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هدد ا بحث ددى احددر بحلىدداا يةددر اميةقددم عاىددمدا  ددمقل يةددر يددمربا بحى دد  اددر  ىةددل بحا م ددقما 
حلنمقددددم دتددددم با بح دددد  بالعدددد بير حةمىدددديذا بحا م ددددقم حدددد ق  ذد دددد  بح دددد  ب    باليدددد برق    دددد   ددددل 

رح د   بحلخطقط  بحلنف    بحل و ل حم لدوق بحتن ةدم حة د  ب    باليد برق  بحف د  بح  بةدر بحإدمىر   يد بر
دىةددل  اابةددم ب ىىددطم بحم ددماثم حةدلددمو بحم  ةددر  ا ددم  حىددمربا بحى دد  بحإممىقددم بحم دد ر   محث ددى   دد   ددل 

(  ةم دددد   دددددل ارب    ددددو  87بخلقددددم  دةمويددددم بح  بةددددم دددددل  ذد دددد  بح دددد  ب    باليدددد برق   وبدتددددم  
يبدد  بحثمةددط  مددم  يبدد  (  ةم دد   دددل د  ةددم بحىددت   45بحلىةقمقددم  م ما ددم بح ة و قددمت ا ددى  ددل بخلقددم   

(  ةم ددد   ددددل د  ةدددم  دددنط بحة  دددا  42بحثمةدددط بالي برادددم بحمىدددلاام امةمويدددم  ةا بقدددم    دددل بخلقدددم   
بالي برام عنما امةمويم  م طم   ذحك  ى  بحلأك  دل  ةمىس بحمةمويل ل ار اد  ددل بحىمدا بح دندر  

 مىيذا. بحمسلوق بال ل مرق  ا حك ار بحل      دتم با بح   بالع بير حة

   (بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم:  بخلثم  بآل قم ب رب   بحث ى بةلخ م 

 يدددددل بحدىددددد  يددددددل   دددددور اددددداى ذ  ر حدددددم اا دددددمققم ينددددد  دسددددددلوق  بحث دددددى أةدددددفاا ىلدددددمقا 
بح دد  بخلثددم   اددر( عدد ل أربا بحمةمددويل ل بحلةا بقددم  بحلددم طم ح ددمح  بحمةمويددم بحلةا بقددم 01ت0ر حددم  

 .بحا م قمبالع بير حةمىيذا 
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 لطةددددر بحا م ددددقما دتددددم با   ا ددددم  خممددددم اددددر     سددددتم  دمددددم اسددددلة م ادىددددم  بحفدددددا 
  وظقف بحى   ح ق بحلذد   امح     يةر ب ةل     ب ةلنلمج  بحلأد   بحن    بالع بع   مال مام 

د ددد  يةدددر اددد  بحمىددديذا احدددر دن دددر دتدددل ادددر  ددداى  ددد   س بحا م دددقما  هدددو  نمقدددم  ددد    بحلذ
بحا م ددقم  ب خددمذ بح دداب   دمددم ايسددر بحلذد دد  بح دد    يةددر بحلفد ددا  بحما ىددم  ب عدد بع  بىل ددم  أ ددا 

 بحلىةل ار اقم تل.
ب هلممم بحمثيا  محىمةقما بالع بعقم يةر بحم بخ  بحمنمةثم  ةدلخ بم بالعد بع يند    ا  

 حددددل ادددم  هندددما   ددد ق  وب ددد    بحمىددديذا ب ادددابر ذ ق بحمسدددلوق بحىدددمحر ددددل بالعددد بع ادددر اددد 
بحثماإ ل  بحملخ   ل ار ذحك   هدو اقدف اةىةدو  ددل  ةدك بحىمةقدما بالع بعقدم أكإدا   دوام  

 و ق   تورهل  علدم  بحى    ددل ب يمدم  ادر دةدم  يمةقدما  يةر  ظتو ب    ه ب بحل  ق يم 
 .(Isaksen et al., 2011: 26)بح   بالع بير حةمىيذا 

 للددمل بحلخ دد    بحدد ق  عدد بالعدد بير حةمىدديذا    لو دد  ا ددط يةددر بحمىددم ا   بح دد   
 . (Frigard, 2007:3)اىةع يةر بح ةو  ب م ةم 

دل بح ا  بحىىا ل ب ةدم     د  ادر بحفددا بحلا دوق بح د  ى  ب خ اظتا ار ىتمام بحى     
 قةقما بحلددر  نمددر  ددا     نمقددم يدد ر دددل بالةددلاب يةددراددر أدا يددم  دد يو بحمددا  ل احددر بحلاا دد  

د مد    Habits of Mind ىدمربا بحى د   دنتدم ددم يفداا اقمدم  ىد  بحلفد دا  أ ىدمر  بحمخلةفدم  
 (.65: 2008ىوا   

  لدق  يددمربا بحى د  بحفامددم أدددمم بحلةم د  حخعدد بع ددل خددذ  بحلىب ددا يدل ب ادددم    ددا  
ةر  ى ر بال م ما بح  ق م بحلر ب ةئةم  بح لمام بحما ثطم   قم تل     ايو  ب هلممم داا ب  ي

اىااتم بحلةم   ين دم  لل بحلد   س ددل خدذ  بحىدمربا بحى ةقدم ا سدر  عد   محدقىقدم بحلدر  ل داا 
عتددم بحلةم دد  يندد دم   اىدداا بحةددوبو   ذحددك دددل خددذ  دذا ددم  دد    بحلةم دد  يةددر اىلددمج بحمىااددم 

 (. 21: 2005م يمو   أكإا دل د      يةر بةلا ميتم    ااهم   وة   طمدر   أدقم
  لواا حد ق بحمىةمد ل بحفامدم حةىد  يدمربا بحى د   د اب  دتمدم  ددل يمد  بح د  يند دم 
ا ددممو  بحدد     أ   نىددئو  دتمددما  ىةقمقددم.   دد  ع نددذ بحلةددم و اددر هدد ب بحم دد ب  أ  يددمربا 

آ  ددا بحى دد   دددو  اددر أالدد  اددم ا ب ةددلىمم  يندد دم  دد دا اةدد ا دددل بحىمةقددم بح ددىقم اةتددم  
 (.   61: و2003امحقك     نم ةلم  كو 
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هدد ب    ماب ىددم بح  بةددما بحسددم  م بحمتلمددم  مح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم  حددوا  
أ   ىلتم    أ      و ب  ار بحممم ةما بح ىقم بحلر ا وم عتم بحمىةل ربخ  اةابا بح  بةم  

ر حةمىديذا بحا م دقم    لل  ذحدك ادر  د ىر دسدلوق  ميدل بحلذد د  ددل دتدم با بح د  بالعد بي
ودراسةة )  (2011جةدد، )سةمية )ودراسة )   (Roberts, 1984) دراسة  ددل هد   بح  بةدما: 

 )ودراسةة ) يكةة )ا،  ةةم )(2011عكمشةة )وروةة و  )يحمةةدد)ودراسةة ) ) (2011)يحمةةأ)مدمةةأ  
)(.2014دراس ) فميز،)دسن )و)  (2013

 برق ا دددددد   ددددددمم  حةلأكدددددد  دددددددل   ددددددور هدددددد   بحمىدددددديةم حدددددد ق  ذد دددددد  بح دددددد  ب    باليدددددد
بحثمادددددددى علطب دددددددت بخلثدددددددم  دتدددددددم با بح ددددددد  بالعددددددد بير حةمىددددددديذا بحا م دددددددقم  ايددددددد بر: د مددددددد  

( يةددددددددر ي ندددددددم بةددددددددلطذعقم   يدددددددد رهم 244-238: 2011مدددددددذ  أامدددددددد (  د مددددددد  أامدددددددد   
(  ةم ددددددددد ب  ددددددددددل  ذد ددددددددد  بح ددددددددد  ب    باليددددددددد برق  م  ةدددددددددم بح ددددددددد   بحىدددددددددا ف حةلىةدددددددددقل 35 

 ل أ  دلوةددددددط ر  ددددددما بحلذد دددددد  اددددددر ب خلثددددددم  هددددددر ب ةمةددددددر  دددددد رب   عنتددددددم بحلىةقمقددددددم    بدددددد
(   هددددددددر نقمددددددددم دل ىقددددددددم  ا ددددددددى  ددددددددل اسددددددددمو بال  ددددددددمير ب     ب رىددددددددر(   ب   ددددددددمير 8ت8 

يةددددددر بحلا  ددددددر  أق  75ت33   22ت11بحإمحددددددى  ب يةددددددر( حة   ددددددم بحدةقددددددم حذخلثددددددم    امىددددددذ 
حدةقدددددددم أ  دلوةدددددددط ر  دددددددما بحلذد ددددددد  ادددددددر ب خلثدددددددم  أ ددددددد  ددددددددل بال  دددددددمير ب رىدددددددر حة   دددددددم ب

حذخلثدددددم   دمدددددم  داددددد    دددددور  ددددد ىر ينددددد  بحلذد ددددد  ادددددر  ميدددددنتل ددددددل دتدددددم با بح ددددد  بالعددددد بير 
 حةمىيذا بحا م قم.

