضثا لاباا ا لبار

 .با يثفيبلا ثي لباريييزلال  بتلب رحث لبا يض: (4.7جدول )

 التمييز معامل م التمييز معامل م

1 0.67 41 0.56 

4 0.67 44 1 

3 0.67 43 1 

2 0.56 42 1 

5 0.56 45 1 

6 0.67 46 1 

7 0.56 47 0.78 

8 0.44 48 0.56 

9 0.78 49 0.44 

11 0.56 31 0.22 

11 0.22 31 0.44 

14 0.44 34 0.67 
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 التمييز معامل م التمييز معامل م

13 1 33 1 

12 1 32 0.78 

15 0.22 35 1 

16 0.89 36 0.78 

17 1 37 1 

18 0.89 38 1 

19 0.67 39 0.89 

41 0.89 21 0.33 

يرفحلي لباا ا لباسثحالة ليضثي تلباريييزل ث تلي ثسحبلااييملبال  بتعلارر باإليثل
ل(لا لي ل ع لاييملبال  بتلي حااب.1ل-.0.22)لحي ل

لصدق االختبار:

ل، لاة)ل''ا   لبال رحث ل لخلايثاليثلافملا يثس ل''يض :ليلثا ل  البال رحث ل
ل(ل137صل،2000

 أوال: صدق المحكمين:

ل'' ت الباي رتاةل'' ت لر  يت ل ت البال رحتث ل لتخل ت الباي  يتي لباحث ت لب ري اا ل
با ةليرلل لبايلثح بلحي لي راةلبال رحث لاحي لر لي لباي راةلاليث  لاةه ب:لر  يسثثلاحثا   ل

ل(65صلع1992،ةحالزي ب)با ةلر ا ل ي لةه ب:لبار  ياليي لبلي ا ل ث اثل

بال رحتتتتث لبار  تتتتيل لال لب ستتتتةلبلر تتتتث لا  تتتتثتلاي رلتتتت:لب رحتتتتث لبا تتتتا لبا يثفتتتتيبل تتتت ل
ابالارتتتتزب لحيستتترايثتلحلتتتتا للعااتتتيالا  تتتتثلا هتتت ب:لعاليثتتتث بتلاباضيليتتتثتلبايي لتتتتبلال تتتا لبا يثفتتتتيب

 ث تتثلي تتا لباي للتتاليثتتث بتليي لتتبللعبايض  يتتبل يتتثلهتتالبايضيتتا لحتت ل تت لبال رحتتث بتلبار  تتيليب
لاضيليثتلال ا لبا يثفيب

اح تتتتتثال لتتتتتخل اتتتتتكل  تتتتت لاتتتتتث لباحث تتتتت لحضتتتتت ال رتتتتتثةللر ليتتتتت لي رتتتتتاةلباا تتتتت  لبا  بستتتتتيبللل
بال رحتتتتتتتث ل تتتتتتت لا  تتتتتتتثلاضيليتتتتتتتثتلبا تتتتتتتا لبا يثفتتتتتتتيبلايستتتتتتترايثرثثلبايض  يتتتتتتتبلايتتتتتتت ل تتتتتتت لل(باحيث تتتتتتتثت)
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 لتتتتتخليايا تتتتتبلباي  يتتتتتي لبار حتتتتتايي لاباير   تتتتتي ل تتتتت لياتتتتتث للل(1يل ال تتتتتا ر لب اايتتتتتب)
وتتتتتتتريلتلبا تتتتتتتا  لب اايتتتتتتتبل لتتتتتتتخل لتتتتتتتث لابل(2يل تتتتتتتال)هللالتتتتتتت الرتتتتتتت  يالبا يثفتتتتتتتيثتلي تتتتتتتث

ابستتتتتتريث  لر ليتتتتتت لباي رتتتتتتاةلا  تتتتتتثلاضيليتتتتتتثتلبا تتتتتتا لبا يثفتتتتتتيبلاب ستتتتتتةلبلباي ر  تتتتتتبلارلحيتتتتتتالرلتتتتتتكل
لللل(ةسةلبل10)    لياز بل لخل35بايثث بتلاباضيليثتل  ل

ااتتتتت لرل تتتتتخلباحث تتتتت لي  تتتتتتثتلباستتتتتث  لباي  يتتتتتي لابارتتتتت لري تتتتتا تل تتتتت ل يايثتتتتتثل لتتتتتخل
 لر ليتتتت لباي رتتتتاةللح تتتتثال ليثتتتتثل  تتتت لاتتتتث لباحث تتتت لحايلتتتتبليتتتت ل تتتت  لي  تتتتتثتليرضل تتتتبلحثستتتتريث ل

لارض ي تلي ثث:

 ي لبا ث يبلباضلييبلابالمايب.لبايثث بت حث بتللحضال يثغبرض ي ل 
 لحضالبايثث بتلبار ل ث تليروثح ب   . 

 يتتتتتتثل ث تتتتتتتله تتتتتتثكلحضتتتتتتالباي  تتتتتتتثتلحثا ستتتتتتحبلال رحتتتتتتث لبا تتتتتتا لبا يثفتتتتتتيبلااتتتتتت لبستتتتتترلث ل
لبارض ي تلابار ل ث لي لةهيثث:لي ثثلباحث  لابا ةلحضال

 ي لبا ث يبلباضلييبلابالمايب.لب سةلبلحضال يثغبرض ي ل 
 لسهب لي ري لاي ا لباراب  لبا يثف .ل:   
 . شفث بلسهب لي ري لاي ا لبار بحللبا يثف 
 شفث بلسهب لي ري لاي ا لبالسر  لبا يثف .ل 

يل ال)سهب للل12    لياز بل لخلل40اح اكل ث لبال رحث ل  ل ا ر لبا ثثةيبلي ا لي ل
ليافحل لث لر  ي لب رحث لبا ا لبا يثفيبلحثرفث بلشاخلب رحث لبا ا لبا يثفيبلللل(3

 صدق االتساق الداخمي:ثانيا: 

ر لبار  الي ل  البال رحث ل  لل يالرلحيالبال رحتث لبايضت ل لتخل ي تبلبسترل  يبل
ارت للع  ا لاحثايثلبالحر بةيتبل) ((للثا لي ل ث جلة  ب ل ي بلبا  بسبلي لي  سبل36ي ا بلي ل)

 ستتتث ليضثيتتت لبال رحتتتثلل)حي ستتتا (لحتتتي ل  اتتتثتل تتت ل  تتت  ليتتت ل  تتت بتلبال رحتتتث لابا  اتتتبلبا ليتتتبل
يافتحلثا ل(لاباات ا لبارتspss ري لشاي علا اكلحثستر  ب لباح  تثيللبر  تثة ل)ا  رحث لبا ةلر

للللللللللل اك:

ل

ل
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ل.  البالرسثالبا ب ل لحي ل   بتلبال رحث ليملباحض لبا ةلر ري لشاي لبال   : (4.8) الجدول

 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم الرياضية القوة عمميات  /أبعاد
 sig قيمة

 االحتمالية

 الرياضي التواصل: األول البعد

1 .581 0.01 .000 

4 .606 0.01 .000 

3 .805 0.01 .000 

2 .687 0.01 .000 

5 .678 0.01 .000 

 الرياضي الترابط: الثاني البعد

6 .815 0.01 .000 

7 .816 0.01 .000 

8 .682 0.01 .000 

11 .499 0.01 .002 

 الرياضي االستدالل: الثالث البعد

9 .495 0.01 .002 

11 .910 0.01 .000 

14 .471 0.01 .002 

ل449.=لل0.01يسرابل الابلال(34) .إ=   لاييبل لباا اايبل

يرفتتحليتت لبااتت ا لباستتثحالة لاييتتمليضتتثي تل  اتتثتلب رحثلتتثتل  تت بتلبال رحتتث ليتتمل
.علاح اكليرفحلة ل   بتلبال رحث ل0.01يسرابللباحض لبا ةلر ري لشاي لبال   ل بابلش  ثةيثتل   

 ررس لح  ابل ثايبلي ل  البالرسثالبا ب ل علةةلة لب  ب لر ياليثل ييتلا يثس .

اث لباحث  لح سث ليضثي لبال رحثللحي ل  ابل  لحض لي لةحضث لب رحث لبا ا ل يثلاللل 
 يحي ل اك:ثا لبا يثفيبلابا  ابلبا ليبلا  رحث علاباا ا لبار
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يحي ليضثي لب رحثلل  اثتلةحضث لب رحث لبا ا لبا يثفيبليملبا  ابلبا ليبل: (4.9جدول )
 .ا  رحث 

  463.=  0.01مستوى داللة ل (34)د.ح= عند قيمة ر الجدولية

ب رحتتتث لبا تتتا لل يليتتتثتيرفتتتحليتتت لبااتتت ا لباستتتثحالة لاييتتتمليضتتتثي تلب رحثلتتتثتلةحضث /
.علاحتتت اكليرفتتتحلة لةحضتتتث ل0.01با يثفتتتيبليتتتملبا  اتتتبلبا ليتتتبلاثتتتثل باتتتبلش  تتتثةيثتل  تتت ليستتترابل

لبال رحث لررس لح  ابل ثايبلي لبا  الباح ثة علةةلة لب  ب لر ياليثل ييتلا يثس .

 ثبات االختبار: 

 لخليايا تبليت لب  ت ب لا  ت تل  اتثتللبر رحث ة  لش بللحاللبال رحث ل حثتحلي   ل
 لتتخل لتتالهتت  لبايايا تتبلا  تت تلةيفتتثتلليتت  لب تت ب تت لة يتت لشاتت باللبر رحتتث  تت ل تت  ل تت لهتت بل

  اتتثتل تت ل تت  عل تتع لبار ريتت لبا ستتح لا  تت ب ل تت لبايتت  لب ااتتخلي تتا لا يحتتثتلارتت ريحث لبا ستتح ل تت ل
للبا ث يب.للباي  

 ريقتين التاليتين:وقد قام الباحث بحساب ثبات األداة بالط

 Split-half methodطريقة التجزئة النصفية:  -أوالً 

 ستتتث ل حتتتثتلب رحتتتتث لبا تتتا لبا يثفتتتتيبلالبستتتر   لباحث تتت ل  اتتتتثتلباضي تتتبلبالستتتترل  يبل
ستهب لل12اث لباحث  لحرازةبلةسةلبلبال رحث لباي ا بليت لل ي حثسر  ب لاث ا لبارازةبلبا  ليبع

  تت  لشاتتخل  تتلي لاب رحتت تلب ستتةلبل بتلب  اتتث لبال  يتتبلهتت لةستتةلبلبا  تت:لل40اي تت  جلر تترث ل
ا اتتتكليتتت ل تتت  لشياتتتث ليضثيتتت لبال رحتتتثلللب ا لاب ستتتةلبلبازاايتتتبلهتتت لةستتتةلبلبا  تتت:لبا تتتث  ل

 البعد
  عدد

 األسئمة

 معامل
 ® االرتباط

 مستوى
 الداللة

 sig قيمة
 االحتمالية

 000. 0.01 735. 5 الرياضي التواصل: األول البعد

 000. 0.01 817. 4 الرياضي الترابط: الثاني البعد

 000. 0.01 616. 3 الرياضي االستدالل: الثالث البعد
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بازاايتب ل يت لرت ل ستث للب ستةلبياياعل  اتثتلبال  يبلاللب سةلباحي سا لحي لياياعل  اثتل
ليضثي لبال رحثللحي لبا  لي لحيضث ابلحي سا :

   ص مج ×س مج –  ص ×س  مج ن

 ر= 

  ]²)مج ص(- ²ن مج ص[×  ]  ²)مج س( - ²ن مج س             [

ل(لل223صلع 1997) لث بع زاع

الياتتثالتلبازاايتتبلبال تت بتلااتت لرتت لرضتت ي للتتا لب  ب لحثستتر  ب ليضث اتتبلستتحي يث لحتت با ل
)با  تتلي ليرستتثايي (علااتت لحلتت ليضثيتت لبا حتتثتلحل ي تتبلبارازةتتبلبا  تتليبلال  اتتبلبا ليتتبلا  رحتتث ل

ايتتثالبا تتا لبا يثفتتيبل(لاهتت لاييتتبلي رلضتتبعلا اتتكليتت  ل لتتخلباا تتاالحثتت بلبال رحتتث ل تت ل.9560)
ل.ا ةلة  ب لباضي ب

 :20ريتشاردسون  -طريقة كودرثانيا: 

ل لرياث بسر    لا اك لبا حثتع ل سث  لل ا لي  ل ث يب لل ي ب ل حثتللباحث   يضثي 
 حضث لب رحث لبا ا لبا يثفيبعلاه لل20 يروث  سا لل– ا  لل ي بلر لبسر  ب لل ي لبال رحث 

لاليرمي بتل لةة ل ل ع لاةيث ل اب  لةيث لةسةلرثث ل رياب لر ا  لبار  ل لا  رحث بت لي ثسحب ل ي ب
لبا  ا ل لخل ل ي لر  لبا  ثةيبع ليضثي ل ا  ل يروث  سا  لا  رحث لل20اييب لبا ليب ال  اب

ل   لاا  لحض لي لةحضث لبال رحث للح ثلاليضث ابلبارثايب:

K - R20: = [1 ] 

ل(35صلع 1998) لث بعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي لة :

:ل سحبلبراثحثتلبا  ي بل  لبال  بتلةال:ل   لبال  بت.لللللللللللللللللللللللل 
لباسهب 

Pل:ل سحبلبراثحثتلبا ثلةبل  لبال  بتلةالباسهب ل:لبارحثي لااييملبراثحثت.للللللللللل

علا  لحض لي لةحضث لا  رحث ل   ل20 يروث  سا ل–احثارضايال  لبايضث ابلر رللاييبل ا  ل
ل(ليافحل اك10ل-4بال رحث لاباا ا ل)
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 .لكل بعد من أبعاد االختبار 20معامل كودر ريتشاردسون : (4.10)جدول 

 20سون ريتشارد كودر معامل ك العمميات – األبعاد
 0.978 14  الرياضي التواصل

 0.957 14  الرياضي الترابط

 0.962 12  الرياضي االستدالل

 0.839 40 الكمية الدرجة

ل(0.839)ا  رحث ل   لل20(لة لاييبل ا  ل يروث  سا ل10ل–ل4يرفحلي لا ا ل)ل
لاه لاييبلرلية لباحث  لشاخلرلحيالبال رحث ل لخل ي بلبا  بسب.

لبال رحث لار ا ل  لبا ا  ل لباحث  لحرض ي لةسةلب لاث  ل    اح ثال لخلبا لابتلباسثح ب
ل ل يث ل ثايبلي لبا  الابا حثتلييثلل(4بالممحق )با ثثةيب لح  اب لررس  سحاليرفحلة لب  ب 

ليههلثثلالرلحيال لخلباضي بلبا ليبلال  بسب.

 البرنامج المقترح القائم عمى عادات العقل:إجراءات إعداد وتطبيق  

اث لباحث  لحض  لي لبا لابتلار  ي لبرلث لباضث لالح  تثيللباي رت إلبا تثة ل لتخل تث بتل
لباض  علري لتلحثالل عل لخليثليل :ل

 .  بالسر ث لشاخلب ل لبا ت يبلاضث بتلباض  لاا :ل ث بتلباض 

 لبا يث جلاباح بيللبار  يحيبلبار لير لرلحي ثثل  لياث لبار حيبلابارضلي .ل

  ل بسثتلباسثح ب.باح ا لابا

 .لبالراثهثتلبا  ي بل  لر  يالبا يثفيثت

 . ل  ثةصلبايرضليي ل  لبا :لبا بحملبالحر بة

 بناء البرنامج المقترح القائم عمى عادات العقل:

باح  تتثيللباي رتت إلبا تتثة ل لتتخلحضتتال تتث بتلباض تت :للهتتال تتتث لير ثيتت ليتت لبا حتت بتلباي للتتبل
اباي تيبلايرفي لسلسلبلي لب  ولبلابرا بابتلاب ه ب:لاباي راةلاة ابتلبار اي لابا ةلرت ل
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ح ثه ل  لفاالحضال تث بتلباض ت لعايثت :لشاتخلر ييتبلبا تا لبا يثفتيبلات ةلللحتبلبا ت:لبا بحتمل
 ب سثس .

اح ثال لخليثلسحالاث لباحث  لحح ثالار يي لباح  ثيلل  ل ا ر لب اايبلح ي ليوي ل
ايوي ل اي لل(5)بايل ا لخلل اي لبايضل :لاه ل ث بلحثايضل لبا ةلسي ا لحر لي لباح  ثيللب ت 

ل:بايضل ليثليل 

 :لفكرة العامة لمبرنامج المقترحا
ب   لبار حاةلابا  بسثتلباسثح بل بتلباض ابلحض اب لبا  بسبل ل لخلاا  لبللملباحث  ل
 ث بتلباض  ل  لر ييبلبا ا لبا يثفيبلا ةلل  لبا :لبا بحمل لخل ث ليبلح  ثيللي ر إلاثة ل

ر ييبل ث بتلباض  علحي يثلر  زل لخلب سثس . لاا لال تلباحث  لة له  لبا  بسثتلا ل  زتل
 اةلبا  بس لا ال ث بتلباض  .افملباي ر لخله  لبا  بسبل

ل:المرتكزات العممية لبناء البرنامج المقترح
يحث ئلاي ر زبتل ث بتلباض  ل ثراث ل  ي ل  ل لخل ري لباحث  ل  لح ثالباح  ثيللبل

ل يليبلبار  يالحث :لر ييبلبا ا لبا يثفيبلاه  لبايحث ئلاباي ر زبتلرري  ل ييثليل :
 باض  ل بتللحيضبل   يبلررلل لسلسلبلي لب  يث لباير ب لبلير ا ل  لي ثيثلي لل ث بت

    لي لباضيليثتلبا ه يبلابال ي  .
 لباحيث ثتلابا ح بتل لبارضثي ليم ليرلل لةيفث لاا    لبايض  ب  ث بتلباض  لالليرلل ليا  

 حل ي بل ث ب.ل
 با  يح.للل  ال  ل يليثتل  ي يبل ثا بلالا ا ل ش ث  لرل ي لباللحبلااضلث لي ثي ال 
 بايضلايثتلبا  ي ب.شاخلبر ث لبا  ب بتعلاب   ب لب   ث ليسر  بل لخلر  ي لبال  ل 
 ا لبالثا لبالياثح ل  لباضيليبلبارضليييب. لخلبار  يزل  
  إلابال اثزلبا اث لخلابا    للرا ي لحيةبلرضليييبلي ثسحبلر ي لبا ب ضيبلاروض لبايرضل لحث يث

 حيثليضززلبايوث  بلبالياثحيبلابارلث  لبا ول.
 مبررات بناء البرنامج:

 .بالراثهثتلبا  ي بل  لرضلي لبا يثفيثتل 
 .باض ابلبا ايبلحي ل ث بتلباض  لابا ا لبا يثفيب 
 ث بتلباض  لة  ثالبار ليللال  بلبا ليب. لخل   لر  يزلبايضليي ل  

 امج:أهداف البرن
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 الهدف العام لمبرنامج: 
ر ييبلبا ا لبا يثفيبلا ةلل  لبا :لبا بحملب سثس ل  لشاخليث :لباح  ثيللباي ر إلل

لب ا . لبا  بس  ل رث لبا يثفيثتلبال   لباحيث ثتلي  لر  ياللي راةلا    ل    ا اكلي 
لب ه ب:لبال  يبلبارثايب:

 ح  بسبلبا يثفيثت.ليات:لباللحبل ث بتلباض  ل  ليابا:ل يثريبل ثيبلا ث ب 
 لباضيليثتل ل    لي  لراباثث  لبار  لبا يثفيب لبايو  ت لا   ل  ي   لح بة  لباللحب يضل 

 .(ف علبالسر ال لبا يثف با   لال ا لبا يثفيبل)لباراب  لبا يثف لعلبار بحللبا يث
  ل.يرضثي لبالثا لرضثي ل ولثليملبايو  تلبا يثفيبلبار لراباث

 اختيار عادات العقل:
حض ل  بسبلير  يبلاا :ل ث بتلباض  لباستل و  لايرللحثتلر ييبلبا ا لبا يثفيبلاث ل

 للل:باحث  لحث ريث ل يال ث بتل  ليبلايرفي ثثلباح  ثيللباي ر إل لخلبا  البارثا 
 لبارل ي لحي ا بلي لةسثسيثتلبرح بعل:التفكير بمرونة ل ث لرريحلبال  بللعرضرح ل ث   ا ب

ارسث لةيفثلحثا  لي لايا لباياب لبا  بسيبلارفل ل ث ليبللع  لل االراب  لبا يثف لحض
 لخلبا حللحي لةازبالبا يثفيثتلابا حللحي لغي هثلي لباياب ل يثلاة ثثلرريحلبال  بلالض  ل

 ايسر  ل لخلبايلثهي لابارضيييثت.
 لبا يثفيثتل:الكفاح من اجل الدقة ل  بسب لبار لاللر لكل  ثث لباضث بتلب سثسيب له لي 

  لبايسثة لبا يثفيبل لخلاه ليثيبل  ل ث بلباضيليثتلبا يثفيبلارري  ل  لا   لبالثا ل
ر ث لارل صلاليضلايثتلالر   لي ل  رثثلاي باضبليرللحثتلبايثث لا  صليثل ح   يبلاب 

 . ر لب اثز 
 :ه لشرث بلب ح لا  ليي  لي لبال صلالسر  ب ل جمع البيانات باستخدام كافة الحواس

 . ث بلبا اعلي لبارضل لير كلباح يثتلبارضليييبلبا  ي يبلا ةلبالثا با ابال
  لحثا يثفيثتلاحثاح ثال األوضاع الجديدة:عمى تطبيق المعارف الماضية ل  ارثث لاثث  ث  

 ل.بايض   لاللثا لاه ل ث  لرراب اليمللحيضبلباضل لبار ب ييب
 :ي لرل ي لبالثا لح ث بلااب ح لرض له  لي لةه لباضث بتلبار لر  التساؤل وطرح المشكالت

ا ث بلار  ي لبايض  بلاب رسث لبا ح بتلباي رللبل ي لة لباسهب ليلرثإلبايض  بلاس ل
ل إلةسةلبل لخلبالاا لحي لبايض  بلباسثح بلابايض  بلباا ي  لاايثلررللح ل ل اكل ث لبا    ل

لبا  ل    لي  لرض ال لي  ل   يث لبايو  ت لا   لباح بة  لي  ل    ل لخلارااي   ا 
 .بايضلايثتلي لي ث  ليرض   لابا    ل لخلبر ث لبا  ب 
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 المحتوي المعرفي لمبرنامج المقترح: 
بال تت لبا  بستتت لل–يري تت لباي رتتاةلبايض  تتت ل تت ل)ا تت  لباحيث تتتثت(ليتت ل رتتث لبا يثفتتتيثتل

للبايض  يبللثثيسرايثر يليثتلبا ا لبا يثفيبلاللاللحبلبا :لبا بحملب سثس علا ال-ب ا 
 العمميات الرياضية المراد تنميتها في البرنامج: 

اروتتي ل يليتتثتلباراب تت لبا يثفتت لابارتت بحللبا يثفتت لابالستتر ال لبا يثفتت لا  تتثلايلثتتا ل
 با ا لبا يثفيبل.

 الفئة المستهدفة من البرنامج:
بارثحضتبلاا ثاتبللا اةتي بالحر بةيتبلل لسلي ل  لبا :لبا بحملب سثس ل  لي  سبل  ا ل

 باما للبا اايبل  لي ث تبلويث لغز .لل
 مدة البرنامج:

 لتتخل اي تتبلل45(ل  تتبل  بستتيبعلزيتت لبا  تتبلبا  بستتيبل15ير تتا لباح  تتثيللباي رتت إليتت ل)
 ي ب ل   لةسثحيملا البا لبلبا  بسيب.
 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج:

   لل.باي ثف
 لل.باي ثاوب
   لل.بارضل لبارضثا
 .باح  لابالسر  ثا 

 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج:
اايض  تتتتبليتتتت ةلر  تتتتالةهتتتت ب:لباح  تتتتثيللايرثحضتتتتبلبار تتتت  ل تتتت لر ليتتتت لباح  تتتتثيلعلاروتتتت يصل

ل:با ضاحثتلبار لرابا لبال  لة  ثالر لي لباح  ثيللبسر   لباحث  لة حضبلة ابعلي لبار اي 
و  لةسةلبلاي ثاوثتلولايبلا ي  ليسرضي لحثثلبايضل لالرض :لل:لا اكل لخالتقويم المبدئي -1

  لخلبا ح بتلباسثح بلا ةلبال  .
ير لة  ثالسي لبا  الا اكلي ل   لل إلب سةلبلاباي ثاوثتلابالسريثعللالتقويم البنائي: -2

 ال لا لار  ي ثثلارضزيزهث.
 ثيبل  ل  ب.: حث  ل  لةسةلبلر يالي ةلر  الب ه ب:ل  ل ثالتقويم الختامي -3
ا اكلي ل   لرلحيالب رحث لبا ا لبا يثفيبل)حض يثت(ل  ل ثثيبللالتقويم النهائي لمبرنامج: -4

 باح  ثيل.
 أهداف الوحدة المراد تدريسها:
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 . لرلسي لحيث ثتليي لبلحثا ا
 . لري ي لحيث ثتلحثا ا
 لر تي لحيث ثتل  لا با لحثروث بتل
 .  لا با لحيث ثتليي لبلحث  ي
 .لري ي لحيث ثتلحث  ي  ل
 .لا با لحيث ثتليي لبلحثا لال
  ل.رلسي لحيث ثتليي لبلحثا ابة

 :(عادات العقل (الجدول الزمني لمبرنامج المقترح
لبا لبل ليم ليراب ا لحيث لباي ر إ لباح  ثيل لارلحيا لبازي   لباا ا  لباحث  لحافم اث 

ل لباي  سب لش ب   ليم ليراب ا لاحيث لباي     لالا    لباربار  يسيب لاباا ا  ل   لثا  يافح
ل.با  صلبا  بسيبلبا زيبلار  يالي راةلا   لباحيث ثتلا الباح  ثيللباي ر إ

 .باا ا لبازي  لاب ازب لبا سحيبلارلحيالباح  ثيللباي ر إ:ل(4.11 (لجدول

 %المئوية النسبة الحصص عدد الدراسية الحصة محتوي م

   0.7 1 الرياضية القوة الختبار القبمي التطبيق 1

   0.13 4 بالصور والتمثيل البيانات تنظيم مراجعة 4

   0.13 4 إشارات جداول في البيانات تنظيم 3

   0.13 4 باألعمدة البيانات تمثيل 2

   0.13 4 بالخطوط الممثمة البيانات قراءة 5

   0.13 2 بالدوائر التمثيل 6

   0.20 3 مراجعة 7

   0.7 1 الرياضية القوة الختبار البعدي التطبيق 8

 %100  51 المجموع 
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ل :تحكيم البرنامج

 تت الباحث تت لباح  تتثيلل لتتخلحضتتالباي ر تتي ل تت لياتتث لباي تتثهللالتت البارتت  يال
 ا اكلالر  الييثليل :

 . ي ثسحبلةه ب:لباح  ثيللاب رحثلثثلحي راب 
 . يبلباح  ثيللار ييبلبا ا لبا يثفيبلحضيليثر    
 الل  لاي  لرث لباضي يب.ي ثسحبلباح  ثيلل 
 ي ثسحبلبرا بابتلاب  ولبلبايرحضبل ه ب:لباح  ثيل.ل 

 :حثرفث بلشاخليثليل 
 باي  تثتلباضلييبلباضثيبل لخلباح  ثيل. 
 .يثغبلار ري لةه ب:لبا  ا  
 لة  ب.يثلي ب لباي ر ي لي لي  تثتلاي ر  ثتل 
 ايثلر ا  لي ثسحثتل. 

ا تتت بتلارتت   لبا  يتت ليتت ل  ا لحضتتالباي  يتتي لاب رتت ب لباتتحضال  تت لب رلتتخلباحث تت ل
حثاي  تثتلبار لا  ر ل  لباااتلبايرثإلار تيي لباح  تثيلل ت لباوت اعل ت لشات بابتلرلحي ت ل
ااتت لرلفتت لباي  يتتا لحتت   لي  تتتثتل ليستتبل لتتخلباح  تتثيللااتتث لباحث تت لحرضتت ي لباح  تتثيلل

بار ل ةبلة ثثلرزي لي لاا لا ث ليبلباح  ثيللي  لبار  ي لبا ايالا  ثلاحضالرلكلباي  تثتل
لا ه ب:لارض ي لحضالبا يثغثتلبالمايبلابار حايب.ل

احض لبا يث لحرلكلبارض ي تلة ححلباح  ثيلليض اللا ل ا ر لبا ثثةيبلايريرملحثا  ال
ل.(5 (باتثه ةلريثي بلالرلحيال لخلبايايا بلبارا يحيبليل ال ا ل

ل:المتغيرات قبل بدء التجريب ضبط
ب ل اثتلي لبا  صل لتخلست يبلبا رتثةلعلارا حتثتلآل تث لباضابيت لبا  يلتبلبارت ليراات ل
فحلثثعلابا  لي لط ث هثلالا ا لشاخل رثةلل ثا بلاثحلبلا سرضيث لابارضيتي علايت ل ت  ل

اي ث  تتتتتبلبال ريتتتتتث ل لتتتتتخلبال ريتتتتتث لباضوتتتتتابة لالل تتتتتا لباتتتتت ةلي ريتتتتت لشايثتتتتتثلة تتتتت ب لباضي تتتتتبعل
بايراستتلثتلبا ستتثحيبل تت لحضتتالبايرميتت بتلةالباضابيتت علاتت بلاتتث لباحث تت لحفتتحللبايرميتت بتل

لبارثايب:

 الرياضيات  الدراسة قبل تطبيق البرنامج في تحصيلتكافؤ مجموعتي  -1
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  اثتلبال  ل  لب رحث ل  :لبال  لبا  بس لايض  بلي ةلر ث هللح   اث لباحث  ل
ل ل   لبايايا ري  لاباا ا ر  ي  لبايايا ري لل(12.4 (با يثفيثت لحي  لبال اا يافح

ل.با يثفيثتل يحيبلابافثحلبل  ليرمي لبار  ي بارا
 رثةللب رحث لتلايض  بلبال االحي لبايايا ري لبارا يحيبلابافثحلبل  ل:ل(4.12 (لجدول

ل.يرمي لبار  ي ل  ليث  لبا يثفيثتلاح لرلحيالباح  ثيل

  

التحصيل في 
 الرياضيات

 قيمة المعياري االنحراف المتوسط العدد المجموعة
 "ت"

 الداللة قيمة

sig 

 مستوى
 الداللة

 12.091 0.2963 42 تجريبية
 دالة غير 0.272 1.109

 10.138 32.156 42 ضابطة إحصائياً 

 (1.109تساوي ) 82ودرجة حرية  (0.05الجدولية عند مستوى داللة) t*قيمة 
(ل تتتت  لااتتتتا ل تتتت اال بتل الاتتتتبلش  تتتتثةيبلحتتتتي ل12-4 ( اتتتت ليرفتتتحليتتتت لبااتتتت ا 

بايايا ري لبارا يحيبلابافثحلبل  ليرمي لبار  ي ل ت ليتث  لبا يثفتيثتلاحت لحت البارا حتبل
لاه بليض  لة لبايايا ري لير ث ةري ل  لبار  ي ل  ليث  لبا يثفيثت

   .االختبار القبمي فيتكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية   -2
ايسراةلبا الابلل'' ت ''بايراسلثتلابال   ب ثتلبايضيث يبلااييبل:ل(4.13 (لجدول

ل.ب رحث لبا ا لبا يثفيبل  اليايا ري لبارا يحيبلابافثحلبل

 المعياري االنحراف المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 قيمة

 "ت"
 قيمة
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 البعد األول:

التواصل 
 الرياضي

 3.10380 3.9762 42 تجريبية

 دالة غير 0.892 136.
 42 ضابطة إحصائياً 

3.881
0 

3.29229 

 البعد الثاني:

الترابط 
 الرياضي

 2.13265 2.1905 42 تجريبية
.785 

0.785 
 دالة غير

 1.83984 2.0714 42 ضابطة إحصائياً 
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 المعياري االنحراف المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 قيمة

 "ت"
 قيمة
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 البعد الثالث:

االستدالل 
 الرياضي

 621. 166. 42 تجريبية
.000 

1 
 دالة غير

 621. 166. 42 ضابطة إحصائياً 

 القوة اختبار
 الرياضية

 ككل

 5.044 6.333 42 تجريبية
.199 

0.843 
 دالة غير

 4.844 6.119 42 ضابطة إحصائياً 

 1.96=  0.05مستوى داللة ل( 82)د.ح=عند الجدولية  tقيمة 

  ثةيبلحي لبايايتا ري لة  لاللراا ل  اال بتل الابلشل(13-4 ا ل)يرفحلي لباا ا ل
ب رحتتث لبا تتا لبا يثفتتيبلاةحضث هتتثلاحتت للبارتتثحملا اتتكليتت ل تت  لابافتتثحلبل تت لبايرميتت لبارا يحيتتبل

لرلحيالبارا حبعلاه بليض  لة لبايايا ري لير ث ةري ل  لبال رحث لبا حل لال ا لبا يثفيب.

لإجراءات تطبيق الدراسة :

 لاب ا حيبلباسثح بلا سرلث  لي ثثل  له  لبا  بسب.بالل عل لخلباض ي لي لبا  بسثتلباض حيبل
 اخلش  ب لبرلث لبا ت ةلال لير ثا لبا  ي ل  لبايرمي بتلبايسر لبلابارثحضبلال  بسب.ب 
 ش  ب لة ابتللبا  بسبلابايري لبل  لب رحث لبا ا لبا يثفيبلالاة ب لر لي لباي راةلالباح  ثيلل

لبا ثة ل لخل ث بتلباض  .للل
  ل الة ب لر ليتت لباي رتتاةللة ابتلايتتاب لبا  بستتبلابايري لتتبل تت ل لب رحتتث لبا تتا لبا يثفتتيبلر  تتي

لا اكلحض فثثل لخليايا بلي لباي  يي لباي ر ي .
 (للثاحتتثليتت للتتت  ل36رلحيتتالب رحتتث لبا تتا لبا يثفتتتيبل لتتخل ي تتبلبستترل  يبلرر تتتا ليتت ل)

لايضثي لريييزهث.الر   لي لبا  الابا حثتلاي بل ضاحبلبال  بتللبا ثيابا :ل
 الياب  تبل لتخلرلحيتالة ابتلبا  بستبل ت لا ثاتبلبامتا لبا اايتبلبا  ا ل لخلش  ل سي لي ل

 .  ا ل لسلي لبالحر بةيبلا اةي ي  سبل
 با  بستتتبلبارا يحيتتتبلابافتتتثحلبلحثال ي تتتبلباضوتتتابةيبليتتت للتتت  لبا تتت:لبا بحتتتمللبب ريتتتث ل ي تتت

 ب سثس .ل
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 ايايتتا ري لبارا يحيتتبلابافتتثحلبلالر  تت ل لتتخلببا يثفتتيبلشاتت بالبارلحيتتالبا حلتت لال رحتتث لبا تتا ل
 .2016ل-11-23ي لر ث ههيثلا اكل  لرث يخل

  يتتت لاتتتث لباحث تتت لحرتتت  يالبايايا تتتبلل2016ل-11-24باحتتت ال تتت لرلحيتتتالبا  بستتتبل تتت للرتتت 
بارا يحيبل  لل يالباح  ثيللباي ر إلبا ثة ل لخلحضال ث بتلباض ت لابافتثحلبلرت لر  يستثثل

 ل.حثال ي بلباضث يب
 صلةسحا يثت.لل7  بل  بسيبلا اكلحيض  لل15بسرم اتلبارا حبل   
 اليايتتتتتا ري للل2016لل-12-13 لبا تتتتتا لبا يثفتتتتتيبل تتتتت لشاتتتتت بالبارلحيتتتتتالباحضتتتتت ةلال رحتتتتتث

بارا يحيتتبلابافتتثحلبلا اتتكلايض  تتبل ث ليتتبلح  تتثيللاتتثة ل لتتخلحضتتال تتث بتلباض تت ل تت لر ييتتبل
 با ا لبا يثفيبل لخلبايايا بلبارا يحيب.ل

 اتتتتث لباحث تتتت لحر تتتت يحلبراثحتتتتثتلاايتتتتملباحيث تتتتثتلار ليلثتتتتثل تتتت ل تتتت البا رتتتتثةللاي ثاوتتتترثثل
  االبا  بسب.لارلسي هثل  لفاال 

 .افملبارا يثتلاباي ر  ثتل  لفااليثلةسل تل   ل رثةللبا  بسب 
لالمعالجات اإلحصائية المستخدمة: 

ار  يتتالةهتت ب:لبا  بستتبلار ليتت لباحيث تتتثتلبارتت لرتت لراييضثتتثعل  تتت لرتت لبستتر  ب لباض يتت ليتتت ل
)ح  تتتتثيللباتتتت ز للSPSSبايضثااتتتتثتلبر  تتتتثةيبلباي ثستتتتحبلحثستتتتر  ب لبا ثستتتتا ل ستتتت لح  تتتتثيلل

للا لبالاريث يب(عله ل ثارثا :لبر  ثةيبلالض

 ب رحث لتل(t. test)اضي ري ليسر لري لل independent sample t- testايضثاابلبال اال
 .حي لبايايا ري ل

 بيرتتتتتثلي حتتتتمل ستتتتث لاييتتتتب
لبايستتتترايثتلبايضيث يتتتتتبلبارتتتتت  ي لا تتتتاللرياتتتتث ل اتتتت لdااييتتتتبللعل2

ليهو برثث.ا
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 الفصل الخامس  
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها                      

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليياا  والمتلقةاة ديادل الدراساة       
قائم عقى عادات اللةل في تنمية الةوة الرياضية والمتمثل في التلرل عقى "فاعقية درنامج مةترح 

لدى طالب الصل الرادع االدتدائي دغزة"  وذلك من خالل اإلجادة عن أسئقة الدراسة وفرضاياتيا 
"   Spssداسااتخدام الملالجااات اإليصااائية المناساادة لماال منيااا ماان خااالل الدرنااامج اإليصااائي "