  ددمحا ل دددل أهمقددم عنددما عددابدا  دنددمها ر بةددقم  مقمددم يةددر يددمربا بحى دد    ىتددم   ددور بحلةم دد  
سددةبقما    سددمي  احددر أاىددم  اىلم قددم    سددمي  يةددر ب خددمذ بح دداب     سددمي  يةددر  طددو ا  دىمحةددم بح

 .بحلذد   حقس ا ط يةر بدلذا بحمىةودما ع  دىاام اقىقم بحىم  ية تم  بةلخ بدتم أالم  
(  بحلددددر 2014 مال دددمام احددددر  ومدددقما  ىدددد  بح  بةدددما دإدددد  ر بةدددم  دااددددذ امدددم   

أ مددذ علأمدد   يددمربا بحى دد  اددر دنددمها بحا م ددقما بحم  ةددقم   لددم ل أهدد با  نمقددم يددمربا 
ا  ىةدددقل بحا م دددقما بحم  ةدددقم ادددر  مقدددع بحماباددد  بحلىةقمقدددم   طدددو ا دندددمها بحى ددد   دددمل أهددد ب

بحا م ددقما بحم  ةددقم امددم   اقفددم  عللددم نتم أىىددطم  دوب دد  دلنويددم    دد  اددا   دددو ل يددمربا 
 بحى   ح ق بحطذو.

ا  أ  هنددما  ةددم اددر بح  بةددما بحىا قددم بحلددر بهلمددذ   يدد بر عددابدا  دنددمها  مقمددم يةددر 
 دمر  بحا م قما   فم يمدم  ار   م قما بحمااةم بالي برام   فم خممم. يمربا بحى   ار
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  دد را دىدديةم بح  بةددم بح محقددم اددر  دد ىر دسددلوق  ميددل  ذد دد  بح دد  ب    باليدد برق 
دل دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم   د م حم   ى اميةقم عاىمدا  مقل يةدر يدمربا 

  اددر  نمقددم دتددم با بح دد  بالعددد بير حةمىدديذا بحا م ددقم حدد ق  ذد دد  بحمااةددم بالي برادددم  بحى دد
  حةل  ق حت   بحمىيةم ةىذ بح  بةم بح محقم حخ م م يل ب ةئةم بآل قم:

 دم دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم بحمذقمم حلذد   بح   ب    بالي برق؟ -1

 بحى   ار  ىةل بحا م قما حلذد   بح   ب    بالي برق؟ دم بحباىمدا بح مقل يةر يمربا -2

دددم اميةقددم بحباىددمدا بح ددمقل يةددر يددمربا بحى دد  اددر  نمقددم دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا  -3
 بحا م قم ح ق  ذد   بح   ب    بالي برق؟

)اقتص ت)ا،أراس )ا،حم،ة )على:
ا حة د  ب    باليد برق  بحف د  بح  بةدر بحإدمىر   ذحدك د لوق بحتن ةدم  يلدمو بحا م دقم -1

 الوبق  يةدر بحدإ دا ددل بحمىديذا بحلدر  لطةدر بةدلخ بم   وظقدف يدمربا بحى د     ميدل 
 أ   ستل ار  نمقم دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم.

الي برادم دةمويل ل دل  ذد   بح   ب    بالي برق  ل بخلقم هل دل د  ةل ل  محمااةدم ب -2
د  ةددم بحىددت   د ما ددم بح ة و قددم  اادد بهمم حةمةمويددم بحلةا بقددم   - دد رب    ددو  بحلىةقمقددم  –

د  ةدم    ب خداق حةمةمويدم بحلدم طم  يب  بحثمةط  مم  يب  بحثمةط بالي برام بحمىدلاام(
 . نط بحة  ا  بالي برام عنما(

لفد ددا بحمددا   بحلسددمح    ددا   بحمإددمعا   بحددل يل اددر بالىدد امع  بح ىدد  يددمربا بحى دد   هددر:  -3
بحمىيذا  بحلفد ا بحلثمرحر  بحدفم  دل أ   بح  دم  بحلفد دا ادو  بحلفد دا   طب دت بحمىدم ا 
بحمم قم يةر أ  مع      (   ذحك حمنمةثم ه   بحىمربا حم لوق   م دقما بح د  ب    

ا فددمى احددر ادد    ددور باليدد برق   ادد حك دنمةددبل  حلذد دد  بحمااةددم بالي براددم   مال ددمام احددر 
  دد ل ب  ىددمر بحسددثىم بحلددر ادد رهم بحمةةددس بح ددودر  بحإممىقددم قددمىددمربا بحى ةبح هدد  كب ددا عدد ل 

  بحخممم  محن يم ى و دمر  بحا م قما.  NCTMحمىةمر بحا م قما

   Habits of Mindل  ـــــادات العقـــــع
 نددم ددددل بحسدددةوا بحى ةددر  وظددد  ا تدددم بحىمةقدددما هددر بيلمدددمر بحلةم ددد  يةددر بةدددلخ بم أىمدددم  دى

 بحمتدددم با بح هنقدددم ينددد  دوب تدددم خبدددا     ددد   أ  دو ددد  ددددم     دددى ا  دددت أالددد  اةدددلةم م  أكإاهدددم 
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اميةقم    دو  ىلقةم  وظقف دإ  ه   بحمتم با أ وق  ذبا ىوعقم أالد   أهمقدم أكبدا  ةدايم أكبدا 
 (.95: 2005 طمدر   أدقمم يمو    ين  ا  بحمىيةم أ  بةلقىمو بحخبا  بحة       وة 

  ىااتم بح  بةم بح محقم يةر أىتم: أىمم  بحسةوا بحى ةر بح  ق م بحلر اسلخ دتم  ةم   
بح دد  ب    باليدد برق يندد  دوب تددم دو دد  أ  دىدديةم أ   سددمح  اددر دةددم  بحتن ةددم    ددلميل 

احدر  وظقدف  ةدك ب ىمدم    دل بال م م ين   مم هدو دلدوباا ح اد  ادر أعن لد  بحمىااقدم  دمدم   اىد 
   درق ذحك احر ا  بحمىيةم بحا م قم  بةلقىمو بحخبا  بحة      ىي  أةاع  أكإا اميةقم. 

 Creative Problem Solvingاحلل اإلبداعى للمشكالت 
هو بح     يةر بحومو  احر ي ر دل ب ادم  أ  بح ةو  بحلدر  لسدل  محمذاددم   بحةد     بحلندوع 

ةئةم بحلر  إ اهم بحمىيةم د   ب هلممم   مم اىيس  وظقفدم    د ب  ددل  بد  ب ادابر ح د  با حخ م م يل ب 
 (.251: 2003بحلفد ا بحلثمي ق  أ نما بحما    مخلة  دابا   نم   بحمىيةم  أامل يمدا  

 مهارات احلل اإلبداعى للمشكالت الرياضية:
ح  بةدم بح محقدم  أىتدم:  د     ةم د  يفّااذ دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم ار ب

بح   ب    بالي برق يةر ا ص بحمىيذا بحا م قم بحلر  نطوق ية تم بحمو   بحمىي  ار 
د لوق بحتن ةم   بحلوم  احر اةو  اع بعقم حت   بحمىيذا  ا ى  لسل بح ةدو   محةد    بحلندوع 

د ددا بحلثميدد ق     ددم  ذحددك  ب مددمحم   ذحددك دددل خددذ   وظقددف ادد  دددل بحلفد ددا بحل ددم  ر  بحلف
  مخلثم  دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم.

( ع ل دلوةطر ر  ما α ≤ 0.05   و   ااى ذ  ر حم اا مققم ين  دسلوق  ا،ف ض)األول:)
ادر بحمتدم با بحاققسدقم  ذد   بحمةمويم بحلةا بقم ار بحلطبق د ل بح بةدر  بحثىد ق 

حلر  للمنتم بخلثم  بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم   ا حك بح   م بحدةقم ب
 حذخلثم  اي .