 جموعة من التوصيات والمةتريات.م ضع الدايثيوفي ضوئيا   ير النتائجومذلك تفس

 اإلجابة المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرها:

 ما هي عمميات القوة الرياضية التي يستهدفها البرنامج؟: عقى الثانيينص السؤال  (1

ولإلجادة عن ىذا السؤال تم االطالع عقى األدب التردوي والدراسات السادةة المتلقةة 
اختيار عمقيات ودناء عقي استطالع رأي لقمتخصصين في المجال تم دموضوع الدراسة اليالية  

الةوة الرياضية الثالثة وىي ) التواصل الرياضي  والترادط الرياضي  و االستدالل الرياضي ( 
 (.11وىذه اللمقيات تمثل الدلد الثالث من أدلاد الةوة الرياضية انظر ص )

 وتفسيرها: الثانياإلجابة المتعمقة بالسؤال 

ما عادات العقل المناسبة لتنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف عقى:  الثانيينص السؤال 
 الرابع االبتدائي بغزة؟

ولإلجادة عن ىذا السؤال تم االطالع عقى األدب التردوي والدراسات السادةة المتلقةة 
تيار خمس ودناء عقي استطالع رأي لقمتخصصين في المجال تم اخدموضوع الدراسة اليالية  

عادات عةقية من الستة عشر عادة تتناسب مع طديلة ميتوي ويدة الديانات مما وتتناسب مع 
 طديلة وخصائص المتلقمين في الصل الرادع األساسي وىذه اللادات ىي:

 .التفمير دمرونة 
 .جمع الديانات دجميع اليواس 
 .تطديق الملارل السادةة عقى المواقل الجديدة 
 مالت.التساؤل وطرح المش 
 .المفاح من اجل الدقة 
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 :وتفسيرها الثاثاإلجابة المتعمقة بالسؤال 

ما صاورة الدرناامج المةتارح الةاائم عقاى عاادات اللةال فاي  عقى: الثالثالسؤال ينص 
 تنمية الةوة الرياضية لدى طالب الصل الرادع االدتدائي دغزة؟

الدراساات الساادةة التاي  االطالع عقاى اللدياد مانولإلجادة عن ىذا الساؤال قاام الداياث دا
( م5915( ودراساة )ريااني م5912اىتمت ددناء درامج قائمة عقى عادات اللةل مدراسة )يقياوة  

(  ودلااد مراجلتااو 11( وتاام توضاايت ميتويااات الدرنااامج صاافية )م5912ودراسااة )الساايد يسااين 
 . (2وعرضو عقى السادة الميممين أصدت في صورتو النيائية مما ىو في المقيق رقم )

 وتفسيرها: الرابعاإلجابة المتعمقة بالسؤال 

المجموعللة  طللالب هللل توجللد فللروم بللين متوسللط درجللات عقااى: الرادااع ياانص السااؤال 
التجريبيلللة واقلللرانهم فلللي المجموعلللة الضلللابطة فلللي التطبيلللم البعلللدي الختبلللار القلللوة الرياضلللية 

 )التواصل الرياضي، الترابط الرياضي، االستدالل الرياضي(؟

 عن ىذا السؤال قام الدايث دصياغة الفرضيات التالية:ولإلجادة 

( a ≥ 0.05: ال توجد فروم ذات دالللة حصصلائية عنلد مسلتوى الدالللة )  الفرض األول
المجموعة التجريبية واقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيم  طالببين متوسطي درجات 

 البعدي الختبار القوة الرياضية.

الفرض  قام الداياث ديسااب المتوساطات اليساادية واالنيرافاات ولقتيةق من صية ىذا 
" لقمشاال عاان Independent Sampleالملياريااة  واسااتخدام اختدااار "ت" للينتااين مسااتةقتين "

لماال ماان   داللااة الفااروق دااين متوسااطي األداء فااي التطديااق الدلاادي الختدااار الةااوة الرياضااية مماال
 يوضت ذلك: (5.1) رقم  الجدولالمجموعة التجريدية والمجموعة الضادطة  و 
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لقمجموعتين التجريدية  المتوسطات اليسادية واالنيرافات المليارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة: (5.1جدول )
 والضادطة فى التطديق الدلدي الختدار الةوة الرياضية ممل.

 المتوسط العدد المجموعة   
االنصراف 

 معياريال
 قيمة "ت"

قيمة الداللة 
sig 

 مستوى الداللة

 القوة الرياضية   
 10.250 22.000 42 تجريبية

4.674 
دالة حصصائيًا  0.0

 8.533 12.381 42 ضابطة 01.عند 

 2.58=  0.01مستوى داللة ل( 82)د.ح= عند قيمة "ت" الجدولية

أن قيماااة "ت" الميساااودة أمدااار مااان قيماااة "ت" الجدولياااة فاااي  (5.1)يتضااات مااان الجااادول 
( وعقياااو يااتم رفاااض الفااارض α=01.الدرجااة المقياااة الختداااار الةااوة الرياضاااية عناااد مسااتوى داللاااة )

الصاافري وقدااول الفاارض الدااديل والااذي ياانص عقااى أنااو: "توجااد فااروق ذات داللااة إيصااائية عنااد 
المجموعااااة التجريديااااة وأقاااارانيم فااااي  طااااالب ( دااااين متوسااااط درجااااات a≤0.05مسااااتوى الداللااااة )  

المجموعة الضادطة فاي التطدياق الدلادي الختداار الةاوة الرياضاية ممال  وذلاك لصاالت المجموعاة 
 التجريدية"

 صجم التأثير:

لقتأمااد ماان أن يجاام الفااروق الناتجااة ىااي فااروق تلااود إلااى المتغياار المسااتةل وليساات ماان 
طرياق إيجااد قيماة مرداع إيتاا " قديل اللشوائية قام الدايث ديساب يجم األثر عان

 "dوقيماة " "2
 التالية:  تداستخدام الملادال


 (512ص م 5912)عفانة                      =2

d =                           (102ص م 5912)عفانة 

درجات اليرية   df" مردع قيمة )ت(  t2 ييث "
نسدة التداين المقي فاي المتغيار التاادع يرجاع  2

 .إلى المتغير المستةل
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 المستويات المليارية لمردع ايتا   ومذلك لموىين.: (5.2جدول )

 كبير متوسط صغير 

d  0.20 0.50 0.80 


2 0.02 0.06 0.14 

 

يوضاات  (5.2)السااادةة والجاادول  تولةااد قااام الدايااث ديساااب التااأثير داسااتخدام الملااادال
 يجم تأثير الدرنامج المةترح عقى اختدار الةوة الرياضية ممل.

قيمة "ت" و ": (5.3جدول )
 ." اليجاد يجم تأثير الدرنامج المةترح عقى اختدار الةوة الرياضيةd" و"2

 البعد/ المهارة
درجة 
 قيمة  قيمة ت الصرية

 dقيمة  2
صجم 
 التأثير

 كبير 1.032 0.2104 4.674 82 القوة الرياضية

أن يجااام التاااأثير ماااان يجماااًا مديااارا جااادا فاااي اختداااار الةاااوة  (5.3)يتضااات مااان الجااادول 
الرياضااية مماال  وىااذا ياادل عقااى أن الدرنااامج المةتاارح الةااائم عقااى عااادات اللةاال مااان لااو أثاار فااي 

 تنمية الةوة الرياضية لدى طالب الصل الرادع االدتدائي دغزة.

 ويعزو الباصث ذلك لألسباب التالية:  

التأثير الفلال لقدرنامج الةائم عقى عادات اللةل في تنمية الةوة الرياضية المتمثقة دلمقياتياا  .1
لرياضي( ييث ساعد عقى فاتت الثالثة ) التواصل الرياضي  الترادط الرياضي  االستدالل ا

 فاق ملرفية أوسع.مجال آل
الملقومااات دشاامل متسقساال ومتاادرج ماان خااالل الدرنااامج الةااائم عقااى عااادات اللةاال   تةااديم .5

 دييث نم التدرج من الدسيط إلى الملةد مما ساعد عقى تنمية الةوة الرياضية.
الطااالب فرصاة التفمياار وفاق اللااادات اللةقياة ممااا سااعد عقااى فيام  طااالب اتااح الدرناامج لق .1

 ودةاء أثر التلقم. لقرياضيات واستيلاديا وثدات الملقومة
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 شمول الدرنامج دلدد من األنشطة مما زاد التفاعل والةدرة عقى الدقة في اإلجادات. .9

التي وظفت درنامج عادات  وقد اتفةت ىذه النتيجة مع نتائج اللديد من الدراسات السادةة  
 (.م5915( ودراسة )رياني م5912اللةل في تنمية الةوة الرياضية مثل دراسة )يقيوة  

( a ≥ 0.05)  ال توجد فروم ذات داللة حصصائية عند مستوى الداللة  الفرض الثاني:
المجموعة التجريبية واقرانهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي التطبيلم  طالببين متوسط درجات 

 عممية التواصل الرياضي.لالبعدي 

فاات ولقتيةق من صية ىذا الفرض  قام الداياث ديسااب المتوساطات اليساادية واالنيرا
" لقمشاال عاان Independent Sampleالملياريااة  واسااتخدام اختدااار "ت" للينتااين مسااتةقتين "

التواصااال الرياضاااي لمااال مااان  لمقياااةاألداء فاااي التطدياااق الدلااادي ل داللاااة الفاااروق داااين متوساااطي
 يوضت ذلك: (4.5)يدية والمجموعة الضادطة  والجدولالمجموعة التجر 

 المتوسطات اليسادية واالنيرافات المليارية وقيمة "ت": (5.4جدول )

 .ومستوى الداللة لقمجموعتين التجريدية والضادطة في التطديق الدلدي للمقية التواصل الرياضي

 المتوسط العدد المجموعة البعد/ العممية
االنصراف 

 قيمة "ت" المجالي
 قيمة الداللة

sig 

مستوى 
 الداللة

 التواصل الرياضي
 3.439 9.214 42 تجريبية

2.764 
دالة حصصائيًا  0.007

 4.110 6.928 42 ضابطة 01.عند 

 2.58=  0.01مستوى داللة ل (82)د.ح=عند قيمة"ت" الجدولية 

أن قيمااة "ت" الميسااودة أمداار ماان قيمااة "ت" الجدوليااة عنااد  (5.4)يتضاات ماان الجاادول 
التواصاال الرياضااي  وعقيااو يااتم رفااض الفاارض الصاافري وقدااول  للمقيااة (α=01.مسااتوى داللااة )

توجااد فااروق ذات داللااة إيصااائية عنااد مسااتوى الداللااة  الفاارض الدااديل والااذي ياانص عقااى أنااو: "
  (0.05 ≤ a)  المجموعة التجريدية وأقرانيم فاي المجموعاة الضاادطة بدين متوسط درجات طال 

 التواصل الرياضي  وذلك لصالت المجموعة التجريدية" لمقيةفي التطديق الدلدي ل

 صجم التأثير:
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لقتأمااد ماان أن يجاام الفااروق الناتجااة ىااي فااروق تلااود إلااى المتغياار المسااتةل وليساات ماان 
عن طريق إيجاد قيمة مرداع إيتاا " تأثيروائية قام الدايث ديساب يجم القديل اللش

 dوقيماة  " 2
 عمقياةتأثير الدرنامج المةترح الةائم عقى عادات اللةال عقاى تنمياة  يوضت يجم (5.5)والجدول 

 التواصل الرياضي.

قيمة "ت" و ":(5.5جدول )
 .التواصل الرياضي عمقيةتأثير الدرنامج المةترح عقى " اليجاد يجم d" و"2

 البعد/ العممية
درجة 
 الصرية

  قيمة  قيمة ت
2 

قيمة 
d 

 صجم التأثير

 متوسط 0.61 0.085 2.764 82 التواصل الرياضي

  مااان متوسااطاً  التواصاال الرياضااي للمقيااةالتااأثير ن يجاام إيتضاات ماان الجاادول السااادق 
وىاااذا يااادل عقاااى أن الدرناااامج المةتااارح الةاااائم عقاااى عاااادات اللةااال ماااان لاااو أثااار فاااي تنمياااة مياااارة 

 التواصل الرياضي.

 ويعزو الباصث ذلك لألسباب التالية :

ساعد الدرنامج عقى إثارة أسئقة تساعد في تنمية الميارات المختقفة لقتواصل الرياضاي والتاي  .1
 تتيدي التفمير.

 تم تنمية التواصل الرياضي من خالل إعطاء الفرصة لقطالب لةراءة المسالة أمام الطالب. .5
 يمة.الديئة التلقيمية المناسدة نمت التواصل الرياضي لملالجة األفمار والمشمالت الم .1
 ساعد الدرنامج عقى تدادل األفمار وتلزيز الفيم مما نمي التواصل لدييم. .9
تضاامن الدرنااامج اللديااد ماان األنشااطة وأوراق اللماال التااي ينفااذىا الطااالب ممااا أعطااي مجااال  .2

 لقمنافسة دينيم.

التاااي وظفااات دااارامج  وقاااد اتفةااات ىاااذه النتيجاااة ماااع نتاااائج اللدياااد مااان الدراساااات الساااادةة  
( ودراساة) يقياوة  5912مختقفة في تنمية الةوة الرياضية ومنيا دراساة ) الدشايتي  واستراتيجيات 

 (.م5915( ودراسة )رياني م5912
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    ( a≥0.05)    ال توجد فروم ذات داللة حصصائية عنلد مسلتوى الدالللة الفرض الثالث:
المجموعة التجريبية واقرانهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي التطبيلم  الببين متوسط درجات ط

 البعدي لعممية الترابط الرياضي.

ولقتيةق من صية ىذا الفرض  قام الداياث ديسااب المتوساطات اليساادية واالنيرافاات 
" لقمشاال عاان Independent Sampleالملياريااة  واسااتخدام اختدااار "ت" للينتااين مسااتةقتين "

التاااارادط الرياضااااي لماااال ماااان  لمقيااااةدااااين متوسااااطي األداء فااااي التطديااااق الدلاااادي لداللااااة الفااااروق 
 يوضت ذلك: (6.5)المجموعة التجريدية والمجموعة الضادطة  والجدول 

 المتوسطات اليسادية واالنيرافات المليارية وقيمة "ت": (5.6)جدول 

 .الترادط الرياضي لمقيةومستوى الداللة لقمجموعتين التجريدية والضادطة في التطديق الدلدي ل

 المتوسط العدد المجموعة البعد/ المهارة
االنصراف 

 عياريالم
 قيمة "ت"

قيمة 
 sigالداللة

مستوى 
 الداللة

 الترابط الرياضي
 3.960 7.142 42 تجريبية

3.483 
دال حصصائيًا  0.001

 3.807 4.190 42 ضابطة 01.عند 

 2.58=  0.01مستوى داللة ل( 82)د.ح=عند قيمة "ت" الجدولية 

أن قيمااة "ت" الميسااودة أمداار ماان قيمااة "ت" الجدوليااة عنااد  (5.6)يتضاات ماان الجاادول 
الترادط الرياضي  وعقياو ياتم رفاض الفارض الصافري وقداول  للمقية( عقى α=01.مستوى داللة )

 توجااد فااروق ذات داللااة إيصااائية عنااد مسااتوى الداللااة الفاارض الدااديل والااذي ياانص عقااى أنااو: "
  (0.05 ≤ a ) المجموعة التجريدية وأقرانيم فاي المجموعاة الضاادطة طالب دين متوسط درجات 

 الترادط الرياضي  وذلك لصالت المجموعة التجريدية". للمقية في التطديق الدلدي

 صجم التأثير:

لقتأمااد ماان أن يجاام الفااروق الناتجااة ىااي فااروق تلااود إلااى المتغياار المسااتةل وليساات ماان 
اللشوائية قام الدايث ديساب يجم األثر عن طريق إيجاد قيمة مردع إيتا "قديل 

 dوقيمة  "  2
 عمقياةيوضت يجام تاأثير الدرناامج المةتارح الةاائم عقاى عاادات اللةال فاي تنمياة  (5.7)والجدول 

 الترادط الرياضي.
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قيمة "ت" و ": (5.7جدول )
 .الترادط الرياضي عمقية " اليجاد يجم تأثير الدرنامج المةترح عقىd" و"2

 البعد/ المهارة
درجة 
 الصرية

ة قيم قيمة ت
 dقيمة  2

صجم 
 التأثير

 متوسط 0.77 0.129 3.483 82 الترابط الرياضي

 وىذالدلااد التاارادط الرياضااي مااان متوسااطًا  يجاام التااأثير إن  (5.7)يتضاات ماان الجاادول 
التاارادط  عمقيااةياادل عقااى أن الدرنااامج المةتاارح الةااائم عقااى عااادات اللةاال مااان لااو أثاار فااي تنميااة 

  الرياضي

 ويعزو الباصث ذلك لألسباب التالية: 

الدرنااامج ساااعد فااي ردااط الملقومااات السااادةة مااع الملقومااات الجدياادة ممااا عماال عقااى تنميااة  .1
 الترادط الرياضي.

لقااتلقم والتلاماال مااع الرياضاايات عقااى أنيااا مااادة مرتدطااة الدرنااامج عماال عقااى إيااداث دافليااة  .2
 دالواقع وليس أنيا ذات طادع مجرد.

عااارض الماااادة مااان خاااالل الدرناااامج  دطريةاااة ميسااارة وسااايقة وتثيااار التشاااويق والدافلياااة لقاااتلقم  .1
 الجديد لدي المتلقم مما ساىم في تنمية الترادط الرياضي.

التاي وظفات اساتراتيجيات  الدراساات الساادةة وقد اتفةت ىذه النتيجة مع نتاائج اللدياد مان
( م5912(  ودراساااااة )الدشااااايتي م5912ودااااارامج تنماااااي الةاااااوة الرياضاااااية ومنياااااا ) دراساااااة يقياااااوة 

 ( م5911ودراسة)عمر 

( a ≥ 0.05)  ال توجد فروم ذات دالللة حصصلائية عنلد مسلتوى الدالللة الفرض الرابع:
نهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي التطبيلم المجموعة التجريبية واقرا الببين متوسط درجات ط

 البعدي لعممية االستدالل الرياضي.

ولقتيةق من صية ىذا الفرض  قام الداياث ديسااب المتوساطات اليساادية واالنيرافاات 
" لقمشاال عاان Independent Sampleالملياريااة  واسااتخدام اختدااار "ت" للينتااين مسااتةقتين "
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االساتدالل الرياضاي لمال مان  عمقياةتطديق الدلدي عقى داللة الفروق دين متوسطي األداء في ال
 يوضت ذلك: (8.5)المجموعة التجريدية والمجموعة الضادطة  والجدول 

 المتوسطات اليسادية واالنيرافات المليارية وقيمة "ت": (5.8ل )جدو

 .الرياضيومستوى الداللة لقمجموعتين التجريدية والضادطة في التطديق الدلدي للمقية االستدالل 

االنصراف  المتوسط العدد المجموعة البعد/ العممية
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 sigالداللة
مستوى 

 الداللة

 االستدالل الرياضي
 4.047 5.642 42 تجريبية

5.826 
دال حصصائيًا  000.

 2.714 1.261 42 ضابطة 01.عند 

 2.58=  0.01مستوى داللة ل (82)د.ح=عند قيمة "ت" الجدولية 

أن قيمااة "ت" الميسااودة أمداار ماان قيمااة "ت" الجدوليااة عنااد  (5.8)يتضاات ماان الجاادول 
االساااتدالل الرياضااي  وعقياااو ياااتم رفاااض الفااارض الصااافري عمقياااة ( عقاااى α=01.مسااتوى داللاااة )

توجااد فااروق ذات داللااة إيصااائية عنااد مسااتوى  وقدااول الفاارض الدااديل والااذي ياانص عقااى أنااو: "
المجموعاااة التجريدياااة وأقااارانيم فاااي المجموعاااة  طاااالب ( داااين متوساااط درجاااات a≤0.05)الداللاااة 

 االستدالل الرياضي  وذلك لصالت المجموعة التجريدية". للمقيةالضادطة في التطديق الدلدي 

 صجم التأثير:

لقتأمااد ماان أن يجاام الفااروق الناتجااة ىااي فااروق تلااود إلااى المتغياار المسااتةل وليساات ماان 
"ثر عن طريق إيجاد قيمة مردع إيتاقام الدايث ديساب يجم األ أو الصدفة  قديل اللشوائية

2  " 
 االسااتدالل للمقيااةمةتاارح عقااى تنميااة يوضاات يجاام تااأثير الدرنااامج ال (5.9)والجاادول d وقيمااة 

 الرياضي.

قيمة "ت" و " :(5.9دول )ج
 .االستدالل الرياضي للمقية" اليجاد يجم تأثير الدرنامج المةترح عقى d" و"2

قيمة مربع  قيمة ت درجة الصرية البعد/المهارة
ايتا 

صجم  dقيمة  2
 التأثير

 كبير  1.287 0.29 5.826 82 االستدالل الرياضي
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وىذا يدل لدلد االستدالل الرياضي مان مدير ن يجم التأثير ا (5.9)يتضت من الجدول 
اللةااال ماااان لاااو أثااار فاااي تنمياااة مياااارة االساااتدالل عقاااى أن الدرناااامج المةتااارح الةاااائم عقاااى عاااادات 

 الرياضي.

  ويعزو الباصث ذلك لألسباب التالية: 

 يلزو الدايث إلى نفس األسداب التي تم عرضيا في التواصل والترادط واالختدار ممل. .1
فاااي تلقااام ليااام  عقاااى االساااتدالل الرياضاااي أثنااااء تطدياااق الدرناااامج ألىميتاااو  طاااالبترمياااز ال .5

 الرياضيات.
أنفساايم الطااالب عااادات اللةاال ساااعدت عقااى تةويااة الطاقااة الذىنيااة ماان خااالل التفاعاال دااين  .1

 ومن خالل استثارة التفمير لدييم.
أتاااح الدرنااامج الفرصااة لقمشاال عاان المثياار ماان اليةااائق ماان خااالل ماارور الطالااب دمواقاال  .9

يااار وخدااارات تلقيمياااة منظماااة  مماااا أن عاااادات اللةااال ترماااز عقاااى ميفياااة تفميااار الطالاااب وتغ
 سقومياتو الفمرية.

تشجيع الطالب عقى الترمياز فاي عمقياات التلقايم والاتلقم أمثار مان المنافساة التيصايقية داين  .2
 زمالئيم.

التاااي وظفااات الدااارامج  وقاااد اتفةااات ىاااذه النتيجاااة ماااع نتاااائج اللدياااد مااان الدراساااات الساااادةة
( ودراساااااااة م5911واالساااااااتراتيجيات المختقفاااااااة لتنمياااااااة الةاااااااوة الرياضاااااااية ومنياااااااا دراساااااااة )ايماااااااد 

 (.م5911( ودراسة ) عدداهلل م5912( ودراسة )يقيوة م5915)رياني 
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 ممخص نتائج الدراسة

 دلد عرض النتائج وتفسيرىا لخص الدايث ىذه النتائج دما يقي:

داااين متوساااطي درجاااات  (a=0.01)  توجاااد فاااروق ذات داللاااة إيصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة  .1
طااالب المجموعااة التجريديااة وأقاارانيم فااي المجموعااة الضااادطة فااي التطديااق الدلاادي الختدااار 

 .عة التجريدية .وديجم أثر مدير الةوة الرياضية ممل لصالت المجمو 
داااين متوساااطي درجاااات  (a=0.01)  اللاااة إيصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة توجاااد فاااروق ذات د .5

وأقاارانيم فااي المجموعااة الضااادطة فااي التطديااق الدلاادي الختدااار طااالب المجموعااة التجريديااة 
الةاااوة الرياضاااية فاااي مياااور التواصااال الرياضاااي لصاااالت المجموعاااة التجريدياااة . وديجااام أثااار 

 متوسط.
داااين متوساااطي درجاااات  (a=0.01)  توجاااد فاااروق ذات داللاااة إيصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة  .1

الضااادطة فااي التطديااق الدلاادي الختدااار طااالب المجموعااة التجريديااة وأقاارانيم فااي المجموعااة 
 الةوة الرياضية في ميور الترادط الرياضي لصالت المجموعة التجريدية .وديجم أثر مدير.

داااين متوساااطي درجاااات  (a=0.01)  داللاااة إيصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة  توجاااد فاااروق ذات .9
دي الختدااار طااالب المجموعااة التجريديااة وأقاارانيم فااي المجموعااة الضااادطة فااي التطديااق الدلاا

عاااة التجريدياااة .وديجااام أثااار الةاااوة الرياضاااية فاااي مياااور االساااتدالل الرياضاااي لصاااالت المجمو 
 .مدير
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 التعقيب العام عمى نتائج الدراسة

والفلاال لقدرناامج الةاائم عقاى عاادات اللةال فاي  اإليجاادييتضت من نتائج الدراساة األثار 
واالسااتدالل  –والتاارادط الرياضااي  –تنميااة الةااوة الرياضااية دلمقياتيااا الثالثااة )التواصاال الرياضااي 

الرياضي( ييث دلت النتائج عقى تفوق المجموعة التجريدياة عقاى المجموعاة الضاادطة يياث أن 
ن فاااي المتغيااارات )التيصااايل فاااي الرياضااايات  مقتاااا المجماااوعتين التجريدياااة والضاااادطة متجانساااتي

واللمر( ولمن دلد إخضاع المجموعة التجريدياة لقملالجاة دارز فرقاا داال إيصاائيا داين المجموعاة 
التجريدية والمجموعة الضادطة مما يلماس أثار الدرناامج فاي تنمياة الةاوة الرياضاية لادي الطاالب  

 ى عادات اللةل يلود لألسداب التالية:ويرى الدايث أن األثر الفلال لقدرنامج الةائم عق

ايتاواء الدرناامج عقاى مام مديار مان األنشاطة وأوراق اللمال وعاروض الدوردوينات   وىاذا مقاو  .1
 .طالب يلمل عقى إثارة وتشويق ال

مراعاااااة الدرنااااامج لاااادلض عااااادات اللةاااال ممااااا يلنااااي مراعاااااة الفااااروق الفرديااااة دااااين الطااااالب  .5
ةااوة الرياضااية ييااث تيااث عقااى التواصاال والتاارادط وتشااجيليم عقااى الترميااز عقااى عمقيااات ال

 واالستدالل الرياضي.
عاان الااروتين المتلااارل عقيااو فااي الطريةااة التةقيديااة وذلااك ماان خااالل عاارض الطااالب إدلاااد  .1

 المادة من خالل شاشة اللرض ودرنامج الدور دو ينت.
دوية  دينماا اعتماد إعداد وسائل تلقيمية تردوية متلقةة دالدرنامج دما يتناسب مع األىدال التر  .9

 المجموعة الضادطة عقى الطريةة  التةقيدية دون استخدام أي وسائل أخرى. طالب 
ممااا الطااالب تخطاايط وتيضااير الاادروس ماان خااالل عااادات اللةاال تاارك أثاار مدياار فااي نفااوس  .2

 لقرياضيات واستيلاديا دشمل جيد.الطالب أدى إلى فيم 
 ن لو أثر مدير عقى المجموعة التجريديةتطديق الدرنامج دشمل مناسب من قدل الدايث  ما .2
تلطااى عااادات اللةاال ماادي واساالا ماان اسااتراتيجيات التاادريس وتساااعد الملقاام عقااى التاادريس  .2

الطاااالب دون تفرقاااة  وتؤماااد عقاااى دور الملقااام فاااي فيااام عةاااول الطاااالب دفاعقياااة لمااال أناااواع 
واساااتخدام الن يتلقماااوا ويفماااروا دطااارق مختقفاااة  طاااالب وتلااازز دورىااام فاااي تاااوفير الفااارص لق

تجارديم السادةة في مواقل جديدة وطرح التساؤالت لقوصول إلاى عادة يقاول  داإلضاافة إلاي 
 أن توظيل عادات اللةل ييةق التلقم النشط.
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 توصيات ومقترصات الدراسة

ومااا أساافرت عنااو ماان نتااائج عاارض الدايااث  فااي ضااوء أىاادال الدراسااة  ومراياال تنفيااذىا
 التوصيات والمةتريات التالية:

  التوصيات: اواًل:

االسااااتفادة ماااان الداااارامج التلقيميااااة الةائمااااة عقااااى عااااادات اللةاااال دمختقاااال المراياااال الدراسااااية  .1
الطاالب مما ييةق التفاعقية في التلقايم وتيساين ساقوميات  وتوظيفيا في اللمقية التلقيمية 

 الفمرية في اليياة اللامة.
ورش عماال لقملقمااين لتاادريديم عقااى ميفيااة تيضااير وتخطاايط الاادروس وفااق عااادات  عماال .2

 اللةل واستخداميا دشمل فلال في التدريس.
اسااتخدام قاادر اإلممااان ماان اللااادات اللةقيااة السااتة عشاار فااي التاادريس لتيةيااق الااتلقم النشااط  .3

 ل عام.ولتنمية الةوة الرياضية  وىذا يسيم دشمل مدير في النجاح في الرياضيات دشم
إعاادة النظار فاي دنااء المنااىج الدراساية وخاصاة منااىج الرياضايات لمافاة المرايال اللمرياة  .4

وخاصة الصفول األساسية الدنيا دييث تشمل إدلااد الةاوة الرياضاية  مونياا وضالت ماأىم 
 ملايير التةويم في الرياضيات عقى مستوى اللالم.

 المقترصات: ثانيًا:
إلى تنمية الةوة الرياضاية فاي مال مرايال التلقايم المختقفاة فاي إجراء دراسات ميدانية تيدل  .1

 ضوء عادات اللةل.
إجراء دراسات ميدانية في ضاوء عاادات اللةال لتةقيال صالودات تلقام الماواد الدراساية دمافاة  .5

 مجاالتيا.
توظيل درامج ميوسدة قائمة عقى عادات اللةل في مافة المجاالت والمواد التلقيمية ومافة  .1

 لدراسية.المرايل ا



 

 

 

 
  المصادر والمراجع 
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 المراجعالمصادر 

 الكريم. قرآنال -

 المراجع العربية  – أوال

مقارنة إستراتيجيتي النمذجة والتساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية القوة م(. 2013أحمد، شيماء) 
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الرياضية لدي طالبات الصف الرابع العممي

 الموصل، العراق.
،  مطبعة األمل 3ط .البحث التربوي عناصره، مناىجو، أدواتو .(م2000األغا، إحسان )

 التجارية، غزة.
، . التقويم الفعال: التحول من ثقافة االختبار الي ثقافة التقويمم(2005االمام، بوسف الحسيني)

معة بنيا، المؤتمر العممي الخامس لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، كمية التربية، جا
 . 119،33ص -مصر ، ص

عمان : ، 1، طاستراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات .(م2003بدوي، رمضان مسعد )
 .دار الفكر
العالقة بين عادات العقل ومظاىر السموك االيجابي لدي طمبة جامعة م(. 2015بربخ، اليام )

 ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة األزىر بغزة. )رسالة .االزىر بغزة
فاعمية برنامج محوسب قائم عمي الذكاءات المتعددة في تنمية القوة م(. 2015البشيتي، ىيام) 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية الرياضية لدي طالبات الصف الثالث االبتدائي بغزة
 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

م(. برنامج مقترح في الرياضيات قائم عمى النموذج 2009اد، نبيل صالح المصيمحي)ج 
، مجمة تربويات الرياضياتالبنائي لتنمية القوة الرياضية لدى تالميذ المرحمة االعدادية. 

 .179ص –  131(، ص34، المجمد)12العدد
األفكار أثر استخدام غرائب صور ورسوم م(. 2010الجفري، سماح بنت حسين صالح)

االبداعية لتدريس مقرر العموم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات 
)رسالة دكتوراه غير منشورة(، كمية التربية،  الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة.
 جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.

 ، مكتبة الشقري، الرياض.لدى التالميذالعادات العقمية وتنميتيا  .(م2002الحارثي، إبراىيم )
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والتقويم ( في تنمية  –االستجابة  –فاعمية استراتيجية ) البداية م(. 2008حسام الدين، ليمى )
المؤتمر العممي  .التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اعدادي في مادة العموم

 ، جميورية مصر العربية.40، ص1الثاني عشر، التربية العممية والواقع المجتمعي، العدد
م(. القوة الرياضية وعالقتيا بميارات ما وراء المعرفة 2011الحسني، غازي والدليمي، باسم )

 .182،170ص -(، ص2، العدد )مجمة األنبار لمعموم االنسانيةلطمبة المرحمة الثانية، 
تنمية القوة الرياضية أثر برنامج قائم عمى بعض عادات العقل في  :(م2015حميوة، رحاب )

 .)رسالةتعميم أساسي( جامعة القدس المفتوحة بغزة –لدى طمبة المعممين )قسم التربية 
 ، جامعة األزىر، غزة.(ماجستير غير منشورة

، المؤتمر العممي األول نحو أسموب جديد في عمل الروابط الرياضيةم(. 2001خضر، نضمة )
 -الرياضيات المدرسية معايير ومستويات، صلمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 

 ، مصر.15،20ص
، الجمعية نحو اسموب جديد في عمل الروابط الرياضيةم(. 2007خضر، نضمة حسن أحمد)

 المصرية لتربويات الرياضيات، جامعة عين شمس، القاىرة.
لدي (. اثر برنامج تدريس قائم عمى نصفي الدماغ في القوة الرياضية 2013الخطيب، محمد )

(، 27العدد ) ،مجمة دراسات جامعة األغواططمبة الصف الثامن االساسي في االردن ، 
 . المممكة العربية السعودية. 157، 111ص -ص

م(: عادات العقل لدى معممات رياض االطفال وعالقتيا ببعض 2016الخفاف، ايمان )
، 301،328ص -، ص1، المجمد 2، العدد مجمة العموم النفسية والتربويةالمتغيرات. 

 بغداد، العراق .
غزة: دار  .المفاىيم واالجراءات لتعمم فعال -القياس والتقويم الصفيم(. 2008دقة، سناء )أبو 

 األفاق لمنشر.
(. تدريس ميارات المغة العربية باستراتيجيات عادات م2009الدليممي، طو وحراشة، إبراىيم )

(، 28، المجمد )9العدد ،مجمة الثقافة والتنميةالعقل والذكاء العاطفي بين التنظير والتطبيق. 
 .106، 68ص -ص

م( . فاعمية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة عمى التحصيل والتفكير 2011الديب، ماجد )
مجمة جامعة عمم لدى طالب المرحمة األساسية بمحافظة غزة، الرياضي، وبقاء أثر الت

 ، غزة. 63، 30ص -( ص1، المجمد)15، سمسمة العموم اإلنسانية، العدد األقصى
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أثر استخدام برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل وفق نظرية م(. 2005الرابغي، خالد )
الصف األول ثانوي بالمممكة كوستا وكاليك في التفكير عمى دافعية االنجاز لدى طالب 

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة البمقاء التطبيقية، األردن.العربية السعودية
م(. اثر استخدام مدخل القوة الرياضية لمطالبات المعممات في تنمية 2012رزق، حنان )

، لتربويةمجمة العموم االتحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لطالباتين بالمرحمة المتوسطة، 
 ، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية. 202، 179ص -، ص3العدد 

اثر برنامج إثرائي قائم عمى عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة (: م2012رياني، عمي )
، (رسالة دكتوراه غير منشورة)، الرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة

 جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.كمية التربية، 
م(. أثر وحدة تدريسية في ضوء معايير مشتقة من معايير 2008زنقور، ماىر محمد صالح)

عمى تنمية القدوة الرياضية لدى تالمي  (NCTM)الرياضيات المدرسية العالمية التابعة ل 
. 228، 189ص -، ص1، المجمد 24العدد ، مجمة كمية التربيةالصف الثاني اإلعدادي. 

  جامعة أسيوط، مصر.
 عمان: دار الشروق.أساليب تدريس العموم.م(. 2004زيتون، عايش)
، الرياض: الدار تنمية ميارات التفكير رؤية اشراقية في تطوير الذاتم(. 2010زيتون،حسن )

 الصولتية لمتربية.
، بيروت: مكتبة الفالح 1. ط يم في التربيةأساسيات القياس والتقو م(. 1992زينة، فريد)أبو 

 لمنشر والتوزيع.
استقصي عمى تنمية  -اسأل -أثر استخدام إستراتيجية حملم(. 2006سعيد، أيمن حبيب )

. المؤتمر العممي عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء
العاشر: التربية العممية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، الجمعية المصرية لمتربية العممية، 

 ، القاىرة. 464، 391ص -، ص2المجمد
القوة الرياضية مدخل حديث لتطوير تقويم تعمم الرياضيات في  .(م2003السعيد، رضا مسعد )
ثالث، جمعية تربويات الرياضيات، تعميم وتعمم ، المؤتمر العممي المراحل التعميم العام

 الرياضيات وتنمية اإلبداع.
مستويات التواصل الرياضي المتوافرة لدى طالب الصف م(. 2006السعيد، رضا مسعد )

،)رسالة ماجستير (NCTM)التاسع في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات 
 عمان، مسقط. غير منشورة(، جامعة السمطان قابوس، سمطنة
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توكيد الجودة في مناىج التعميم م(. 2010السعيد، رضا مسعد و عبد الحميد، ناصر السيد )
 . اإلسكندرية: دار التعميم الجامعي.المعايير والعمميات والمخرجات المتوقعة

اثر عادات العقل في اإلستيعاب القرائي لدى . (م2015السمطاني، حمزة و الجبوري، نجالء )
، العدد واإلنسانية مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربويةلصف الرابع العممي، طالبات ا

 .جامعة بابل، (19)
فاعمية برنامج قائم عمى عادات العقل في تعمم الرياضيات م(. 2016السيد حسين، ابراىيم) 

لتنمية التحصيل وميارات الحل االبداعى لممشكالت الرياضية لدى تالميذ المرحمة 
 رسالة دكتوراه غير منشورة( ، كمية التربية ، بجامعة بنيا. االعدادية.)

اثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير اإلبداعي  .(م2011طراد، حيدر عبد الرضا )
مجمة عموم  باستخدام عادات العقل لدى طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية،

 .جامعة بابل ،5المجمد  ،1العدد  ،التربية الرياضية
أسسو، مصر:  دار  مفيومو، : االنسانية العموم في المحتوى تحميل . م(2004 (رشدي طعيمة،

 الفكر. 
تحميل محتوى منياج الرياضيات لمصف الثامن االساسي في ضوء م(. 2008الطنة،  رباب )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة مستويات التفكير اليندسي لفان ىايل
 االسالمية، غزة، فمسطين.

م(. العالقة بين كل من عادات العقل المنتجة 2011عبد الوىاب، صالح والوليمي، اسماعيل )
والذكاء الوجداني وأثر ذلك عمى التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية من 

 . جامعة المنصورة.1، ج76.العدد التربيةمجمة كمية الجنسين. 
فاعمية برنامج قائم عمى التعمم الدماغي لتنمية القوة م( . 2013عبداهلل، عمي ومحمد غريب )

.) رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة أسيوط،  الرياضية لدي طالب الصف األول الثانوي
 مصر.      
في ضوء المعايير المعاصرة أثر ذلك عمى تطوير منيج الرياضيات م(. 2006عبيدة، ناصر )

مداخل  -، المؤتمر العممي السادستنمية القوة الرياضية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 ، مصر.50، 10ص -معاصرة لتطوير تعميم وتعمم الرياضيات، ص

م(. اثر استخدام استديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات 2011عبيدة، ناصر)
مجمة دراسات  المنتج ومستويات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، العقل

 . جامعة تبوك، السعودية. 102،147ص -، ص84العدد  ،في المناىج وطرق التدريس
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م(. فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفيوم الذات 2013العتيبي، وضحي )
مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية اء بكمية التربية. األكاديمي لدي طالبات قسم األحي

 .  250، 188ص –، ص 1،المجمد 5، العدد والنفسية
 العراق. 

مداخل تنمية القوة الرياضية، ورقة عمل مقدمة الي م(. 2006عصر، رضا مسعد السعيد)
 ، جامعة المنوفية، مصر. مؤتمر مداخل معاصرة لتعميم وتعمم الرياضيات

،  عمان: أساليب البحث العممي: مفاىيمو أدواتو طرقو اإلحصائيةم(. 2000ودت )عطوى، ج
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

، الجزء األول، غزة، فمسطين، االحصاء التربوي : االحصاء الوصفيم(. 1997عفانة، عزو )
 دار المقداد لمنشر والتوزيع.

، الجامعة لتوظيف اإلحصاء في عممية التقويمإعداد المعمم الفمسطيني م(. 1998عفانة، عزو )
 اإلسالمية، غزة ، فمسطين، كمية التربية.

التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة، إجراءات تطبيقية عمى الطفل م(. 1995عفانة، عزو) 
 ، الجامعة اإلسالمية ، غزة. 1. طالفمسطيني
: مكتبة ومطبعة سمير منشور ، غزة، فمسطينقياسات حجم التأثيرم(. 2016عفانة، عزو)

  لمنشر والتوزيع. 
اثر استخدام إستراتيجية التعمم بالدماغ ذي الجانبين في تدريس العموم م(. 2013عفانة، نداء)

. )رسالة لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة
 بغزة. ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية

مستوي ممارسة عادات العقل المنتج وعالقتو ببعض م(. 2012عفانة،عزو وحمش، نسرين )
بغزة. مؤتمر كميات التربية بين المتغيرات لدى طمبة التعميم األساسي في الجامعة اإلسالمية 

شكاليات التطبيق.  النظرية وا 
ب في رفع مستوي التحصيل م(. فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشع2009عمي، وائل )

مجمة  في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
 ، مصر.117، 153ص -، ص46، العدددراسات في المناىج وطرق التدريس

م(. فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في رفع مستوى 2009عمي، وائل عبداهلل)
ضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. التحصيل في الريا

 ، مصر. 170،151ص -، ص54، العدد مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس
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أثر برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل في مواقف حياتية في تنمية م(، 2005عمور أمية )
،) رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة األساسيةميارات التفكير اإلبداعي لدي طمبة المرحمة 
 عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن.

القوة الرياضية وتطبيقاتيا العممية، مادة تدريبية، الدورة الصيفية، م(. 2008عودة، رحمة)
 ، مركز القطان لمبحث والتطوير التربوي، غزة.الرياضيات

، عمان: دار 2ط -ر عند األطفال تطوره وطرق تعميموالتفكيم(. 2001غانم، محمود محمد) 
 الفكر.

م(. فاعمية نموذج أبعاد التعمم لمارزانو في تنمية االستيعاب المفاىيمي 2009فتح اهلل ، مندور )
، العدد مجمة التربية العمميةفي العموم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 

 مصر. ،125، 83ص -(، ص2، المجمد)12
م(. اثر برنامج تدريبي لتنمية القوة الرياضية لدى الطمبة 2013قاسم، بشري والصيداوي، غسان)

، العدد مجمة األستاذالمطبقين عمى القوة الرياضية لدي طمبة الصف الثاني المتوسط. 
 ، بغداد، العراق.355، 384ص -(، ص1، المجمد)206

م(. أثر التدريس وفق القوة الرياضية عمى 2014القبيالت، محمد عمي والمقدادي، احمد محمد )
دراسات العموم  استيعاب المفاىيم الرياضية لدي طالبات الصف الثامن األساسي في األردن.

 . 345 ، 333ص -(، ص1، المجمد )41، العددالتربوية
 . عمان: دار ديبونو لمنشر والتوزيع.ثالثون عادة عقلم(. 2007قطامي، يوسف )
. عمان: دار عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيقم(. 2005عمور، أميمة )قطامي، يوسف و 

 الفكر لمنشر والتوزيع.
السموكيات الذكية المستندة الى نصفي الدماغ عادات م(. 2013كاظم، حيدر والطريحي، فاىم )

 .عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.العقل والسيادة الدماغية
. ترجمة مدارس الظيران األىمية استكشاف عادات العقلم(. 2003كوستا، ارثر وكاليك، بينا )

 الدمام. –بالمممكة العربية السعودية: دار الكتاب لمنشر والتوزيع 
. ترجمة مدارس الظيران تفعيل واشغال عادات العقلم(. 2003كوستا، ارثر وكاليك، بينا )

 الدمام. –األىمية بالمممكة العربية السعودية: دار الكتاب لمنشر والتوزيع 
. ترجمة مدارس الظيران األىمية تقييم عادات العقلم(. 2003كوستا، ارثر وكاليك، بينا )

 الدمام. –بالمممكة العربية السعودية: دار الكتاب لمنشر والتوزيع 
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. ترجمة مدارس تكامل عادات العقل والمحافظة عمييام(. 2003بينا ) كوستا، ارثر وكاليك،
 الدمام. –الظيران األىمية بالمممكة العربية السعودية: دار الكتاب لمنشر والتوزيع 

عادات العقل لدى معممات رياض األطفال بمكة المكرمة وعالقتيا م(. 2010المقماني، ايمان )
 ير منشورة(. كمية التربية، الرياض: جامعة أم القرى ..) رسالة ماجستير غببعض المتغيرات

، ترجمة جابر عبد الحميد وصفاء االعسر أبعاد التعمم: دليل المعممم(. 1998مارزانو واخرون )
 ونادية شريف ، القاىرة: دار قباء.

، مؤتمر مداخل معاصرة لتعميم وتعمم مداخل تنمية القوة الرياضيةم(. 2003مسعد، رضا)
 ت، مصر.الرياضيا

عادات  إستراتيجيةاثر استخدام برنامج قائم عمى  .(م2014المطرب ،خالد والشوري، محمد )
المجمة  ،العقل في تنمية الذكاء المنطقي/ الرياضي والتحصيل لطمبة الصف الثاني المتوسط

  جامعة الكويت.  ،28، المجمد 112، العدد التربوية
(. مدى فاعمية مجموعات التعمم التعاوني في تنمية القدرة عمى م2004، يوسف )يالمعاطأبو  

االستدالل الرمزي والمفظي وبعض العادات العقمية لدى طالب المرحمة المتوسطة، القاىرة. 
 (، المنصورة، القاىرة.56العدد )، مجمة كمية التربية
 .. المنصورة : مكتبة االيمانكيف تكون مبدعام(. 2002المغاري، ابراىيم )

 عمان: دار المسيرة..القياس والتقويم في التربية وعمم النفس (.2005ممحم، سامي)
م( فاعمية تصميم مقترح لبيئة لتعمم مادة الكيمياء 2009المييمي، رجب ومحمود، جييان )

منسجم مع الدماغ في تنمية عادات العقل والتحصيل لدى طالب المرحمة الثانوية ذوي 
ص  -، ص1، المجمد 15، العددمجمة كمية التربيةالمختمفة،  اساليب معالجة المعمومات

 ، مصر 351، 305
المؤتمر  التقويم بين ثقافة الحفظ واالستظيار وثقافة اإلبداعم(. 2003ميخائيل، ناجي ديقوريس)

 العممي الثالث: تعميم وتعمم الرياضيات وتنمية اإلبداع، جامعة عين شمس، مصر.
. عمان: دار ت عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقلتطبيقام(. 2008نوفل، محمد )
 المسيرة.

، 2. طتطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقلم(. 2010نوفل، محمد )
 األردن، عمان: دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع.

النترنت بموقع وطفة . مقال منشور عمى اقراءة في كتاب عادات العقلم(. 2007وطفة، عمي) 
www.watfa.net. 15/12/2016 مساءا.2:00، الساعة 

http://www.watfa.net/
http://www.watfa.net/
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أنماط التفكير الرياضي وعالقتيا بالذكاءات المتعددة والرغبة في  م(.2013يامين، وردة )
، )رسالة ماجستير غير التخصص والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر في فمسطين

 منشورة(، جامعة النجاح، نابمس، فمسطين.
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 (1)ممحؽ رقـ 

 أسماء محكميف أدوات الدراسة

 التخصص مكاف العمؿ االسـ ـ
 مناىج وطرؽ التدريس -أستاذ دكتور الجامعة اإلسالمية أ.د عزو عفانة 1
 مناىج وتكنولوجيا التعميـ -دكتور أستاذ الجامعة اإلسالمية أ.د محمد أبو شقير 2
 مناىج وتكنولوجيا التعميـ -أستاذ دكتور الجامعة اإلسالمية أ.د محمد عسقوؿ 3
 مناىج وطرؽ التدريس -أستاذ دكتور الجامعة اإلسالمية أ.د صالح الناقة 4
 مناىج وطرؽ التدريس -أستاذ دكتور وزارة التربية العراقية حيدر عبد الكريـأ.د  5
 وتكنولوجيا التعميـمناىج  -اهدكتور  الجامعة اإلسالمية منير حسف .د  6
 مناىج وطرؽ التدريس -دكتوراه جامعة القدس المفتوحة د. نعيـ أبو غموة 7
 إدارة تربوية –دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة د. فريد النيرب 8
 إدارة تربوية –دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  د. رامز صافي 9

 مناىج وطرؽ التدريس –دكتوراه  جامعة األقصى د. موسي جودة  11
 بكالوريس تعميـ أساسى -معمـ صؼ وزارة التربية والتعميـ أ.عصاـ حمد  11
 بكالوريس رياضيات -معمـ صؼ وكالة الغوث الدولية  إكرامي جربوعأ. 11
 بكالوريس رياضيات -معمـ صؼ وكالة الغوث الدولية أ.ناىدة الكحموت 11
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 (2)ممحؽ رقـ 

استمارة تحميؿ المحتوى     

  غزة –الجامعػػة اإلسالميػػػػػػة 

 عمادة الدراسػػات العميا

 كػػػػمػيػػة الػػػػتػربػػػيػػػػػة

 قسـ مناىج وطرؽ التدريس

تحكيـ استمارة تحميؿ لمحتوي البيانات مف كتاب الرياضيات الفصؿ األوؿ  لمصؼ الرابع األساسي  الموضوع :
 وفقا ألبعاد القوة الرياضية.

 اهلل حفظك………………………........................األستاذ /السيد الدكتور

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

يقوم الباحث بإعداد دراسة لمحصول عمى درجة الماجستير في التربية،تخصص مناىج وطرق تدريس 
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الرابع  بعنوان:
 بغزة األساسي

 لمقوة الرياضية بأبعادىا الثالثة.ومن متطمبات إجراء ىذه الدراسة : إعداد استمارة تحميل لممحتوي تبعا 

بداء رأيكم حول مدى:  لذا أرجو من سيادتكم االطالع عمى االستمارة وا 

 السالمة العممية والمغوية..  .1
 .صياغة فقرات االستمارة صياغة تربوية .2
 انتماء كل ميارة لألبعاد الخاصة بيا. .3
ضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى. .4  حذفا وا 

 .شاكريف لكـ حسف تعاونكـ ولكـ وافر التقدير واالحتراـ
 الباحث:                                                                                      

 سامر محمد المقيد

 :البيانات الشخصية لممحكـ
 ................................العممية:....الدرجة االسـ:.......................................... 

  التخصص:....................................... مكاف العمؿ:.......................................
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استمارة تحميل لمحتوي وحدة الكسور العادية من كتاب الرياضيات الفصل األول  لمصف الرابع 
 األساسي وفقا ألبعاد القوة الرياضية.

أبعاد القوة 
 الرياضية

المستويات 
المعرفية ألبعاد 
 القوة الرياضية

 
 الميارة

 
 مالئمة

غير 
 مالئمة

 
 
 
 
 
 
 

 
تواصؿ 
 رياضي

 
 

معرفة 
 مفاىيمية

   لممفاىيـ. األمثمة إنتاج

   أمثمة لممفاىيـ.ال   إنتاج

   والرسـو لمتعبير عف المفيـو األشكاؿاستخداـ 

   استخداـ المعالجات الرياضية والذىنية

   القراءة الرياضية لممفاىيـ.

   القراءة الرياضية لمرموز

 
 

 معرفة اجرائية

   لمخوارزمياتالكتابي والذىني  األداءالعالقة بيف  إيجاد
   والمفاىيـ األفكارلمتعبير عف  الخوارزمياتاستخداـ 

تفسير النظاـ الرياضي باستخداـ الرموز والجمؿ والعالقات 
 لمتواصؿ المفاىيمي 

  

   والمفاىيـ الميمة  األفكارلمتعبير عف  الخوارزمياتاستخداـ 

في  اإلجراءاتالكتابي والذىني لمتعبير عف  األداءاستخداـ 
 الرياضيات

  

   في ضوء مجموعة مف المعطيات  حؿ مشكالت رياضية حؿ مشكالت

   استخداـ المعرفة الرياضة في حؿ المشكالت

 
 
 

 ترابط
 رياضي

 
معرفة 
 مفاىيمية

بالتكامؿ والتداخؿ بيف المفاىيـ داخؿ المجاؿ والمجاالت  وعي
 االخري

  

   فيـ الترابطات بيف المفاىيـ الرياضية والرئيسية والفرعية

   في الرياضيات بالمواقؼ الحياتية واإلجراءاتربط العمميات  معرفة اجرائية

   توظيؼ العمميات الرياضية في مجاالت الرياضيات المختمفة

   ربط العالقة بيف فروع الرياضيات داخؿ المدرسة وخارجيا حؿ مشكالت

   استخداـ الترابطات والعالقات بيف الرياضيات وباقي فروع المعرفة
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 اهلل ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القوة أبعاد 
 الرياضية

المستويات 
المعرفية ألبعاد 
 القوة الرياضية

 
 الميارة

 
 مالئمة

غير 
 مالئمة

 
 

استدالؿ 
 رياضي 

معرفة 
 مفاىيمية

   تحديد القواعد والتعميمات المرتبطة بالمفاىيـ الرياضية

   استنتاج بعض الحقائؽ المرتبطة بالمفاىيـ الرياضية
 

 معرفة اجرائية
   استنتاج كيفية استخداـ الطرائؽ العامة عمى المواقؼ المشابية 

الرياضية بشكؿ مترابط ومتسمسؿ  واإلجراءاتالخوارزميات  إجراء
 منطقي أو

  

   إيجاد طرائؽ الحؿ المناسبة  حؿ مشكالت
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 (3)ممحؽ رقـ 

 األولية اختبار القوة الرياضية بصورتو

  غزة –الجامعػػة اإلسالميػػػػػػة 

 عمادة الدراسػػات العميا

 كػػػػمػيػػة الػػػػتػربػػػيػػػػػة

 قسـ مناىج وطرؽ التدريس

 تحكيـ اختبار القوة الرياضيةالموضوع : 

 اهلل حفظك………………………........................األستاذ /السيد الدكتور

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى عادات العقؿ في تنمية القوة الرياضية لدى  :بعنوان الباحث بإعداد دراسةيقوم 
 لمحصول عمى درجة الماجستير في كمية التربية بالجامعة اإلسالمية. . بغزة األساسيطالب الصؼ الرابع 

في ضوء خبرتكم في ىذا المجال من  مالحظاتكمرم بتحكيم ىذا االختبار ثم إبداء التكلذا أرجو من سيادتكم 
 :حيث

 السالمة العممية والمغوية..  .1
 .صياغة تربويةاالختبار صياغة فقرات  .2
 وضوح تعميمات االختبار. .3
 لألبعاد الخاصة بيا. األسئمة انتماء  .4
ضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى. .5  حذفا وا 

 .شاكريف لكـ حسف تعاونكـ ولكـ وافر التقدير واالحتراـ
 الباحث:                                                                                      

 سامر محمد المقيد

 :البيانات الشخصية لممحكـ
 االسـ:.......................................... الدرجة العممية:....................................

  ........................... مكاف العمؿ:.......................................التخصص:............
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 اختبار القوة الرياضية:

 عزيزي الطالب.... السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.