( ع ل دلوةطر ر  ما α ≤ 0.05   و   ااى ذ  ر حم اا مققم ين  دسلوق   ا،ف ض)ا،ثمنى:
ةمتدم با بحاققسدقم  ذد   بحمةمويل ل بحلةا بقم  بحلدم طم ادر بحلطب دت بحثىد ق ح

ثم  بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم   ا حك بح   م بحدةقم بحلر  للمنتم بخل
 حذخلثم  اي .
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:(
 :Creative Problem Solvingأواًل: احلل اإلبداعى للمشكالت 

بح ددد  بالعددد بير حةمىددديذا  لطةدددر بح ددد    يةدددر بةلىدددفما بحمىددديذا ددددع بح ددد    يةدددر 
ددددل ب اددددم  أ  بح ةدددو  بحلدددر  لسدددل  محمذاددددم  بحةددد    بحلندددوع حخ م دددم يدددل  بحومدددو  احدددر يددد ر

ب ةئةم بحلر  إ اهم بحمىيةم د   ب هلممم  مم اىيس  وظقفم     ب  دل  ب  ب اابر ح   با بالع بع 
 ب مدددمحم  بحما ىدددم  بحطذ دددم( أ ندددما بحمدددا    مخلةددد  داباددد  دىمحةدددم بحمىددديةم  اتمتدددم   اةتدددم  

 (222: 2011لنف   بح  (  ةةقمم   وة    بحلخطقط ح
 حلم دد  بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا يددل  ددم ر مددو  بالعدد بع ب خدداق  ية نددم أ  ى دد ر دددم 
ى      ي  دفتوم دل بحمفمهقل بحإذ م بحلر  للمنتم ه ب بحمفتوم بحماار  أق ى  ر دمذب ى  د  

ى  نم حندم حمفتدوم بح د  بالعد بير  مفتوم بحمىيةم   دفتوم ا  بحمىيةم   دفتوم بالع بع  ادر ةدقم
 (.50 – 49: 2003حةمىيذا  أامل يمدا  

 مفهوم احلل اإلبداعى للمشكالت:
بح ددد  بالعددد بير حةمىددديذا هدددو عثدددم   يدددل ا دددم   دددلل بحىمددد  اقددد   ىدددي  ادددارق أ  ادددر 
 دةمويددددما دددددل خددددذ  مددددقم م بحمىدددديذا   بةددددليذ  بحفددددا    دوب تددددم بحل دددد اما    وح دددد 

ل بحخقددددم با بحمبلدددددا   بحملنويددددم   بحلخطددددقط حلنف دددد  بح ةددددو  بحة  دددد    فميةقددددم    ة دددد  بحى  دددد  ددددد
(Treffinger, 1995: 301). 

كمم افىاا يةر أى : يمةقم  لل دل خذحتم بالي بر حةمىيةم د   ب هلممم  ة تم الا  دل  
 (Titus, 2000: 226) وح   ب ادم    ل  ققل  ةك ب ادم    ن  لتم  أخ اب  نف    ةك ب ادم  

  فىاا يةر أى : يمةقم ي ذىقم أ  دنطققم  سم  حةلذد     ىلمج ا م ما        دف     
 .(Hackney, 2010: 10)يةر بحل  اما أ  بحمىيذا دفلوام بحنتمام 

 مال ذع يةر بحلىا فما بحسم  م  اميل  ىا ف بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم ادر 
 ةم   بحمااةم بالي برام يةر اةلىفما بحمىيذا بحلر  نطوق ية تم  ه   بح  بةم يةر أى :     

بحمو د  بحا م ددر بحمىدي  دددع بح دد    يةدر بحومددو  احددر يد ر دددل ب ادددم  أ  بح ةدو  بحلددر  لسددل 
 محطذ ددددم  بحما ىددددم  ب مددددمحم  أ نددددما بحمددددا    مخلةدددد  دابادددد  ادددد  بحمىدددديةم  اتمتددددم   اةتددددم  

  بحلخطقط حلنف  هم(.
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 :اإلبداعى للمشكالت مهارات احلل
 دل اميل دن مم حىمةقم ىموذج يل كوىتم عثم   حةمىيذا بالع بيي بح   دتم با  ىاا

 ب اددم  ددل بحى  د    وح د  بحمىديذا حفتدل بالىلدم ر بحلفد دا  إةدلاب قةقما بةدلخ بم أر با خذحتدم

دم اىيدس  مدم بحمميندم   نف د هم  بح ةدو      دقل بحىمرادم    دا ب  وظقف   حمتدم با ب ادابر  بد  لدد   د  

بحل دم  ر  بحلفد دا  دتم با  بحما ىم   ب ممحم(  بحطذ م  بحمىيذا  بحلثمي ق  بةلىفما بحلفد ا
 بح ةدو ( أ ندما بحمدا   أالد  حلنف د  خطدم    دع   طو اهدم  بح ةدو      دقل بحمىديةم       د 

      د  بحبقمىدما    مدع حةمىديةم   بحلومد   هدي حةمىديذا بالعد بير بح د  داباد   مخلةد 

 ادي بحلم د  يةدر ب ادابر اسدمي  بح د (  دمدم    بد  حة د    بحلومد    وح د  ب اددم   بحمىديةم 

 دققدم  ادي بحفار ية تم ا    بحلي  مح   م    م  .بحمىيذا يةر  بحليةر حةل  اما ب ةلةم م

 .(23: 2011حةمىيذا  د مور ييمشم  آخا     بالع بير بح   دتم با
( يةددر أىتددم  دد    بحفددار يةددر اىلددمج   وح دد  دةمويددم 64: 2011م  ةددمدقم  ددور     ىااتدد

ب ادم  بحمأحوام    ا بحمأحوام حةومدو  احدر دةمويدم ددل بح ةدو  بالع بعقدم حةمىديذا   نف د هم 
 بحل  ددت دددل مدد م هدد   بح ةددو  دددل خددذ  اتددل  بقىددم بحمىدديةم  ينممدداهم  ب ادددم  بحددوب ر  عتددم 

 لىب ا ينتم  أكإا دل مو     طب ت ه   بح ةو  ار بحموب   بح قم قم.  مإ   بحمىيةم  بح
( يةر 52 – 45: 2005(   دنم  د طفر  38: 2005ب ف م ا  دل    تم   ور   

أ  دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديةم  ل دد ر اددر دةمويددم دددل بحمتددم با   هددر: دتددم با بحلفد ددا 
  دتددددم با بحلفد دددددا بحنم دددد   دتددددم با ددددددم   با ب ةمةددددر  دتددددم با بحلفد ددددا بحلثميددددد ق  بالعدددد بير(

 بحمىاام   دتم با ب خمذ بح اب .
(   ديدم بحبندم  105: 2011(   د مد  أامد   76: 2009كمم  مم ا  دل  ة ا  وةد   

( عل   ددد  دةمويدددم ددددل بحمتدددم با بحاققسدددقم  بحفاعقدددم حة ددد  بالعددد بير حةمىددديذا  200: 2013
ح دد  بالعدد بير حةمىدديذا  بحلددر  ددل   دد امتم اددر ىمددوذج  ذحددك  م ةددلنمر احددر يمةقددما  خطددوبا ب

ا ددى أىتددم دددل أشددتا ىمددمذج بح دد  بالعدد بير  CPS Version 6.1بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا 
 حةمىيذا    للمل ه   بحمتم با دم  ةر:

) )وتتضمن)ا،مهمرات)ا،ف عة )ا،تم،ة :المهارة الرئيسية األولى: فهم التحديات
 ىلمج بحى    دل ب ه با بحما دو   قق تدم  بحىمد  يةدر :  لل  ار اتشكيل)ا،ف ص

       ب  حو ما.
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 للددد  ادددر بحلىددداا يةدددر  مقدددع بحمفدددمهقل  بح  دددمقت بحما ثطدددم اكتشةةةمل)ا، ةمنةةةمت  :
  محمىيةم.

  للددمل اىلددمج بحى  دد  دددل بح ددقم ما بحمخلةفددم حةمىدديةم  بخلقددم  تحأيةةأ)ا،مشةةكل  :
 بح قم م بحمنمةثم.

) )وتتضح)هذه)ا،مهمر،)فى:ة: توليد األفكارالمهارة الرئيسية الثاني
 بح     يةر بىلمج ع بق  دلى ر   بحطذ م(. -

 بح     يةر بىلمج ع بق  دلنويم  بحما ىم(. -

 بح     يةر بىلمج ع بق         ب ممحم(. -

 بح     يةر   نقف ب ادم . -

)،تم،ة : )وتتضمن)ا،مهمرات)ا،ف عة )االمهارة الرئيسية الثالثة: التحضير للتنفيذ
اىةددددمح بح دددد :  للدددد  اددددر ب لدددداب  أكإددددا دددددل  ا  ددددم حةومددددو  احددددر بح دددد   ددددل     دددد   -

 أال  ه   بحطاى.