فاعمية برنامج قائـ عمى عادات العقؿ في تنمية القوة دراسة بعنوان  بإجراءيقوم الباحث 
وذلك لنيل درجة الماجستير في التربية  بغزة. األساسيالرياضية لدى طالب الصؼ الرابع 

 بغزة. اإلسالميةتخصص مناىج وطرق التدريس، من الجامعة 

 ويعرؼ الباحث القوة الرياضية:

ستخدام المعرفة الرياضية بمستوياتيا) عمى ا األساسيتقويم مدى قدرة طالب الصف الرابع 
مفاىيمية، اجرائية، حل المشكالت( من خالل التواصل لغة الرياضيات وربط الرياضيات 

ومع المواد االخرى، تقاس بالدرجات التي سيحصمون عمييا في االختبار المعد لذلك  يبعضيا
 الغرض، ولمقوة الرياضية ثالثة أبعاد:

 المحتوى. .1

 ، حل المشكالت(اإلجرائية: وتشمل ) المعرفة المفاىيمية، المعرفة المعرفة الرياضية .1

 العمميات الرياضية: وتشمل ) التواصل الرياضي، الترابط الرياضي، االستدالل الرياضي( .1

إعداده إذ يرجو الباحث منك اإلجابة عمى فقرات االختبار بموضوعية، حيث أن ىذا االختبار تم 
لمدراسة العممية فقط واليدف ىو التعرف عمى مدى قوتكم الرياضية في مادة الرياضيات، لذا 

المقرر تدريسو في الفصل  -اقتصر االختبار عمى الوحدة الخامسة من كتاب الرياضيات
 بدقة وااللتزام بيا: اآلتيةمن جانبكم قراءة التعميمات  وأرجوالدراسي األول، 

 اناتك كاممة عمى ورقة األسئمة في المكان المحدد.تأكد من كتابة بي -1
 اقرأ السؤال بعناية قبل اإلجابة عنو.  -2
 أجب عمى جميع األسئمة عمى نفس الورقة. -3
 ال تترك أي سؤال بدون إجابة وحاول تدوين ما لديك من معمومات. -4
عنو  اترك السؤال الذي ال تعرف إجابتو مباشرة، أعط نفسك فرصة لمتفكير لمعودة لإلجابة -5

 من جديد.
 سػامػر مػحػمػد الػمػقػيػد /الباحث
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 اختبار القوة الرياضية

      
مستويات         

 المعرفة
 عمميات 

 القوة 
 الرياضية

 
 
 

 المعرفة المفاىيمية
 معالجة المفاىيـ

 
 
 

 السؤاؿ

 
 
 

 منتمي

 
 
غير 

 منتمي

 
ضي

ريا
ؿ ال

اص
لتو

ا
ضي 

ريا
ؿ ال

مثي
الت

 

إنتاج األمثمة 
 لممفيوـ

 عالمات (                                            8)        األوؿ: السؤاؿ
أكمؿ كما ىو موضح لؾ:  كاف عالمات مجموعة مف طالب 

 الصؼ الرابع في امتحاف الرياضيات كما يمي:
5565758595655575859565755585758595657585

  أكمؿ الجدوؿ األتي كما ىو موضح لؾ:   956555758

 التكرار اإلشارات العالمة
5  /// 3 
6   
7   
8   
9   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

إنتاج ال أمثمة 
 لممفيوـ

 )عالمة واحدة(                                       ةاختر اإلجابة الصحيح السؤاؿ الثاني:

 جميع البدائؿ كسور مكافئة لمكسر 

 
 ماعدا:  

  ( أ
 

 ب(            

  
 ج(           

  
 د(             

 
   

 

  

استخداـ 
والرسـ  األشكاؿ

لمتعبير عف 
 المفيـو

                              عالمات(                   4)     السؤاؿ الرابع:
قصة5  15قصص5 واشترى سعيد  9اشترى احمد 
قصة.  12محمد قصص5 واشترى  6واشترى أمجد

 أمثؿ ما اشتراه أحمد وسعيد وأمجد ومحمد
 قصص(. 3بالصور.)بحيث يدؿ الرمز    عمى 

 
 

 

 عدد القصص بالصور االسـ
  أحمد
  سعيد
  أمجد
  محمد

  



111 
 

ضية
ريا

ة ال
راء

الق
 

القراءة 
الرياضية 
 لممفاىيـ

 (                                                            عالمة واحدة)    :الرابعالسؤاؿ 
 أكمؿ الفراغ بما ىو مناسب:

ىي عبارة عف مجموعة مف المعمومات أو المشاىدات  (1
التي يمكف تمثيميا بطرؽ مختمفة لتسييؿ قراءتيا 

 وتفسيرىا __________________________

  

ئية
جرا

 اإل
رفة

لمع
ا

 

استخداـ 
الخوارزميات 
لمتعبير عف 

األفكار 
 والمفاىيـ

 (                                                            عالمتاف)    :الخامسالسؤاؿ 
 أكمؿ الفراغ بما ىو مناسب:

   تعني العدد _________ ///اإلشارة  (1
  يمثؿ باإلشارات ________ 5العدد  (2

  

ضية
ريا

ة ال
كتاب

ال
 

 
 
 
 

استخداـ األداء 
الكتابي والذىني 

لمتعبير عف 
اإلجراءات في 

 الرياضيات

 )عالمتاف(           :السادسالسؤاؿ 
سأؿ المعمـ بعض الطمبة عف نوع اليواية 

المفضمة لدييـ فكانت إجابات الطالب كما ىي 
موضحة في الجدوؿ األتي: اطمع عمى الجدوؿ 

 ثـ اجب عف األسئمة التي تميو:
  كـ عدد الطمبة الذيف سأليـ المعمـ_____ (1
ما الكسر الناتج مف عدد الطالب الذيف  (2

         يفضموف المطالعة 

 

 عدد الطمبة اليواية المفضمة
 6 الرسـ

 12 المطالعة
 6 السباحة

  

الت
شك

الم
حؿ 

 

 
 

استخداـ 
المعرفة 

الرياضية في 
 حؿ المشكالت

 عالمات (                                 3)    :السابعالسؤاؿ 
يـو السبت  لدى سعيد مزرعة دجاج صغيرة أنتجت 

 25بيضة ويـو االثنيف  30بيضة ويـو األحد  20
 23بيضة ويـو األربعاء  18بيضة ويـو الثالثاء 
 24بيضة ويـو الجمعة  28بيضة ويـو الخميس 

 بيضة.
 مثؿ البيانات باألعمدة؟  .1
 بيضة ...... 25في أي يـو كاف إنتاج  .2
 كـ بيضة أنتجت المزرعة خالؿ ىذا األسبوع؟    .3
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ضي
ريا

ط ال
تراب

ال
 

 
نية

 بي
ات

رابط
  ت

   
   

   
   

   
   

   
   

ية 
ىيم

مفا
فة 

معر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الترابطات  إدراؾ
بيف المفاىيـ 
الرياضية 
الرئيسية 
 والفرعية

 
 
 
 
 

 عالمات ( 4)            : الثامفالسؤاؿ 
زرع إبراىيـ بستانو بأنواع متعددة مف األشجار 

ما زرعو مف  ) عمما باف:كما في الجدوؿ األتي
 شجرات(. 3شجرات السرو= 

 عالمات(. 6أكمؿ ما يأتي: ) 
المفتاح في الجدوؿ السابؽ ىو أف الصورة  -1

 ............أشجار. * تدؿ عمى زرع
ما مجموع عدد األشجار المثمرة في  -2

 الجدوؿ السابؽ..................
ما نوع الشجرتيف التي مجموع ما زرع منيا  -3

  ...و........... شجرة ....... 18يساوي 
ما عدد األشجار التي زرعيا ابراىيـ في  -4

 بستانو=........................
عدد أشجار  ما الكسر الداؿ عمى -5

 .. ....التوت.

 التمثيؿ بالصور نوع األشجار
 **** أشجار البرتقاؿ
 *** أشجار العنب 
 * أشجار السرو
 ** أشجار التوت

 3عمما بأف أشجار السرو التي زرعيا إبراىيـ = 

  

   
ة  

نائي
ت ب

بطا
 ترا

   
   

   
   

   
   

   
ت  

كال
مش

حؿ 
 

 
 

ربط  العمميات 
واالجراءات في 
الرياضيات 
بالمواقؼ 
 الحياتية

 
 
 
 
 
 

 ( عالمات 4:          ) التاسع السؤاؿ
 أمنية فرد لكؿ أف أسرتو مع محمود أبو اتفؽ
 –األقارب زيارة –التسوؽ -التنزه)  تحقيقيا يريد

لقضاء اجازة الفصؿ األوؿ  ( لمخارج السفر
 فكانت أمنيات اسرتو كما في التمثيؿ االتي:

        
        
        
        
        
 

  

السفر 
 لمخارج

زيارة  التنزه التسوؽ
 األقارب
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 أجيب عما يأتي:  
 التدريج المستخدـ........... .1
 األكثر تفضيال.........األمنية  .2
حسب رأيؾ األمنية التي سيتـ اختيارىا ىي  .3

 ...... ولماذا ............

  

ىيم
مفا

فة 
معر

  ية
ات

رابط
ت

 
مية

كام
ت

 

التكامؿ  إدراؾ
والتداخؿ بيف 
المفاىيـ داخؿ 

المجاؿ 
والمجاالت 

 االخرى.
 

 (عالمات 3:      )العاشر السؤاؿ
 الطالب مف معمومات يجمع أف معمـ أراد

 . بالرسـ ويمثميا جداوؿ في وينظميا
 سوؼ التي الخطوات ما  المعمـ أنت باعتبارؾ

 بالرسـ؟ وتمثيميا البيانات تفريغ في تتبعيا

  

ضي
ريا

ؿ ال
دال

ست
اال

 

 
تاج

ستن
 اال

   
مية

اىي
 مف

رفة
مع

 

 
تحديد القواعد 
والتعميميات 
المرتبطة 
بالمفاىيـ 
 الرياضية

 
 
 

 عشر: ) عالمة(  السؤاؿ الحادي
 فاف البيانات لوحدة دراستؾ خالؿ مف

 مع إليو تصؿ أف يمكف الذي التعميـ
  .زمالئؾ

 نستعمؿ باألعمدة البيانات لتمثيؿ .1
_______________ األعمدة
 .البيانات إلظيار

  

الت
شك

ؿ م
ح

 

 
 إيجاد

طرائؽ حؿ  
 مناسبة

 

 السؤاؿ الثاني عشر: ) عالمة(
لتنظيـ وتمثيؿ ىي الطرؽ المناسبة لديؾ  ما

مجموعة مف البيانات التي حصمت عمييا 
 لمعرفة ميوؿ زمالئؾ المينية؟
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 (4)ممحؽ رقـ 

 النيائيةاختبار القوة الرياضية بصورتو 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  

 .............................................................................. /اسم الطالب      

 .................................................................................. /الصف       

 اختبار القوة الرياضية

 إرشادات االختبار

 -عزيزي الطالب:

دراسة العممية فقط واليدؼ ىو التعرؼ عمى مدى قوتكـ الرياضية في مادة ىذا االختبار قد تـ إعداده لم
المقرر تدريسو في الفصؿ  -الرياضيات5 لذا اقتصر االختبار عمى الوحدة الخامسة مف كتاب الرياضيات

 بدقة وااللتزاـ بيا: اآلتيةمف جانبكـ قراءة التعميمات  وأرجوالدراسي األوؿ5 

 كاممة عمى ورقة األسئمة في المكاف المحدد.تأكد مف كتابة بياناتؾ  -1

 اقرأ السؤاؿ بعناية قبؿ اإلجابة عنو.  -2

 أجب عمى جميع األسئمة عمى نفس الورقة. -3

 ال تترؾ أي سؤاؿ بدوف إجابة وحاوؿ تدويف ما لديؾ مف معمومات. -4

 ف جديد.اترؾ السؤاؿ الذي ال تعرؼ إجابتو مباشرة5 أعط نفسؾ فرصة لمتفكير لمعودة لإلجابة عنو م -5

 دقيقة55555 وعدد صفحات االختبار )  (. 45زمف االختبار  -6

 
 
 

 سػامػر مػحػمػد الػمػقػيػد /الباحث
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                                                اسـ المقرر: الرياضيات     عشرة سؤاؿ   اثنى عدد األسئمة:

العالمة:   
  

                                                دقيقة     45زمف االختبار:  

__________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)                                                                  السؤاؿ األوؿ:
 في امتحاف الرياضيات كما يمي: إذا كانت عالمات مجموعة مف طالب الصؼ الرابع

5565758595655575859565755585758595657585956555758 
 أكمؿ الجدوؿ األتي كما ىو موضح لؾ: 

 التكرار اإلشارات العالمة
5 //// 4 
6   
7   
8   
9   

_________________________________________________________________ 

 اختر اإلجابة الصحيحة                                        )عالمة واحدة(    السؤاؿ الثاني:

 جميع البدائؿ كسور مكافئة لمكسر 

 
 ماعدا:  

  ( ب
 

 ب(            

  
 ج(           

  
 د(             

 
   

__________________________________________________________ 

 عالمات( 3)  أكمؿ الفراغ بما ىو مناسب:     الثالث: السؤاؿ
ىي عبارة عف مجموعة مف المعمومات أو المشاىدات التي يمكف تمثيميا بطرؽ مختمفة لتسييؿ  (1

 قراءتيا وتفسيرىا __________________________
 تعني العدد __________  ///اإلشارة  (2
 يمثؿ باإلشارات ___________ 5العدد  (3
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 عالمات( 4)                                                                  الرابع: السؤاؿ

قصة. أمثؿ ما  12قصص5 واشترى محمد  6قصة5 واشترى أمجد 15قصص5 واشترى سعيد  9اشترى احمد 
 قصص(. 3اشتراه أحمد وسعيد وأمجد ومحمد بالصور.)بحيث يدؿ الرمز    عمى 

 بالصورعدد القصص  االسـ
  أحمد
  سعيد
  أمجد
  محمد

___________________________________________________ 

 )عالمتاف(                                                                       لسؤاؿ الخامس:

المعمـ بعض الطمبة عف نوع اليواية المفضمة لدييـ فكانت إجابات الطالب كما ىي موضحة في الجدوؿ  سأؿ
 األتي: اطمع عمى الجدوؿ ثـ اجب عف األسئمة التي تميو:

 
 كـ عدد الطمبة الذيف سأليـ المعمـ_________  -1
ما الكسر الناتج مف عدد الطالب الذيف يفضموف                 -2

         المطالعة 

__________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)                                                                           السؤاؿ السادس:

بيضة  25بيضة ويوـ االثنيف  30بيضة ويوـ األحد  20يـو السبت  لدى سعيد مزرعة دجاج صغيرة أنتجت 
 بيضة.     24بيضة ويوـ الجمعة  28بيضة ويوـ الخميس  23بيضة ويوـ األربعاء  18ويوـ الثالثاء 

 مثؿ البيانات السابقة باألعمدة؟ ثـ اجب -1
 ما ىما اليوميف المذاف كاف مجموع إنتاجيما  -2

 ______بيضة ؟ ___________ 50يساوي 
 كـ بيضة أنتجت المزرعة خالؿ األسبوع بأكممو؟___________ -3
ما العممية الحسابية التي استخدمتيا لموصوؿ إلي إجابة الفرع  -4

 السابؽ مف السؤاؿ؟________________ 

 عدد الطمبة اليواية المفضمة
 6 الرسـ

 12 المطالعة
 6 السباحة
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 عالمات ( 4)                                                                           السؤاؿ السابع: 

 زرع إبراىيـ بستانو بأنواع متعددة مف األشجار كما في الجدوؿ األتي:

 التمثيؿ بالصور نوع األشجار
  أشجار البرتقاؿ
  أشجار العنب 
  أشجار السرو
  أشجار التوت

 3عمما بأف أشجار السرو التي زرعيا إبراىيـ = 
 بعد اطالعؾ عمى الجدوؿ السابؽ اجب عما يمي:

 المفتاح في الجدوؿ السابؽ ىو أف الصورة         تدؿ عمى زرع _______ أشجار. -1
 ما مجموع عدد األشجار المثمرة في الجدوؿ السابؽ ________________ -2
 شجرة __________و__________ 18ما نوع الشجرتيف التي مجموع ما زرع منيا يساوي  -3
 عدد أشجار التوت ___________________ ما الكسر الداؿ عمى -4

__________________________________________________________ 

 عالمات ( 4)                                                                             السؤاؿ الثامف:

 السفر لمخارج( –زيارة األقارب –التسوؽ -أبو محمود مع أسرتو أف لكؿ فرد أمنية يريد تحقيقيا ) التنزه اتفؽ

 

 أجب عما يمي:

 التدريج المستخدـ____________  .1

 األمنية األكثر تفضيال__________.  2

 حسب رأيؾ األمنية التي سيتـ اختيارىا. 3

 __________ ولماذا____________

 

 

                
                
               
              
             
            
           
          
         
        

11 

11 

11 

11 

زيارة 

 األقارب

السفر 

 للخارج

 التسوق التنزه
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 (عالمات 3)                                            :          التاسع السؤاؿ

 ما  المعمـ أنت باعتبارؾ. بالرسـ ويمثميا جداوؿ في وينظميا الطالب مف معمومات يجمع أف معمـ أراد
 بالرسـ؟ وتمثيميا البيانات تفريغ في تتبعيا سوؼ التي الخطوات

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

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

____________________________________________________________________ 

 ( عالمتاف:                                                                             ) العاشر السؤاؿ

  زمالئؾ مع إليو تصؿ أف يمكف الذي التعميـ فاف البيانات دةلوح دراستؾ خالؿ مف

 .البيانات إلظيار_______________ األعمدة نستعمؿ باألعمدة البيانات لتمثيؿ_ 1

 ميوؿ لمعرفة عمييا حصمت التي البيانات مف مجموعة وتمثيؿ لتنظيـ لديؾ المناسبة الطرؽ ىي ما_ 2
 ______________________________ المينية؟ زمالئؾ

____________________________________________________________________ 

 (عالمات6:                                                                       )عشر الحادى السؤاؿ

 : متتالية أياـ خمسة في غزة مدينة عمى الياطمة األمطار كمية يعرض المقابؿ التمثيؿ

  :يمي عما اجب 

 :_______________                                                األفقي المحور يمثؿ ماذا .1
 المحور يمثؿ ماذا .2

  :______________________الراسي
 نسبة في الزيادة كانت األياـ أي في .3

 ________________األمطار
 -يتزايد) الثالث اليـو في األمطار ىطوؿ معدؿ .4

  (:____________يتناقص
 :_______________أياـ الخمسة في األمطار كمية تبمغ كـ .5
 ____________؟ األمطار كمية إلي الوصوؿ في المستخدمة الحسابية العممية ما .6
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 عالمات ( 3عشر:                                                                       ) السؤاؿ الثاني
 :قارف بيف لوحة اإلشارات والجدوؿ التكراري في المجاالت التالية

 __________________________________________تنظيـ البياناتكيفية -1 
 ____________________التكراري؟أييما تفضؿ: لوحة اإلشارات أـ الجدوؿ  -2
 ________________________________________وّضح السبب -3

 

 

 

 الحمد هلل رب العالميف
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 (5)ممحؽ رقـ 

 البرنامج القائـ عمى عادات العقؿ

 غزة –الجامعػػة اإلسالميػػػػػػة 

 اعميعمادة الدراسػػات ال

 ةػػػػػيػػػػتػربػػػمػيػػة الػػػػك

 قسـ مناىج وطرؽ التدريس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حفظو اهللاألستاذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ /السيد الدكتور

 مكاف العمؿ:............................             الدرجة العممية: ....................     