بحل  دت ددل مد م بح د :  للد  ادر بحومدو  حة د   ىد    داى أخداق اةمدم أديدل ذحدك  -
        أال  بح ةو .

دمددددم ةددددبت اذادددد  أ  دتددددم با بح دددد  بالعدددد بير حةمىدددديذا بحمنبإ ددددم دددددل ىمددددوذج بح دددد  
هر أكإا بحمتم با بةلخ بدم   ذحدك    هد ب بحنمدوذج  CPS Version 6.1حةمىيذا  بالع بير

هو دل بكإا بحنممذج شتا   بةلخ بدم    مال مام احر أ  دابا  ه ب بحنموذج  ىلم  يةدر دى دل 
بحماباددد  بحمو دددور  ادددر   دددا  ددددل بحنمدددمذج  مال دددمام احدددر اديمىقدددم  نف ددد هم ادددر بحوب دددع  دنمةدددبلتم 

اةددم بالي براددم  ادد حك دنمةدبلتم حطبقىددم دددمر  بحا م ددقما   حتد ب ادد   بح  بةددم بح محقددم حلذد د  بحما 
 لبنر دتدم با بح د  بالعد بير حةمىديذا   بحمنبإ دم ددل خطدوبا  داباد  ىمدوذج بح د  بالعد بير 

 .CPS Version 6.1حةمىيذا 

 :(Alexander, 2007: 77)مميزات تعلم وتنمية مهارات احلل اإلبداعى للمشكالت 
اسددمي  يةددر بدددلذا حيددم ادد  بحمىدديذا  دمددم اىددةع يةددر بحىمدد  ربخدد  بحفدداى  ادد حك  -1

 بحىم  خذ  بحمةم ا بحمخلةفم.

اىلبدددا ى دددمم  دددوق  ددددا  اسدددمي  يةدددر  ن دددقل  بخلقدددم   بةدددلخ بم أر با اىمحدددم ادددر اددد   -2
 بحمىيذا.
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  واا بحلوبح  بح  نمدر ع ل بحلفد ا بحل م  ر  بحلفد ا بحلثمي ق. -3

 احر دم ةبت: (Treffinger, 1995: 301)ا ف نةا كمم القف  
  لق  بحفامم حةلذد   حممم ةم اذ دل بحلفد ا بحنم    بحلفد ا بالع بير ار ىفس بحو ذ. -4

  لق  بحفامم  كسمو بحى    دل دتم با دم   با بحمىاام  دتم با بحل  قل. -5

 ادددر دخلةددد  اميدددل أ  اسدددلخ م بح ددد  بالعددد بير حةمىددديذا ادددر بحى  ددد  ددددل بحمةدددم ا  -6
 ب يمم  بحسنقم.

 احر دم ةبت: (Ditlhake, 2001: 75)  لقف أالم  ر لذا 
أ  أهدددددد با بحددددددلىةل اددددددر بح دددددد  بالعدددددد بير حةمىدددددديذا  لدمددددددد  دددددددع  و ىددددددما بحلذد دددددد   -7

  دوب   بح قم ق .

 ددلميل بحلذد دد  هنددم دددل بحلىمددد  دددع بحمىدديذا  بحل دد اما بحمسددل بةقم  بدد  ادد   تم اددر  -8
 بحو ذ بح م ا.

   بالع بير حةمىيذا ايو  ح   أ  ابا ااةمعقم   ب  م   و م يةر اقم  بحملىةمد ل بح -9
  دم ا ودو     دل دتل أ  أيمم .

 بحملىةم ل هنم ايوىو   مر  ل يةر دىمحةم بحمىيذا  أىفستل   طا تل بحخممم. -10

 معوقات تنمية مهارات احلل اإلبداعى للمشكالت:
     دل بالىفلم  بحى ةر ح ق دسلخ دق . لطةر بح   بالع بير حةمىيذا بحم -1
 لطةدددر بحم  ددد  ددددل بالحلددد بم  بحةتددد  ةدددوبا  ىدددي  ادددارق أ   مدددمير حدددلىةل   طب دددت  -2

 دتم ب    بةلخ بم أر ب  .

  لطةر  خطقطم  د   ةم   دلأىقم  الىىما  اى  دسم با  ةلخ بد .  -3

ا لدددددددددمج ر  دددددددددم يمحقدددددددددم ددددددددددل  دددددددددثط بحدددددددددنفس  شدددددددددةميم حةىمددددددددد   ىدددددددددي    دددددددددا  -4
 (Alexander, 2007: 77)  ة  ق.

)إ،ى)يم)س ق:)(Proctor, 2005: 29 – 30)ويضةف)كل)ين)
 :    ر بحمىيةم  طا  م  با   ر   ب يلثم  حو تما بحن ا ب خاق.ا،ثبمت) -5

:  ثسقط بحمىيذا دع ب يلممر ب ةمةر يةر بحخبدا  بحخممدم  دمحفار  ذحدك اال،تزام -6
 ر    ي  اهم   ا حك دنع بحلخ   ار بحلفد ا.

: يددددد م  فا دددددت ب ادددددابر حةمىةوددددددما بحي دددددا دا ثطدددددم  محمىددددديةم  بحمىةوددددددما غطا،ضةةةةة -7
ب ةمةقم أ  بحمىو ما بحما ثطم عل و  بح با    لل  ار خوا بحفدار ددل بحفىد  

   محلمحر     اميةقم بحفار ار د م حم بحلفد ا  طا  م اع بعقم.
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مدد خ  بال م ددم : يدد م بحفلددو  اددر  ددا  بحم  دد  دددل ب ةددئةم  إ ثددمع بحلذد دد  حا، ضةةم -8
 بحوبا   بح  ق م.

 دور املعلم واملتعلم فى عملية احلل اإلبداعى للمشكالت:
بحمىةل  بحمقسا( ار بح   بالع بير حةمىيذا اسمي  ممار بحمىديةم  دأ   د  ا يمةقدم 
بح   بالع بير حةميىذا     ع  أ  ايو  ح ا  بحخبا  ادر دىاادم   طب دت أر با بح د  بالعد بير 

  بحةيم بحمل   عتم.حةمىيذا  
)ويقدم)ا،معلم) ا،مةس ()بمألدوار)األتة )مث مء)تط يق)ا،حل)اإلبأاعى)،لمشكالت:

  ن ل   ى  بحمنم  بحمنمةر. -1

   يل ب ر ب    دا  يةر بح وبي  أ نما ة ا بحةةسما. -2

  و    مميم بالد بر ى و بحمتمم بحمطا ام. -3

 اسلخ م ب ر با  بحلدن ندما بحمنمةثم. -4

 مي  ع ل أاابر بحةمميم   ىةع دىم ام بحةمقع. نلث  حةلف -5

 ا ف  بحلوبح  ع ل ب هلممم  محم لوق  ب هلممم  محملمو . -6

 ا ف  بحلوبح  ع ل بحلفد ا بحلثمي ق  بحلفد ا بحل م  ر. -7

(.130 – 129: 2000 مفما ب يسا     
( ر   اددد  ددددل بحمىةدددل  بحمدددلىةل ادددر بح ددد  بالعددد بير 44: 2011   ددد ر  د مددد  أامددد   

)ةمىيذا بحا م قم دل خذ  بحة    بآل ر:ح
 ( يوضح دور املعلم واملتعلم وفق مراحل احلل اإلبداعى للمشكالت الرياضية1جدول )

خطوات احلل 
 اإلبداعى للمشكالت

 مــــــــــــــــــدور املعل
Teacher Action 

 مـــــــــــــــــدور املتعل
Student Action 

 الذى تتضمنه املشكلة. إظهار التحدى - فهم التحدى

 تشجيع التالميذ على صياغة املشكلة الرياضية  بأكثر من طريقة. -

 توضيح البيانات املتعلقة باحلل من خالل الرسوم. -

 قبول التحدى.  -

النظر إىل البيانات الرياضـية علـى أنهـا      -
 فرص حلل املشكلة.