 تحكيـ دليؿ المعمـ: الموضوع

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ،تخصوووو  التربيووووة فوووو  الماجسووووتير  رجووووة علوووو  للحصووووو   راسووووة بإعوووو ا  الباحوووو  يقوووووم

فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى عػػادات العقػػؿ فػػي تنميػػة القػػوة  :بعنوووا  توو ري  وطوورق منووا  
 .بغزة األساسيالرياضية لدى طالب الصؼ الرابع 

وقػػػػد أعػػػػد الباحػػػػث دليػػػػؿ معمػػػػـ لممسػػػػاعدة فػػػػي تنفيػػػػذ البرنػػػػامج القػػػػائـ عمػػػػى عػػػػادات العقػػػػؿ 
الوحػػػػدة  –الفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ  –فػػػػي تنميػػػػة القػػػػوة الرياضػػػػية لػػػػدى الطػػػػالب فػػػػي الرياضػػػػيات 

 لمصؼ الرابع األساسي. –خامسة ال
ولػػػذا أرجػػػو مػػػف سػػػيادتكـ التكػػػـر بتحكػػػيـ ىػػػذا الػػػدليؿ فػػػي ضػػػوء خبػػػرتكـ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ 

 مف حيث:
 .ترتيب خطوات تنفيذ الدرس 
 .صياغة وترتيب أىداؼ الدرس 
 .توافؽ أسموب الدرس مع الفئة العمرية 
 .الصياغة المغوية 
  ًوما ترونو مناسبا 

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

 سامر محمد المقيد/ الباحث
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 البرنامج المقترح القائـ عمى عادات العقؿ  
 درجة الماجستير عمىبرنامج تجريبي متطمب لمحصول 

 

 : سامر محمد المقيدالباحثإعداد 

2016/2017 
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 البرنامج المقترح القائـ عمى عادات العقؿ

 (Costa &Kallick)وفؽ  نظرية كوستا وكاليؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة: 

يعتبــــــر برنــــــامج عــــــادات العقــــــل مــــــن البــــــرامج الحديثــــــة التــــــي طبقــــــت فــــــي معظــــــم بمــــــدان 
ــــدريب  ــــدول المتقــــدم لمت ــــىال ــــا  عم ميــــارات التفكيــــر، وقــــد قــــام بتأليفــــو كــــل مــــن ارثــــر كوســــتا وبين

باســــم عــــادات العقــــل  1982عــــام  ( Arther Costa & BenaKallick)كاليــــك 
(HABITS OF MIND). 

أنيـــــا تفضـــــيل الفـــــرد نمطـــــا مـــــن الســـــموكيات الفكريـــــة عـــــن  عمـــــىوتعـــــرف عـــــادات العقـــــل 
غيـــــــره مــــــــن األنمــــــــاط، لـــــــذا فيــــــــي تعنــــــــي ضــــــــمنيا صـــــــنع اختيــــــــارات أو تفضــــــــيالت حــــــــول أي 

، 2012طراد:األنمـــــــــاط ينبغـــــــــي اســـــــــتخداميا فـــــــــي وقـــــــــت معـــــــــين دون غيـــــــــره مـــــــــن األنمـــــــــاط.)
229.) 

كمــــــا وان عــــــادات العقــــــل تعنــــــي كيــــــف يتصــــــرف البشــــــر عنــــــدما يســــــمكون ســــــموكا ذكيــــــا 
فيــــي خصـــــائص لمـــــا يفعمــــو النـــــاس األذكيـــــاء عنــــدما تصـــــادفيم مشـــــكالت ال تكــــون ليـــــا حمـــــول 

المثـــــابرة، التفكيـــــر : ظـــــاىرة لمعيـــــان بصـــــورة فوريـــــة وتتكـــــون مـــــن ســـــتة عشـــــر عـــــادة عقميـــــة مثـــــل
كيـــــــر، التســـــــاؤل وطـــــــرح المشـــــــكالت، الكفـــــــاح مـــــــن أجـــــــل الدقـــــــة، بمرونـــــــة، التفكيـــــــر حـــــــول التف

أوضـــــــــاع جديـــــــــدة، جمـــــــــع البيانـــــــــات  عمـــــــــىالتفكيـــــــــر التبـــــــــادلي، تطبيـــــــــق المعـــــــــارف الماضـــــــــية 
ــــــىباســــــتخدام جميــــــع الحــــــواس، إيجــــــاد الدعابــــــة، اإلقــــــدام  المخــــــاطر المســــــئولة، االســــــتعداد  عم

ـــــتفيم  ـــــتعمم المســـــتمر، االســـــتجابة بدىشـــــة ورىبـــــة، اإلصـــــغاء ب ـــــتحكم فـــــي الـــــدائم لم وتعـــــاطف، ال
 .(Costa & Kallick2003,1:183)التيور، اإلبداع والتصور واالبتكار

( أن ىـــذه العـــادات Costa & Kallick 1991) ويشـــير كـــل مـــن كوســـتا وكاليـــك
 تعنى بأمور ىي:

 .االلتزام بمواصمة السعي لمتأمل في أداء نمط السموك الفكري وتحسنو 
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 ت األساسية لتنفيذ السموك.القدرة عمى امتالك الميارات والقدرا 
 .اإلحساس بوجود الفرص المالئمة الستخدام نمط من أنماط السموك الفكري 
  تقيـــــــيم اســـــــتخدام نمـــــــط مـــــــن أنمـــــــاط الســـــــموك الفكـــــــري بـــــــداًل مـــــــن أنمـــــــاط أخـــــــرى أقـــــــل

 إنتاجية.
  بعض عادات العقؿ:  عمىتعريؼ البرنامج المقترح القائـ   

 والمنظمــة ويتضــمن سمســمة مــن األنشــطة وىــو نظــام متكامــل مــن الخبــرات المخططــة 
 ،تم بناؤه في ضـوء بعـض عـادات العقـلاإلجراءات واألىداف والمحتوي وأدوات التقويم والذي 

 تنمية القوة الرياضية لدي طمبة الصف الرابع األساسي.إلى وييدف 

 :الفكرة العامة لمبرنامج المقترح  
السـابقة ذات العالقـة بعنـوان الدراسـة األدب التربـوي والدراسـات  عمىولقد اطمع الباحث 

ية لـدي طـالب الصـف عـادات العقـل فـي تنميـة القـوة الرياضـ عمـىة برنامج مقترح قائم عمي" فا
تنميــة عــادات العقــل،  عمــىوقــد الحــظ الباحــث أن ىــذه الدراســات قــد ركــزت  ."الرابــع األساســي

 قل.وضع المحتوي الدراسي وفق عادات الع عمىبينما تركز ىذه الدراسة 

 :أسس بناء البرنامج المقترح 
مبادئ ومرتكزات عادات العقل كاتجاه حديث في  عمىاعتمد الباحث في بناء البرنامج 

 وىذه المبادئ والمرتكزات تتمثل فيما يمي: ،عممية التدريس بيدف تنمية القوة الرياضية

العقل ذات طبيعة فكرية تتطمب سمسمة من األعمال المتداخمة يتكون كل منيما  عادات .1
 من عدد من العمميات الذىنية والفريدة.

عادات العقل ال يتطمب مجرد المعرفة ولكنو يتطمب أيضا التعامل مع البيانات والخبرات  .2
 بطريقة خاصة. 

الحل إلى في عمميات حقيقية خالصة لموصول  إثارة تفكير الطمبة وجعميم ينيمكون .3
 الصحيح. 

صدار األحكام وتبريرىا مستنداً  عمىتدريب الطالب  .4 المعمومات إلى  اتخاذ القرارات، وا 
 الصحيحة.

 مية.عميدور الطالب االيجابي في العممية الت عمىالتركيز  .5
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النجاح  عمىلقدرة واة مية مناسبة تثير الدافعية وتشعر المتعمم باألمانعميتوفير بيئة ت .6
 واالنجاز بما يعزز المشاركة االيجابية والتفاعل النشط.

 مبررات بناء البرنامج: 
 م الرياضيات .عمياالتجاىات الحديثة في ت .1
 العالقة القوية بين عادات العقل والقوة الرياضية. .2
 عادات العقل أثناء التخطيط لمحصة الصفية. عمىعدم تركيز المعممين  .3

 البرنامج:أىداؼ  
 اليدؼ العاـ لمبرنامج:

تنميـة القـوة الرياضـية لـدي طـالب الصـف الرابـع األساسـي إلـى ييدف البرنـامج المقتـرح 
 في محتوي وحدة البيانات من كتاب الرياضيات الفصل الدراسي األول.

 الفرعية التالية: وذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ

 يوظف الطمبة عادات العقل في مواقف حياتية عامة وخاصة بدراسة الرياضيات. .1
يعطي الطمبة بدائل عديدة لحل المشكالت الرياضية التي تواجييم من خالل العمميات  .2

 .االستدالل الرياضي (، الترابط الرياضي، الثالث لمقوة الرياضية ) التواصل الرياضي
 .شكالت الرياضية التي تواجيويتعامل الطالب تعامال نشطا مع الم .3
 مكونات البرنامج: 

 أواًل: عادات العقؿ:
( التي وصـفيا كـل مـن 16خمس عادات عقمية من عادات العقل ) عمىيركز البرنامج 
 كوستا وكاليك وىي:

 التفكير بمرونة.  
 الكفاح من اجل الدقة.  
 .جمع البيانات باستخدام كافة الحواس 
  األوضاع الجديدة. عمىتطبيق المعارف الماضية 
 .التساؤل وطرح المشكالت 
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 ثانيًا: المحتوي المعرفي:
الفصـل الدراسـي  –يتمثل المحتوي المعرفي في )وحدة البيانـات( مـن كتـاب الرياضـيات 

رفيـــة الــثالث فــي القـــوة لطمبــة الصــف الرابــع األساســـي، وفــق مســتويات األىــداف المع -األول
  .(حل مشكالت –ائية معرفة إجر  –مفاىيمومعرفة الرياضية )

 ثالثًا: العمميات الرياضية: 
لمفيـوم  وتشمل عمميات التواصل الرياضي والترابط الرياضي واالستدالل الرياضي وفقاً 

 .القوة الرياضية

 الفئة المستيدفة مف البرنامج: 
التابعــة لالجئــين ة األساســي فمســطينطــالب الصــف الرابــع األساســي فــي مدرســة ذكــور 

 لوكالة الغوث  الدولية في محافظة شمال غزة.  

 مدة البرنامج: 
 عمىدقيقة  45( حصة دراسية، زمن الحصة الدراسية 15يتكون البرنامج المقترح من )

 وفق الخطة الدراسية. اسبوعينمدار 

 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج: 
 المحاضرة.  
 المناقشة.  
 التعمم التعاوني.  
 .البحث واالستقصاء 

 أساليب التقويـ المستخدمة في البرنامج: 
ولمعرفـــة مـــدي تحقـــق أىـــداف البرنـــامج ومتابعـــة التقـــدم فـــي تنفيـــذ البرنـــامج، وتشـــخيص 
 الصعوبات التي تواجو الطالب أثناء تنفيذ البرنامج استخدم الباحث أربعة أنواع من التقويم:

شات شفوية قصيرة يستعين بيا المعمم لمتعرف : وذلك عمى شكل أسئمة ومناقالتقويـ المبدئي -1
 عمى الخبرات السابقة لدي الطالب.

يتم أثناء سير الدرس وذلك من خالل طرح األسئمة والمناقشات واالستماع  التقويـ البنائي: -2
 لمحمول وتصحيحيا وتعزيزىا.
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 :عبارة عن أسئمة تقيس مدي تحقق األىداف في نياية كل حصة.التقويـ الختامي -3
وذلك من خالل تطبيق اختبار القوة الرياضية )بعديًا( في نياية  ويـ النيائي لمبرنامج:التق -4

 البرنامج.
 عادات العقؿ ( (الجدوؿ الزمني لمبرنامج المقترح 

 النسبة المئوية% عدد الحصص محتوي الحصة الدراسية ـ

   0.7 1 التطبيؽ القبمي الختبار القوة الرياضية 1

   0.13 2 تنظيـ البيانات والتمثيؿ بالصور مراجعة 2

   0.13 2 تنظيـ البيانات في جداوؿ اشارات 3

   0.13 2 تمثيؿ البيانات باالعمدة 4

   0.13 2 قراءة البيانات الممثمة بالخطوط 5

   0.13 2 التمثيؿ بالدوائر 6

   0.20 3 مراجعة 7

   0.7 1 التطبيؽ البعدي الختبار القوة الرياضية 8

 %100  51 المجموع 

 أىداؼ الوحدة المراد تدريسيا: 
 .تفسير بيانات ممثمة بالصور 
 .تمثيل بيانات بالصور 
  تنظيم بيانات في جداول باإلشارات 
 .قراءة بيانات ممثمة باألعمدة 
 . تمثيل بيانات باألعمدة 
 .قراءة بيانات ممثمة بالخطوط 
 .تفسير بيانات ممثمة بالدوائر 
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 (2عدد الحصص: )        مراجعة                   الدرس األوؿ                   

 وتنظيـ البيانات

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: أىداؼ الدرس:

 تفسير بيانات ممثمة بالصور -1
 تمثيل بيانات بالصور -2

 االختيارية البنود السابقة المتطمبات

 صنف األشكال اليندسية اآلتية: 
يرسم المعمم عدة أشكال ىندسية متنوعة عمى السبورة 

 مثل المكعبات، المربعات، المثمثات، الدوائر.

 : اكتب عدد األشكال اليندسية. 1س
 : اكتب عدد كل شكل ىندسي بمفرده.1س

 السبورة، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت.الوسائؿ المستخدمة:

األىداؼ 
 السموكية

 التقويـ األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممة عادات العقؿ

تذكير 
الطالب 

بالمتطمبات 
السابقة 
المرتبطة 
 بالدرس

 

 

 

 

 

 

تطبيؽ 
المعارؼ 

الماضية عمى 
المواقؼ 
 الجديدة

 

يناقش المعمـ المسالة التالية مع  (1
 الطالب شفويا:

المعمم طالبو عن الفاكية التي  سأل
يفضمونيا من بين ثالثة أنواع فكان عدد 
الطالب الذين يفضمون التفاح مثمي عدد 
الذين يفضمون الموز. إذا كان عدد الذين 

، والطالب الستة الباقون 6فضموا الموز 
قد فضموا البرتقال؛ * فما عدد الطالب 

الذي سأليم المعمم؟ * ما العممية 
لتي استخدمتيا لموصول إلى الحسابية ا

 الحل؟

 

 مالحظة صحة اإلجابة

الكفاح مف 
 اجؿ الدقة 

باستخدام الوسائل المحسوسة من قبل  (2
المعمم يناقش المعمم كيفية الوصول إلى 

 .البيانات وكيفية تنظيميا في جداول

مالحظة صحة ودقة 
 إلجابة ا
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تفسير 
بيانات 
ممثمة 
 بالصور

يتم عرض السؤال األول عمى الطالب  (3
من خالل البوربوينت ويتم توضيحو من 

 ويتم حمو من قبل الطالبقبل المعمم 
من خالل السؤال األول يتم تفريغ  (4

البيانات الناتجة من الطالب في جدول 
 مع تسجيل التكرار لكل استجابة معطاة .

يطمب المعمـ مف الطالب بعد تفريغ  (5
البيانات التحقؽ مف صحة قراءة 

عن طريق إعادة تمثيل البيانات بدقة.
 البيانات بالصور.

 

 مناقشة جماعية

 

مالحظة صحة قراءة 
 البيانات

تقييم 
 اإلجابات

 

 

 

 

تمثيل 
بيانات 
 بالصور

 

 

 

 

 

جمع البيانات 
بجميع 
 الحواس 

 

المعمــــــــــم الســــــــــؤال التــــــــــإلى مــــــــــع ينــــــــــاقش  (6
ــــــــل  الطــــــــالب ويوضــــــــح ليــــــــم كيفيــــــــة تمثي
البيانـــــــــات بالصـــــــــور ويحـــــــــل جـــــــــزء مـــــــــن 
ــــــــاقي  ــــــــال ويكمــــــــل الطــــــــالب  حــــــــل ب المث

 السؤال.

سأل المعمم طالبو عن نوع س( 
الخضراوات المفضمة لدييم، فكانت 

 :اإلجابات كما يمي

 .الذرة: عمى، احمد، خميل، عالء، محمود

 البقوليات: محمد، ادىم.

 .البطاطا: فريد، نبيل، ىشام، نور

 .الجزر: نائل، باسم، حسام

 الممفوف: سمطان، ماجد، مؤمن.

نّظم ىذه البيانات المعطاة، في  جدول 
 ممثل بالصور. راريتك

مالحظة استجابات 
 الطمبة 

 

 

 

 

 مالحظة دقة الحل 
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( مع  2يناقش المعمم النشاط ) ( 7
 4، 3الطالب ويطمب منيم حل نشاط   

  131-130صفحة 

 تقييم اإلجابات

 

عمى  1يوزع المعمم ورقة العمل رقم ( 8
 الطالب ويطمب منيم حميا

متابعة وتصحيح 
 األوراق

 132( صفحة   5حل نشاط ) : البيتي الواجب
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 ( 2الدرس الثاني              تنظيـ البيانات           عدد الحصص: ) 

 في جداوؿ إشارات

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: أىداؼ الدرس:

 ينظم بيانات معطاة في جدول إشارات 

 االختيارية البنود السابقة المتطمبات

البيانات: مجموعة من المعمومات أو المشاىدات 
التي يمكن تمثيميا بطرق مختمفة لتسييل قراءتيا 

 .وتفسيرىا

 أعط مثال عمى البيانات من الحياة العام( س

 السبورة، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت.الوسائؿ المستخدمة:

 األىداؼ
  السموكية

 التقويـ التعمىمة التعمىمية واإلجراءات األنشطة  العقؿ عادات

 

ينظم 
بيانات 
معطاة 

في 
جدول 
 إشارات

 

 

 

 

التفكير 
 بمرونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مناقشة خالؿ مف الطمبة انتباه إثارة (1
 :يمي

 .تجربة ما نتيجة جمعيا تم البيانات:معمومات

 لتسجيل طريقة :اإلشارات لوحة
 .المعمومات

 من مجموعة لتنظيم جدول :تكراري جدول

 لكل الظيور عدد مرات يوضح البيانات، 
 نتيجة

المعمم الصور التالية عمى  يعرض (2
 الطالب ويتم مناقشتيا:

 

 

 

 

مالحظة مشاركة 
 الطالب

 

 

 

 

 

 

 

متابعة صحة 
 اإلجابات والتدقيق
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التساؤل 
وطرح 

 المشكالت

 

عمييم ورقة العمل المرفقة ويطمب  يوزع (1
منيم تمثيل البيانات بأحدي الطرق )لوحة 

 الجدول التكراري(. –إشارات 

  العمؿ ورقة تصحيح

 

-133( صفحة 2-1حل نشاط رقم ) (4
134  

يطبق المعمم النشاط التإلى مع الطالب   (5
 المعمم بعد عرض السؤال التالي: سأل

 يفضمونيا التي الفاكية عن طالبو راشد
 الطالب عدد فكان ثالثة أنواع بين من

الذين  عدد مثمي التفاح يفضمون الذين
 الذين عدد كان إذا الموز، يفضمون
 الباقون ، والطالب الستة6الموز   فضموا
 الذين الطالب عدد فما البرتقال؛ فضموا

 راشد سأليم المعمم

 .فارغة بطاقة طالب كل أعط   نشاط:
 وسط في خط رسم إلييم واطمب

 المفضمين نوعي الفاكية وكتابة بطاقاتيم،
 إلييم واطمب طاولة، عمى اجمعيم .لدييم
 الفكرة ليم وضح .أماميم بطاقاتيم وضع
يصعب  المنظمة غير البيانات بأنّ  القائمة

 البيانات تنظيم عمى وساعدىم .استعماليا
 السبورة البطاقات عمى إلصاق ويمكنيم
 األول النشاط من النتائج استعمل أماميم
  . :اآلتية األسئمة عن لإلجابة

 طالب لدى تفضيالً  الفواكو أكثر ( ما1
 أقميا تفضياًل؟ وما الصف؟

 يفضمون الذين الطالب عدد يزيد ( كم2
 تمييا التي عن الفاكية األولى، الفاكية

 تفضياًل؟ األقل الفاكية وعن تفضياًل؟

 اختار إذا النتائج، ستظير ( كيف3
 شراء التفاح؟  الطالب جميع

 اإلجابات تقييـ

 

 الطالب أن من تأكد
 نفسو العدد يحولون

 لوحة اإلشارات من
 التكرارية الجداول إلى

 

 اإلجابات صحة متابعة
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 اإلشارات لوحات تتشابو ( بماذا4
 وبماذا تختمفان؟ التكرارية؟ والجداول

 منيما كالً  أن في تتشابيان :ممكنة إجابة
 يفضمون الذين األشخاص عمى عدد يدل
 أن في الفاكية، وتختمفان من معيناً  نوعاً 

والجداول  اإلشارات، تستعمل الموحات
 .األعداد تستعمل

صفحة  4-3*** حل نشاط رقم 
134-135 

 .136( صفحة   5( حل نشاط ) 1: الواجب البيتي 
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 ( 2تمثيؿ              عدد الحصص: )                    الدرس الثالث

 البيانات باألعمدة

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: الدرس: أىداؼ

 قراءة بيانات ممثمة باألعمدة. .1
 تمثيل بيانات باألعمدة. .2

 البنود االختيارية المتطمبات السابقة

باألعمدة في الرياضيات ىي طريقة لتمثيل  التمثيل
البيانات باستعمال أعمدة وتسييل عممية مقارنة 
البيانات مع بعضيا ومعرفة اكبر البيانات قيمة 
 وأصغرىا بسيولة والربط بين األعمدة وترتيبيا

 س( يذكر الطالب أىمية تمثيل البيانات. 