 لرياضية.الربط بني عناصر املوقف املشكل وبعض القوانني ا - توليد األفكار

 توضيح العالقات الرياضية التى يتضمنها املوقف املشكل. -

 قبول مجيع األفكار. -

 تقديم بعض األفكار املساعدة فى احلل. -

 توجيه التالميذ حنو البعد عن نقد األفكار. -

 النظر إىل البيانات من أكثر من زاوية.  -

 توليد أكرب عدد من األفكار.   -

 ختيار أفضل احللول والبحث فى منطقية احلل.توجيه التالميذ حنو ا - حل املشكلة

 متثيل احلل من خالل الرسوم. -
 اختيار أفضل احللول.  -

 التحقق من صحة احلل.  -
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دل بحىاض بحسمعت  لل  أى : ين دم ايو  بحت ا ددل يمةقدم بحلىةدقل  بحدلىةل هدو  نمقدم  
دى نددم  خلةدد  يددل  دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا  ىةدد  أ  حددد  دددل بحمىةددل  بحمددلىةل أر ب   

ب ر ب  بحل ة  ام بحلر ا وم عتم ا  دنتل  اذ ع  أ   لدم   ا  دل بحمىةل  بحملىةل ار ا  خطو  
ددل خطدوبا بحددلىةل دند  بحب بادم احددر بحنتمادم  اأ ندما نقددمم بحمدلىةل عل   د  بحمىدديةم      د  بح  ددمقت 

تدم       د  بح ةدو  ب خداق بحمل ةم عتم   مقم لتم مقم م   د         د  بحفدا  بحملمادم ح ة
بحممينم  بح ةو  بحب  ةم   مقم م ه   بح ةو    ققمتم   ن  لتم   طو اهم  بخلقم  بح ةدو  بحمإةدر 
دنتدم  ىةدد  بحمىةددل اسددىر احددر  ددوا ا بحب ئددم  بحمندم  بحمنمةددر ح ددلميل بحمددلىةل دددل يمدد  ادد  ذحددك  

ل       د  بح وبيد   ب ةدس بحلدر ا ددوم اقيدو  بحمىةدل  مإم دم بحمقسدا  بحمدن ل  بحمو د  حىمةقددم بحدلىة
ية تم بحىم    بحلر  سمي  بحلذد د  يةدر بحىمد   ىدي  عندما   اد حك     د  بحلدنقيدما  ب ةدمح ر 
بحمخلةفددم  بحمنمةددثم ةددوبا حل دد ال بحمىدديذا حةلذد دد  أ  حلقددقل يمدد  بحلذد دد  اددر ادد  خطددو  دددل 

 خطوبا بحىم . 

 :Habits of Mindثانيًا: عادات العقل 
 ددما  ي  ددا بحمنددمها بح  بةددقم احددر دددم اسددمر  منددمها بحى دد  أ  بحلفد ددا اةددلةم م حدد يوبا  

بالمذ   ا ى  دل بحل دو  ددل بحدلىةل بحملمااد  ادو  بحمىةدل احدر بحدلىةل بحملمااد  ادو  بحلةم د   
  دل مذ م بحمنمها احر دا ىم بحمنمها.

مدددم  وظقدددف هددد ب بحدددلىةل اةدددل اىددد  هددد ا بحلىةدددقل اكسدددمو بحم لدددوق  بحمتدددم با ا سدددر   إى
   ددى  دلميل بحفددار دددل أ   ددلىةل دىلمدد ب  يةددر  – Habits of Mind –  نمقدم يددمربا بحى دد  

 Life–ىفس  أام  ام  دم  ا   دىاال   ار دابا  بح قم  بحمخلةفم  ىي  اةى  بحلىةل د ق بح قم  

Long Learning-    127: 2005أةمر أه با بحلا قم  يب ا ح  ب.) 
با بحى   بحفامم بدمم بحلذد   حخعد بع ددل خدذ  بحلىب دا يدل ب اددم    دا  ب ةدئةم   لق  يمر

 بح لددددمام بحما ثطددددم   قددددم تل   دلىة ددددم تل بحىخ ددددقم     ايددددو  ب هلمددددمم داادددد ب  يةددددر  ىدددد ر بال م ددددما 
 بح دد ق م بحلددر اىااتددم بحلةم دد  يندد دم  ددلل بحلدد   س دددل خددذ  يددمربا بحى دد  ا سددر  عدد   محدقىقددم بحلددر

 (21: 2005 ل اا عتم بحلةم   ين دم   اىاا بحةوبو   وة   طمدر  أدقمم يمو   
):مفهوم عادات العقل

 فىدددّاا بحىدددمر  بحى ةقدددم يةدددر أىتدددم:  فلددد   ىمدددط ددددل بحل ددداا بحفدددداق يةدددر   دددا  ددددل 
ب ىمددم .  هددر عتدد ب بحمىنددر  للددمل ا ددابا يمةقددم بخلقددم  أ  بىل ددما دددل عدد ل ينممددا دو دد  دددم 
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دبدد أ أ  ندقل دى نددم    داق بحىددخص أ   طب دت هدد ب بحدنمط اددر هد ب بحمو دد  دف د  أكإددا عندما  يةدر 
 (. 31: 2002دل   ا  دل ب ىمم   اعابهقل بح م  ر  

 فىدددداا يةددددر أىتددددم ىمددددط دددددل أىمددددم  بحسددددةوا بحدددد ار   بحلددددر   ددددور احددددر أاىددددم  اىلم قددددم و)
(Costa, 2008: 16) 

ةواقما بح اقدم بحلدر امم ةدتم بحلةم د    ىاا يدمربا بحى د  ادر بحا م دقما يةدر أىتدم بحسد
أ نما أىىطم بحلفد ا بحا م ر    نما بحمىاام بحا م قم  ا  بحمىيذا بحا م قم  ىمما يب     

2011 :116.) 
  ىاا يمربا بحى   ادر بحا م دقما أالدم  يةدر أىتدم دةمويدم ددل بحم دو  بحلدر  سدمي   

 ا يةمما بحا م دقما  هد   بحىدمربا  ىدم  ب  فم  يةر بحلفد ا ار بحا م قما عنفس  ا  م  فد
دسددمي   ب  فددم  يةددر  ىةددل بةددلقىمو ب ىمددم   بحلةا ددر  بحلفد ددا  بحومدد   بالخلددابع  بحل ددو  

  .(Hu, 2005: 3) بح     بحلخم ل 
  ميدددل  ىا دددف يدددمربا بحى ددد  ادددر بح  بةدددم بح محقدددم يةدددر أىتدددم: أىمدددم  بحسدددةوا بحى ةدددر 

  بحإدددمىر باليددد برق ينددد  دوب تدددم دو ددد  أ  دىددديةم أ  بح ددد ق م بحلدددر اسدددلخ دتم  ةم ددد  بح ددد
 سمح  ار دةم  بحتن ةم    لميل دل بال م م ين   مم هو دلوباا ح ا  ار أعن ل  بحمىااقم  دمم 
  اىددد  احدددر  وظقدددف  ةدددك ب ىمدددم     ددددرق ذحدددك احدددر اددد  بحمىددديةم بحا م دددقم  بةدددلقىمو بحخبدددا  

 بحة      ىي  أةاع  أكإا اميةقم. 

 ات العقل:خصائص عاد
هنما دةمويم دل بحخ مقص  بحسمما بحلر  لسل عتم يمربا بحى   امم ا رهم ا  دل )

(Costa, 2008: 17)   (Costa and Kallick, 2000: 2)  آ  دا اوةدلم     ندم امحقدك   
  هر:(  97 – 96: 2005  وة   طمدر   أدقمم يمو   (  9أ:  2003
بحسدةواما بحفدا دم عد    ددل أىمدم  أخداق أ د   :          بخلقم  ىمدط ددل أىمدم ا،تقيةم -1

 اىلم قم.

 :          بةلىىم  بحم    ةلخ بم ىمط دل أىمم  بحسةواقما بحفدا م.ا،ميل -2

          ار با   ور بحفا   بحمذادم  ةلخ بم أىمم  بحسةواقما. :ا،حسمسة  -3

 ةواقما. :          بدلذا بحمتم با  بح   با ب ةمةقم حلنف   بحسا،مقأر، -4

 :          دوبمةم بحسىر حةلأد  ار أربا ىمط بحسةواقما بحفدا م    س ن .اال،تزام  -5
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:           ىد  بحلدا  ا  ىمدم  بحسدةواقما بحفدا دم   لدم نتم أ  ردةتدم ادر ا،سةمس  -6
 ب اىم   بح اب با  بح ةو  حأل  مع بحمإ ا  حةة   ةقمةم دلثىم. 

 ()إ،ى)ا،خصمئص)ا،سمبق :20)–)19:)2011ويضةف) دس ى)ا،همشمى )

 ةق  ىلقف   نسا خ و    –امم شبتتم هو  س دم   –يمربا بحى   عثم   يل اب   -1
 ار ا   وم الر ا ث  ةمقيم   ار بحنتمام   اميننم  طىم.