 ( يذكر بعض طرق تمثيل البيانات.س

 السبورة، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت. المستخدمة:الوسائؿ 

 األىداؼ

  السموكية

 التقويـ التعممية التعميمية واإلجراءات األنشطة  العقؿ عادات

 

قراءة 
بيانات 
ممثمة 

 باألعمدة.

 

 

 

 

جمع البيانات 

  بجميع الحواس

 

 

 

تطبيق المعارف 

الماضية عمى 

 مواقف جديدة

يعرض المعمم الموحة التالية عمي الطالب  (1
ويناقشيا شفويا ويكتب 
األسئمة المرفقة ويترك 
المجال لمطالب في 

من خالل  حميا.
  أجب عرض بوربوينت

المدينة التي زارىا أقل   -1
 عدد من الطالب ىي..........

 عدد الطالب الذين زاروا مكة.......... -2
جميع الطالب الذين زاروا جميع  مجموع -3

 المدن....................
ما العممية الحسابية المستخدمة في  -4

 3الوصول إلى ناتج حل السؤال رقم 
 ؟.........

 مناقشة جماعية

 

 

 متابعة دقة اإلجابات
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تفسير بيانات 

ممثمة 

 .باألعمدة

 النقاش مالحظة  السبورة عمي( 1) رقم النشاط المعمم يناقش (1 

 رقم نشاط حل الطالب من المعمم يطمب (1
 111 صفحة( 1)

 مالحظة دقة

 اإلجابة

 باألعمدة التمثيل أن الطالب يستنتج (1
 إلظيار مختمفة، بأطوال األعمدة يستعمل
 .البيانات

 متابعة المعمم

 عمى( 1) رقم العمل ورقة المعمم يوزع (1
 الورقة ىذه حل ويطمب الطمبة

 األوراق متابعة وتصحيح

 111 صفحة 1 رقم نشاط المعمم يقرا (6
 منيم ويطمب الطالب مع النشاط ويناقش

 النشاط حل
 

  متابعة صحة اإلجابات

 140 -139( صفحة  5-4الواجب البيتي : حل نشاط ) 
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 ( 2قراءة البيانات            عدد الحصص: )               الدرس الرابع

 الممثمة بالخطوط

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: الدرس: أىداؼ

 بالخطوط.قراءة بيانات ممثمة  -1
 تنظيم بيانات ممثمة بالخطوط في جداول. -2

 االختيارية البنود السابقة المتطمبات

يعــرض المعمــم مجموعــة مــن البيانــات فــي جــدول  
  .ويناقش طرق تمثيل ىذه البيانات

 طرق تمثيل البيانات؟س( يذكر بعض 

 س( ىل يمكن تمثيل نفس البيانات بعدة طرق؟

 السبورة، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت. الوسائؿ المستخدمة:

 األىداؼ
  السموكية

 التقويـ التعممية التعميمية واإلجراءات األنشطة  العقؿ عادات

 

قـــــــــــــــــــراءة 
بيانـــــــــــــات 
ممثمـــــــــــــــــة 
 بالخطوط

 

 

 

 

  

 

تطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
المعــــــــــــــــــــــــارف 
الماضية عمى 
 مواقف جديدة 

يناقش المعمم الطالب في كيفية تمثيل  (1
البيانات بالخطوط وكيفية رسم المحور 

   األفقي والمحور الراسي..

يكتب المعمم المثال األتي عمى السبورة  (1
ويتدرج في حمو وصوال إلى استخالص 

 المعمومات من الرسم المعطي

األمطار التمثيل المقابل يعرض كمية 
الياطمة عمى مدينة غزة في خمسة أيام 

 :متتالية

 
 :أجب عما يل 

 ماذا يمثل المحور األفقي:......... .1

 مناقشة جماعية

 

  

مالحظـــــــــــة إجابـــــــــــات 
 الطمبة
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 ماذا يمثل المحور الراسي:........ .2

في أي األيام كانت الزيادة في نسبة  .3
 األمطار.......

معدل ىطول األمطار في اليوم الثالث  .4
 يتناقص(:...... -)يتزايد

مطار في الخمسة كم تبمغ كمية األ .5
 أيام:...........

ما العممية الحسابية المستخدمة في  .1
 الوصول إلى كمية األمطار ؟......

 رقم النشاط حل الطالب من المعمم يطمب (1  
 111 صفحة 1

 تقييم اإلجابات

 

تنظيم 
 بيانات
ممثمة 

بالخطوط 
في 

 .جداول

 

التفكير 
 بمرونة

 المعمم يطمب السابق المثال إلى بالرجوع  (1
 الممثمة البيانات تفريغ الطالب من

 عنوان إعطاء مع جدول في بالخطوط
 .لمجدول

 مالحظة دقة

 اإلجابة

أن البيانات يمكن أن  -يستنتج الطالب  (1
تمثيل البيانات يسيم في  -تمثل بعدة طرق

 سرعة قراءتيا وتفسيرىا.

 متابعة المعمم

المعمم الصف إلى مجموعات ويوزع  يقسم (1
( ويطمب من الطالب 4ورقة العمل رقم )

المشاركة في حل ورقة العمل بإجابة كل 
طالب بتمثيل لمبيانات المعطاة بطرق 
عديدة منيا األعمدة والجداول التكرارية 

 والتمثيل بالخطوط.   

متابعة العمل 
 التعاوني

 

متابعة وتصحيح 
 األوراق

 144( صفحة   3حل نشاط ) الواجب البيتي: 
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 ( 2التمثيؿ              عدد الحصص: )                  الدرس الخامس

 بالدوائر

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: أىداؼ الدرس:

 تمثيل بيانات بالدوائر. .1
 قراءة بيانات ممثمة بالدوائر. .2

 االختيارية البنود السابقة المتطمبات

الكرة  المعمم التمييد التالي: يغطي الماء  يناقش

 األرضية، واليابس 

أمثل البيانات بالدائرة اآلتية)استخدم المون األزرق ( س

 ليدل عمى الماء والمون البني ليدل عمى اليابس(

 ، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت. السبورةالوسائؿ المستخدمة:

 األىداؼ

  السموكية

 التقويـ التعممية التعميمية واإلجراءات األنشطة  العقؿ عادات

 

 تمثيؿ

 بيانات

 بالدوائر

 

 

 

 

ــــــــــــــات  جمــــــــــــــع البيان
 بجميع الحواس

 

ــــاقش المعمــــم الطــــالب فيمــــا يمــــي: مــــن خــــالل  ين
 عرض بوربوينت

التـي تشـجع زمالئـك عمـى اسـتخداميا  ما الحواس
فـــي تمثيـــل بيانـــات معطـــاة بالـــدوائر؟ مـــع إعطـــاء 

 أمثمة.

 مناقشة جماعية

 

 وطرح التساؤل

  المشكالت

 صفحة( 1) رقم النشاط المعمم يعرض (1
111 

 من ويطمب السؤال محتوي في الطالب ويناقش
 من التي والمشكالت األسئمة  طرح الطالب
 ثم ومن السؤال حل في تواجييم أن الممكن
 عمى الطالب من فردي بشكل عميو اإلجابة
 .الكتاب

 

 األسئمة طرح متابعة
 الطالب من والمشكالت

 اإلجابات تقييم
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 قراءة
 بيانات
 ممثمة

 
 

 بمرونة التفكير

 عرض في الموجود المثال المعمم يناقش (1
 يوضح أن الطالب من ويطمب البوربوينت

 . المثال حل الذي فيو وقع الذي الخطأ

 النقاش مالحظة

 رقم نشاط حل الطالب من المعمم يطمب (1
 111 صفحة( 1)

 اإلجابات صحة مالحظة

 عمى( 1) رقم العمل ورقة المعمم يوزع (1
 الورقة ىذه حل ويطمب الطمبة

 األوراق وتصحيح متابعة

بيانات عن : حل السؤال األتي: من خالل دراستك لدرس التمثيل بالبيانات جمع البيتيالواجب 
 سنوات. 4عالمة صديق  في الرياضيات عمى مدار 

 اكتب ىذه البيانات في جدول.  .1

 مثل ىذه البيانات بالدوائر.  .2

 اكتب ممخص عام ليذه البيانات. .3
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 ( 3عدد الحصص: )                                      الدرس السادس

 مراجعة

 الدرس: يتوقع من الطالب بعد االنتياء من الدرس أن يكون قادرا عمى أن: أىداف

 يفسر بيانات ممثمة بالصور. .1
 يمثل بيانات بالصور. .2
 ينظم بيانات في جداول باإلشارات  .3
 يقرأ بيانات ممثمة باألعمدة. .4
 يمثل بيانات باألعمدة . .5
 يقرأ بيانات ممثمة بالخطوط. .6
 يفسر بيانات ممثمة بالدوائر. .7

 البنود االختيارية المتطمبات السابقة

يناقش المعمم الطالب عن بالدتيم األصمية ويكتب 

 اجاباتيم ع السبورة

س( يطمب المعمم من الطالب تمثيل البيانات المكتوبة 

 عمى السبورة في جدول اشارات

 السبورة، الكتاب المدرسي، أوراق عمل، عرض بوربوينت. الوسائؿ المستخدمة:

 األىداؼ

 السموكية 

 التقويـ األنشطة واإلجراءات التعميمية التعممية عادات العقؿ 

 

 يفسر
بيانات 
ممثمة 

 بالصور.
 

 

 

جمع البيانات 

بجميع 

 الحواس 

 

 

 

مف خالؿ عرض البوربوينت يناقش المعمـ مع الطالب  (1
 األنشطة التالية:

 
 

عمى الطالب ويطمب منيـ  1يعرض المعمـ النشاط رقـ 
 اإلجابة عميو

مناقشة 
 جماعية
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ينظـ 
بيانات 

في 
جداوؿ 

 باإلشارات
 

 

 

 

تطبيؽ 
المعارؼ 

الماضية عمى 
 مواقؼ جديدة

 
  يطمب المعمـ مف الطالب تفريغ ىذه البيانات المعطاة

 بالرسـ في جدوؿ اإلشارات
  148-147صفحة  2-1حؿ نشاط 

 
متابعة دقة 

 اإلجابات
 

 
 
 
 

يمثؿ 
بيانات 
 بالصور

    
 
 
 

البيانات  جمع
بجميع 
 الحواس

يعرض المعمـ النشاط التإلى ويناقش الطالب في محتوي  (2
 البيانات الموضحة ويطمب منيـ اإلجابة عميو.

يطمب المعمـ مف الطالب ذكر الحواس التي استخدميا 
  عند اإلجابة عمى السؤاؿ؟

 متابعة المعمـ 
 

 

 

وتقييـ 
 اإلجابات

 
 
 

يقرأ 
بيانات 
ممثمة 

 باألعمدة.
 

 
 
 

 

 

 

الكفاح مف 

 اجؿ الدقة

يعرض المعمـ النشاط األتي  ويطمب مف الطالب قراءة  (3
البيانات الممثمة باألعمدة ووضع ىذه البيانات في 

  جدوؿ.
  149( صفحة 3حؿ نشاط رقـ ) (4
ويطمب من الطالب  إكمال  يعرض المعمم النشاط التإلى (5

الجدول و من ثم إخفاء العرض من أمام الطالب ويطمب 
منيم إعادة تمثيل البيانات المعطاة باألعمدة 

 مالحظة دقة

 اإلجابة

 

مالحظة صحة 

 اإلجابة

 



111 
 

 
 
 

يمثؿ 

بيانات 

 باألعمدة

 
يطمب المعمـ مف الطمبة التحقؽ مف إجابتيـ مف خالؿ  (6

 مقارنة إجاباتيـ بالتمثيؿ المعروض.
 

يقرأ 
بيانات 
ممثمة 

 .بالخطوط
 

التساؤؿ 

وطرح 

 المشكالت

يناقش المعمـ الطمبة في كيفية قراءة البيانات الممثمة  (7
بالخطوط مف خالؿ طرح العديد مف التساؤالت مف قبؿ 

 الطالب .

 متابعة المعمـ

مناقشة 

 جماعية

يفسر 

بيانات 

ممثمة 

 بالدوائر

التفكير 

 بمرونة

    عرض النشاط التإلى عمى الطالب ومناقشتو. (8

 
 يطمب المعمـ مف الطالب تفريغ البيانات في جدوؿ.  -1
 يطمب المعمـ تفسر ما يحتويو التمثيؿ الدائري. -2
 يطمب مف الطالب تمثيؿ البيانات بطرؽ أخري.    -3

مالحظة دقة 

 النقاش 

 

وتقييـ 

 اإلجابات

ويطمب منيـ  يوزع المعمـ ورقة العمؿ عمى الطالب. (9
  اإلجابة عمييا.

 

صحة  متابعة

 اإلجابات 

 والتصحيح

 .151 -150( صفحة  5-4حل نشاط ) : الواجب البيتي

 هللتم بحمد 
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 (6)ممحؽ رقـ 

 أوراؽ العمؿ 
 (1ورقة عمؿ)

 السؤال األول : تأمل الرسم ثم اجب عن األسئلة اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما عدد أنواع الخضار المعروضة؟ -1
--------------------------------------------- 

 ما مجموع األشخاص الذيف يفضموف البازالء والبطاطا ؟ -2
-------------------------------------------- 

 أي أنواع الخضار حصؿ عمي اقؿ االستجابات؟ -3
--------------------------------------------- 

 لمسؤاؿ؟ كـ عدد األشخاص الذيف استجابوا -4
-----------------------------------------------

-- 
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 (2ورقة عمؿ )

 السؤال األول

 استعمل جدول اإلشارات ألمثل البيانات بالصور  كما هو موضح لك بالرسم المجاور:

 

 ثـ اجب عما يمي :

 تدؿ عمى العدد _________  ///اإلشارة  -1
 تدؿ عمى العدد _______ //// // اإلشارة   -2
 كـ عدد جميع االستجابات __________ -3

____________________________________________________ 

 :قارف بيف لوحة اإلشارات والجدوؿ التكراري في المجاالت التاليةالسؤاؿ الثاني: 
 __________________________________________البيانات تنظيـكيفية -1 
  أييما تفضؿ: لوحة اإلشارات أـ الجدوؿ التكراري؟ -2

 __________________________________________وّضح السبب

 (3ورقة عمؿ)
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 الصؼ الرابع:_________                                               اسـ الطالب:__________    

 التمثيؿ باألعمدة    

  تحقؽ مف فيمؾ : 

 –زيارة األقارب –التسوؽ -أبو محمود مع أسرتو أف لكؿ فرد أمنية يريد تحقيقيا ) التنزه اتفؽ
 السفر لمخارج (

 

 أجب عما يمي:

 المستخدـ____________ التمثيؿ  -1

 _ األمنية األكثر تفضيال__________2

 _ حسب رأيؾ األمنية التي سيتـ اختيارىا3

 __________ ولماذا____________

 

 

 

 

   تحقؽ مف فيمؾ :  
 كتاب مف طالب خمسة التي قرأىا الصفحات عدد المجاور الجدوؿ يبيف : قراءة ) أ 

 .باألعمدة البيانات مّثؿ 

 

 

 

 

 

               

              

             

            

           

          

         

        

11 

11 

11 

زيارة  التنزه التسوق

 األقارب

السفر 

 للخارج
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 (4 رقة عمؿ رقـ )و  

  ) قراءة بيانات ممثمة بالخطوط ( 
 )والتمثيؿ بالدوائر (

 الصؼ الرابع:_______________                            اسـ الطالب: _______________     

 السؤاؿ األوؿ:

 التمثيؿ البياني بالخطوط لإلجابة عف األسئمة التالية:استخدـ 

 كـ عدد الطالب الحاصميف عمى الدرجة النيائية في شير يناير -1
.................................................... 

 ما زيادة عدد الطالب في شير أكتوبر عف الشير  -2
الذي بو اقؿ عدد مف الحاصميف عمى الدرجة النيائية 

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

___________________________________________________ 
 السؤاؿ الثاني

استخدـ التمثيؿ البياني بالدائرة  لإلجابة 
 عف األسئمة التالية

ما المادة التي تساوي ضعفي  .1
 االجتماعيات

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

 ما المادة األكثر تفضيال .2
........................................

.......  
  

 

 
 

 

عدد الطالب الحاصلين على درجة نهائية

0

2

4

6

8

10

12

14

16

سبتمبر  اكتوبر  نوفمبر  ديسمبر  يناير 

ب
ال
ط

ال
د 

عد

المواد االكثر تفضيال لدى طالبات الصف السادس 1

الرياضيات

%20

االجتماعيات

%12

العلوم

%28

اللغة العربية 

%24

اللغة االنجليزية

%16

 رابعالصف ال الموا  األكثر تفضيال ل ى طالب

21% 

12% 

28% 

24% 

16% 

 انتيت األسئمة حظا موفقا بإذف اهلل تعالى
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 (5ورقة عمؿ رقـ )

  الصؼ:...............................             :...........................اسـ الطالب

استخدـ التمثيؿ التالي لحؿ األسئمة التالية.. عزيزي الطالب:  

 
  ........................................................نوع ىذا التمثيؿ البياني؟  ما .1
 .........................................................ماذا يتحدث ىذا التمثيؿ البياني؟ عف  .2
 كـ يبمغ طوؿ النبتة في األسبوع الثاني؟ .3

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

 سنتيمترات؟ 7ىو األسبوع الذي يبمغ فيو طوؿ النبتة  ما .4

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

 ماذا تالحظيف عمى النبتة مع مرور الزمف؟ كيؼ عرفت ذلؾ؟ .5

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

 ىؿ ىناؾ أنواع أخرى مف التمثيالت البيانية؟. 6

..................................................................* 

..................................................................* 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 الألسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

طول النبتة 
 بالسنتيمترات
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 (7)ممحؽ رقـ 

 إذف تطبيؽ الدراسة
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