 يمربا بحى   د  ا دل بحمتم با  بحموب    بحلةم و بحمم قم  بحم و  بحلر املةدتم بحفار. -2

وق يددددم  دددددل بحمتددددم    ةددددلخ بم بحسددددةواقما   ددددو   اميةددددم يددددمربا بحى دددد   لطةددددر دسددددل -3
   نف  هم  بحم ما م ية تم.

 يمربا بحى    لطةر دسلوق ا  م  د  ر الر  سمر يمر . -4

بحىذ دددم عددد ل يدددمربا بحى ددد   بحىمةقدددما بحمىااقدددم  دتدددم با بحلفد دددا يذ دددم هادقدددم  ا دددى  -5
ةم دتدم با  فد دا أةمةدقم اىلم  بحنةم  ار بحم  ةم  بحىم   بح قم  يةر اكلسمو  دمم  

 دى نم  دلمم     دإ  بحل اا   بحل نقف   بحم م ىم.

 عادات العقل عند كوستا وكاليك:
 مقمددم  سددذ يىددا  يددمر  ي ةقددم  سددتل اددر بحلفد ددا   بحلددر   دد  بةددلخةص اوةددلم  امحقددك  

 اددابر ا تددم اقددف  ل دداا ب اددابر يندد دم اسددةدو  ةددةوام  ذاقددم    بحلددر  ىلبددا اخ ددمقص حمددم افىةدد  ب
ب ذاقددددما يندددد دم   ددددمراتل دىدددديذا    دددددو  حتددددم اةددددو   ظددددمها    ددددو   او  ددددم   هدددد   بحىددددمربا 

(Costa, 2008: 18 – 38)  (Costa and Kallick, 2000: 3–12)ندم اوةدلم      آ  دا   
بحدل يل   بحمإدمعا  : (Costa and Kallick, 2009: 38 – 65)(  37 – 22أ: 2003  كمحقدك

بحلفد دددا  ما ىدددم  بحلفد دددا ادددر بحلفد دددا  بحدفدددم  ددددل أ ددد  بح  دددم  مددديما عدددلفتل   ىدددم    بال مالىددد امع  
بحلسددمح    ددا  بحمىدديذا   طب ددت بحخبددا  بحسددم  م اددر دوب دد     دد    بحلفد ددا  بحلوبمدد  عو ددو   ر ددم  

بم بحلة  دد   بالةدلةم م ع هىدم   هثدم  بال دد  –بحلخ د   – مدع بحبقمىدما  مةدلخ بم  مقددع بح دوب   بالعد بع 
    ))يةر دخم ا دسئوحم  ااةمر بح يم م  بحلفد ا بحلثمرحر  ب ةلى بر بح بقل حةلىةل بحمسلما(.

)وسدل)يتم)ت مول)عمدات)ا،عقل)ا،ثممنة )يدضع)اهتممم)ا،أراس )كمم)يأتى:
 :Persistingالمثابرة  -1

لدر  هر بالحل بم  أربا بحمتمم بحمطةو م  إةلخ بم بحلذد   حطداى أخداق ح د  بحمىديذا بح
 وب توىتددم الددر اكلمددم  بحمتمددم بحمطةو ددم    لددوباا حدد ق بحلذد دد  بحمإددمعا ل  دداى دنتةقددم حل ة دد  
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بحمىددديةم  ىدددلم  يةدددر دىاادددم بحمتمدددم بحمطةو دددم   ددددم هدددر بحخطدددوبا بحوب دددر أرباهدددم  ددددم هدددر 
 بحبقمىما بحلر  لى ل  وح  هم أ   مىتم. 

 :Managing Impulsivityالتحكم باإلندفاع  -2

بحلفد ددا   د  بحمىديذا  بدد  ايطدما أايددمم ةدا ىم ادو  ادددا  دى ندم  بحن ددا هدو بحلدأىر   
اددر بحبدد بق   بحنلددمقا بحملىدد ر  احددر أ  ا دد ت اتددل   ىددمر  ةددك بحمىدديذا.   ميددل حةمىةددل أ   نثدد  

.  أىد    اسدىر   با بحلذد   احر أى   ث ى يل أ و دم ا تدم اىلثدم    أدد    سدلخ م   دذ بحلفد دا
 بحلفد ا. دىاام دل أةاع ار

 :Thinking Flexibilityالتفكير بمرونة  -3

هددددو بحن ددددا احددددر   ددددع دددددم  طا  ددددم أخدددداق   إاةددددمر  ا  ددددم حلي  ددددا بحمن ددددو   إةددددلنثم  
ددددددل  Kwestlerعددددد بق   إخلقدددددم با دلمادددددم    ىددددد  بحلفد دددددا  ما ىدددددم امدددددم اىةدددددل آ  دددددا او سدددددلةا 

خدددددددذا أمدددددددىر يدددددددمربا بحى ددددددد     ىندددددددر  محما ىدددددددم ادددددددل دىمحةدددددددم دىةوددددددددما  ى نتدددددددم يةدددددددر 
 بحطا  م بحلر بيلم ا ةم  م  ار دىمحةلتم.

 :Thinking Metacognitionالتفكير فى التفكير )فوق المعرفى(  -4

هددو بحلخطددقط  بحلأددد  اددر بالةددلاب قةقما بحمسددلخ دم أ  دتددم با بحلفد ددا بحلددر ىمم ةددتم 
 حلأ  اهدم يةدر      قل  ور تم   بحلفد ا بحفوى دىاار اىنر أ  ا ث  بحلةم د  أكإدا ار بكدم   اىمحد 

بآلخا ل  يةر بحب ئم   ىي   أةئةم ربخةقم أ نما بحث ى يل بحمىةودما  بحمىنر    طدو ا خطدط 
 يم   دابنثم بحخطط ين  اةلخ بدتم.

 :Striving for Accuracy and Precisionالكفاح من أجل الدقة  -5

اةلخ بدتم ادر  هر داب ىم بحمىم  ا أ  بحىا   أ  بال ابابا أ  بالةلاب قةقما بحلر  ل
 بحمتمم بحلىةقمقم حةلأك  دل أ  بحنوب ا بحنتمققم رنق م  دسلن   احر خطوبا دفاب ىم ع  م.

 :Questioning and Posing Problemsالتساؤل وطرح المشكالت  -6

هر بح     يةر بحىإو  يةر بحمىيذا  اةتم   دىاام اقىقم  ا  ب ةدئةم  ددأل بحدن ص 
حمىااددم   لفددم ا دسددلو ما ب ةددئةم اددر بحلى  دد   بحلاا ددر    دد   طددا  بح ددمقل عدد ل بحمىااددم  يدد م ب

أةئةم  سقطم  ت ا احر بةلخذ  ىلمقا   وق   دتمم ايل دو دوع بحث دى  ا د  ددل بحمف د  
حةلذد   أ  اطاادوب يةدر أىفسدتل أةدئةم ر بةدقم  بد   أ ندما  دابا  بحمدمر  بحم دا    ام ةدئةم بحموحد   

 ذب قم   قسا بحفتل.
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 Applying Past Knowledge toالخبرة الساابةة فاى مواقاد جديادة      تطبيق -7

New Situation(: 

هر بحلىةل دل بحخبا   بحلةدم و بحسدم  م   فسد ا ددم اف د  ددل دىديذا  م م ىلد  علةدم و 
دددداا ادددر بحمم دددر   إةدددلا مع دخددد    بحمىدددم ا  بحلةدددم و ام دددمر  عقمىدددما. ادإ ددداب  ددددم ىةددد  

    اأىتل حل اسمىوب أ   ا ب عتم دل  ب   اأىتم ا ت دنف د  ادر بحلذد    ب أ   ا  دتمم    
 ي وحتل يل   ا .

 :Thinking Interdependentlyالتفكير التبادلى  -8

هو  وا ا ع ئم ممح م حلىةل بحلذد   ددل خدذ  يذ دما دلىم ىدم  دن مدم   ددل  بقىدم 
دلممةديم     دىر يةدر بحىم  ار دةمويما  ىم ىقم   ذحدك حد دا أ د با دلىد ر  حلددو ل  اد   

بحلذد دد  بحلىمددد  دددع  ىلددتل بحددثى  ر   اةددلخ بم حمتددم با بحلفد ددا  ما ىددم   بالمدديما عددلفتل 
   ىم     بحلفد ا علوبم     و   ر م   إاةمر بح يم م  حةلوبم  ار  و  سور  بحمور .

 دور املعلم فى تطوير وتنمية عادات العقل:
ربا بحى دد   دد اب  دتمددم  دددل يمدد  بح دد  يندد دم  لددوباا حدد ق بحمىةمدد ل بحفامددم حةىدد  يددم

اىدددديةو  بحوادددد با بح  بةددددقم  أ  ا ددددممو  بحدددد     أ   نىددددئو  دتمددددما  ىةقمقددددم.   دددد  أ بلددددذ 
بحلةم و ار ه ب بحمةم  أ  يمربا بحى    دو  ار أال  ام ا بالةلىمم  ين دم   دا اةد ا 

 (.61و:  2003دل بحىمةقم بح ىقم اةتم  كوةلم  امحقك  
     وب   بحمىةمو   ى  بحل  اما ين   ى    يمربا بحى   ار يمةقم بحلىةقل  امحى    
دل بحلذد    خممم ار بحسنوبا بحمثيا  ايو  ح  تل  ى  ب ادم  بحلدر  ىدوى ذحدك  ادمحمىةمو  
 ع   أ   ليةبوب يةر ذحك دل خذ  ا مام بحفامم حتل  ممم ةم     اب ا دل بح ا دم حقسدمي هل 

ةر بةلدىما بحىمحل دل اةوحتل   ا  ب ةئةم بحلر      ار ي وحتل  بحث ى يل ا م ما ذحك ي
 .(Leager, 2005: 11)ية تم 

اقةر يةر بحمىةل أ   داد  ربقمدم  حلذد د   أ  بحمتدل ادر أادم يمةقدم  ىةدل حدقس بحمو دوع 
م تدم خدذ  بحىدمم بح ق ى  ة    إىمم ب هل هو بحمتم با بحمخلةفم بحلر اميل أ  ىلد  و ية تدم  ىن

بح  بةر   ةك بحمتم با بحلر  ى  بحطم م بحدمدنم حةى     بحلر دل ع نتم  ةك بحىمربا  بح ق  لم د  
 (:  أ  ايو  94: 2011ال قم  ار   ار:  Ennis & Paulممابتم ار  أق اىس   و  

 .رنق م    ماإم   دتلمم   مح  م 
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 . ب  م   دتلمم    ماإم  يل بحو و  

 دلفل  بحى.   

 . مر ب  يةر  أ    اى امي  

 .مر ب  يةر ا خمذ دو   ين دم ا للر ب دا  

 .اسمةم  حمىميا بآلخا ل  دلفتمم  حمسلوق دىاالتل 

دةمويدم ددل بحخطدوبا  (Costa and Kallick, 2009: 18)   لدا  اوةدلم  امحقدك 
 اميل حةمىةل ا ثميتم ين   طب ت يمربا بحى   ار بحل   س   هر:

  با  بحىمةقما بحلر ا لمج بحلذد   احر دىاالتم.      بحمتم -1

       ادا  اب ا         لل بةلخ بدتم حققمر  بحلذد   احر بحنةم . -2

  طو ا بحإ مام بحمسلخ دم ار  نىئم بحلذد  . -3

 بال   ما  ىمربا بحى   احر دسلوق بحوير عتم. -4

 ي   اة م ى مش   بةلخ بم ا  ةم دل بحمفاربا حةدةمم. -5

 ر بحمىةل يةر أى  دمحب  دلىةل.بحن ا اح -6

 ايطما   ذ امار حةلفد ا  دمم اسمي  يةر ح مر  بحلاا   يةر ب شقما. -7

 بحلدمد   ىي  دثمشا  ع ل يمربا بحى      ل بحمنتا  يمةقم بحلىةقل. -8

 بحا ط ع ل ب ادم  بحة      ب ادم  بح محقم ح ق بحملىةل. -9

 حخطو  بحلمحقم.      بحو ع بح محر ع  م  دم هو دطةوو ار ب -10

  وظقف ح  ما بحل   س  ىي  ااةمعر. -11

 دىاام دمذب ا  ت  ىي  دسلما.    -12

 عادات العقل والرياضيات:
ا   ىةددقل بحا م ددقما اددر بح ددا  بح ددمرق  بحىىددا ل  ددا ثط عبنددما يمةقددما بحلفد ددا   نمقددم 

ذد د  يةدر يمةقما بحث ى  بالةل  دما  بحلةا در  بحدلىةل   نمقدم يدمربا بحى د   اةددر ىسدمي  بحل
بح قدددم    عددد  ددددل  نمقدددم بحىدددمربا بحما ثطدددم  محمىاادددم بحلدددر   اددد  ر حتدددم    نمقدددم يدددمربا بحى ددد  
حممم ةم ا  بحمىيذا  يمةقدما بحدلىةل  بحلوبمد  ددع بآلخدا ل  بحميدمدا  بحم سدو م    اهدم ددل 

 (. 104: 2011بحىمربا بحى ةقم  ىمما يب     
 فد دددا بحى ددد    بحإدددمىر  فد دددا بح ةدددر.  بحلفد دددا    و ددد  حددد  نم شدددية ل ددددل بحلفد دددا  ب   

ب   : هدددو بحلفد دددا بحدددوبير بال برق بحمنط دددر بحسدددببر   هدددو  فد دددا  سةسدددةر  افدددر ادددم ا ذادددا 
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ب ادد بت  بح  ددص ايددو  بحلفد ددا  سةسددةر   أالددم  اددر امحددم بحلفد ددا بحمنط ددر  بحلفد ددا بحسددببر 
يم  بحدددلىةل ادددر بحمددد ب    بحةمدىدددما  بحا م دددقما ايدددو  بحلفد دددا  سةسدددةر   ادددر امحدددم امادددم أشددد
 (.389: 2010اسلىم  بحلفد ا بحلسةسةر  ىي  أةمةر      ا هوامم   

اىمربا بحى   اةر أ   دو  دللمنم ادر دندمها بحا م دقما بحم  ةدقم  يد  ينممداهم  
 ىتم    ت اميةقم أيةر حةلذد   ار دمم ةم أىىطم بح قم  بح ودقدم   ددل  دل بحنةدم  ادر بح قدم   
  ى  بحمىيذا بحا م قم  أىىطم بح ابا   بحدلم م ار بحا م قما بحم  ةقم ددل أهدل بحد يمقل بحلدر 
 سمي  ار  نمقم يمربا بحى د  ددل خدذ  دمم ةدم بحما ىدم  ددم   با بحمىاادم  إ خدمذ بح داب    بقد  

 (.77 – 76: 2009د م   
مهقل  بحمتدددم با أ   ددد   س بحا م دددقما بحددد    للدددمل بحى  ددد  ددددل بحمفددد  وحددد ىباج  دددا    
بحةبا  بحتن ةم(   ات ب ةم  يمربا بحى   اةى  بحملىةل أكإا دا ىم اي  طب دت  : دإ   بح  مقت

ب ةدددل   ا بحلدددي  ىةموهدددم ادددي دندددمها أخددداق  امدددم  ددداق أ  يدددمربا بحى ددد   مإددد   ددداى  ةىددد  
بكلسددددمو بحمىااددددم أالدددد    ىددددي   بقىددددي  دددد دا خذحدددد  بحمىددددم ا اوادددد    بادددد     وةدددد  أعددددو 

 (. 319 :2004م ي  بحمى
 Mark دددددم ا  Golden berg  فدددد م  ىب ددددا يددددمربا بحى دددد  دددددل  بدددد   وحدددد   ع دددداج 

( يةر أى  دب أ حلن دقل بحا م دقما حد ق بحلذد د      دى افددا   ا تدم امدم افددا بحىةمدما 1996 
 . Selden and Kein, 2010: 1580) بحخبابا ار دةم  بحا م قما  

( علأم   يمربا بحى   ار دنمها بحا م دقما 101: 2014    أ مذ  دااذ امم   
بحم  ةدددقم   لدددم ل أهددد با  نمقدددم يدددمربا بحى ددد   دددمل أهددد با  ىةدددقل بحا م دددقما بحم  ةدددقم ادددر 
 مقددددع بحمابادددد  بحلىةقمقددددم   طددددو ا دنددددمها بحا م ددددقما بحم  ةددددقم امددددم   اقفددددم  عللددددم نتم أىىددددطم 

  دوب   دلنويم      اا   دو ل يمربا بحى   ح ق بحطذو.

)،إلجمب )عن)مسئل )ا،أراس  )اتبعت)ا،أراس )ا،حم،ة )ا،خطدات)اآلتة : 
مواًل:)إعأاد)قمئم )بمهمرات)ا،حل)اإلبأاعى)،لمشكالت)ا، يمضة  )وا،مالئم )،تالييذ)ا،صف)األول)

)اإلعأادى )وذ،ك)ين)والل:
خذ  ر بةم    ة د  ر بةم ى ا م يل دتم با بح   بالع بير حةمىيذا   ذحك دل   -1

 ب رعقما  بح  بةما بحسم  م ار ه ب بحمةم .
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        مقمم دب ققم  متم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم. -2

يددداض بح مقمددددم يةدددر بحسددددمر  بحم يمددد ل   ذحددددك حة يدددل ية تددددم ددددع ا ددددابا بحلىدددد اذا  -3
 بحذحدم الر   ث  بح مقمم ار مو  تم بحنتمققم.

ا،قمئم)على)عمدات)ا،عقل)،تعلم)ا، يمضةمت)،تالييذ)ا،صف)األول)اإلعةأادى )ثمنةًم:)ب مء)ا،  نميج)
)وذ،ك)ين)والل:

داب ىدددددددم أهددددددد با  ددددددد   س بحا م دددددددقما  محمااةدددددددم بالي برادددددددم   اددددددد حك خ دددددددمقص  ذد ددددددد   -1
 ه   بحمااةم.

عنر ار  وقتم بحباىمدا بح مقل يةر يمربا بحى  . -2        ب ةس بحلر ف

با بحى ددددد  ادددددر  ىةدددددل بحا م دددددقما حلذد ددددد  بح ددددد  ب    ايددددد بر بحباىدددددمدا بح دددددمقل يةدددددر يدددددمر -3
 بالي برق   ذحك دل خذ :

  ة   بحم لوق بحمخلم  حل      وبىر بحلىةل بحمللدمنم  د    اد حك بحمتدمم  ب ىىدطم  -أ 
 بحلىةقمقم بحمميل  لم نتم ار بحباىمدا.

       أه با بحباىمدا بح مقل يةر يمربا. -و 

يةددر يددمربا بحى دد    ن قمدد  اددر مددو   رح دد    ددع   ددو  حم لددوق بحباىددمدا بح ددمقل  -ج 
 بحمىةل  أىىطم د ماثم حةدلمو بحم  ةر.

اابةدددددددم ب ىىددددددددطم( يةدددددددر بحسددددددددمر  بحم يمدددددددد ل  –يددددددداض بحباىددددددددمدا  رح ددددددد  بحمىةددددددددل  -ر
  بحملخ   ل ار دةم  بحمنمها   اى بحل   س الع با آ بقتل.

 نتمققم.اابةم ب ىىطم(  ار مو    بح –مقم م بحباىمدا  رح   بحمىةل  -هد

ثم،ثًم:)تحأيأ)فمعلة )ا،  نميج)فى)ت مة )يهمرات)ا،حل)اإلبأاعى)،لمشكالت)ا، يمضة )،أى)تالييذ)
)ا،صف)األول)اإلعأادى )وذ،ك)ين)والل:

 ل اي بر أرب  بح  بةم  بخلثم  دتم با بح   بالع بير حةمىديذا بحا م دقم(   يا د   -1
بحل  دددت ددددل مددد      ثم ددد    يةدددر بحسدددمر  بحم يمددد ل  إ دددابا بحلىددد اذا بحذحددددم  دددل

  إي بر  ار مو    بحنتمققم.

 ددل بخلقددم  بخلثددم  بحمندد   ب ةددور حققددم  دتددم با بح دد  بالعدد بير حةميىددذا  ايدد بر:  -2
    ىا ر  د م  مذ  أام (..(Martin, Convington)دم  ل اوىف نةلو  

 -بحلىةقمقدددم دددل بخلقدددم  دةمويدددم بح  بةدددم ددددل  ذد ددد  بح ددد  ب    باليددد برق  ددد رب    دددو   -3
 د ما م بح ة و قم     سقمتل احر دةمويل ل دلدمائل ل اا بهمم  م طم   ب خاق  ةا بقم.

  ل  طب ت أرب  بح  بةم  بةقم  يةر دةمويلر بح  بةم. -4
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ىففدددددددد ا بحلةا ددددددددم ب ةمةددددددددقم حة  بةددددددددم  ا ددددددددى ر    ذد دددددددد  بحمةمويددددددددم بحلةا بقددددددددم  -5
ر    ذد دددددد  بحمةمويددددددم   مةددددددلخ بم بحباىددددددمدا بح ددددددمقل يةددددددر يددددددمربا بحى دددددد   ع نمددددددم

بحلدددددم طم  مةدددددلخ بم بحطا  دددددم بحمىلدددددمر  ددددددع ب حلددددد بم  محخطدددددم بح دنقدددددم بحلدددددر أ ا تدددددم 
  حب   بحلا قم  بحلىةقل حدذ بحمةمويل ل.

  ل  طب ت أرب  بح  بةم  ى ام . -6

  ل  م  بحبقمىما  دىمحةلتم اا مققم . -7

  ل ياض بحنلمقا    ة ةتم   فس اهم. -8

)ةمت)وا،مقت دمت)فى)ضدء)يم)مسف ت)ع ه)نتمئج)ا،أراس .رابعًم:)تم)تقأيم)ا،تدص
 

):عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض األول -1
")ال)يدجةةةأ)فةةة ال)ذو)دال،ةةة )) خلثدددم  مددد م بحفددداض ب    حة  بةدددم  بحددد ق  دددنص يةدددر أىددد 

ييةةذ)ا،معمدعةة )ا،تع ي ةةة )فةةى)()بةةين)يتدسةةطى)درجةةمت)تالα ≤ 0.05إدصةةمئة )ع ةةأ)يسةةتدى) 
فةى)ا،مهةمرات)ا، ئةسةة )ا،تةى)يتضةم هم)اوتبةمر)ا،حةل)اإلبةأاعى)،لمشةكالت)ا،تط ةقين)ا،ق لى)وا،بعأى)

 دل اسدمو نقمدم   ا   ح  حدم بحفدا ى عد ل دلوةدطر " )ا، يمضة  )وكذ،ك)ا،أرج )ا،كلة )،الوتبمر)ككةل
 بحثى ق ار بحمتم با بحاققسدقم بحلدر  للدمنتم  ر  ما  ذد   بحمةمويم بحلةا بقم ار بحلطبق  ل بح بةر

بخلثددم  بح دد  بالعدد بير حةمىددديذا بحا م ددقم   ادد حك بح   ددم بحدةقدددم حذخلثددم  ايدد     حققددم  اةدددل 
 أ  ا بحمىمحةدم بحلةا بقدم ادر بحمتدم با بحاققسدقم حة د  بالعد بير حةمىديذا بحا م دقم  اد حك ب خلثدم  

   ذحك. و  بآل ر ة    بح  (2ηكي    ل اسمو اةل بحلأ  ا  
 (2جدول )

فى املهارات الرئيسية "قيمة " ت " لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعة التجريبية فى التطبيقني القبلى والبعدى 
 ، وكذلك حجم التأثري التى يتضمنها اختبار احلل اإلبداعى للمشكالت الرياضية، والدرجة الكلية لالختبار ككل

اإلحنراف  املتوسط العدد اجملموعة املهارة
 α قيمة )ت( املعيارى

Sig 
درجات 
 حجم األثر احلرية

فهم 
 التحديات

 7.80 38.13 البعدى 0.95 44 0.000 27.514 9.26 17.93 45 القبلى

 14.17 47.20 البعدى 0.93 44 0.000 23.615 12.48 21.20 45 القبلى توليد األفكار
التحضري 

 تنفيذلل
 7.90 27.13 البعدى 0.92 44 0.000 22.532 7.26 10.62 45 القبلى

 29.34 112.80 البعدى 0.94 44 0.000 27.054 28.74 49.76 45 القبلى االختبار ككل
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 يتضح)ين)ا،عأول)ا،سمبق:

   دددور اددداى ذ  ر حدددم اا دددمققم ينددد  دسدددلوق  α ≤ 0.01 عددد ل دلوةدددطر ر  دددما )
مويدددددم بحلةا بقدددددم ادددددر بحلطبق ددددد ل بح بةدددددر  بحثىددددد ق ادددددر بحمتدددددم با بحاققسدددددقم  ذد ددددد  بحمة

بحلدددددر  للدددددمنتم بخلثدددددم  بح ددددد  بالعددددد بير حةمىددددديذا بحا م دددددقم   اددددد حك بح   دددددم بحدةقدددددم 
حذخلثددددم  ايدددد  ح ددددمح  بحلطب ددددت بحثىدددد ق   هدددد ب اىدددد ا احددددر  ادددد  بحفدددداض ب    دددددل 

 اا ض بح  بةم.

 2ا بحى ددد  أ  اةدددل  دددأ  ا بحباىدددمدا بح دددمقل يةدددر يدددمربη بحلدددر بحاققسدددقم بحمتدددم با يةدددر 
  اب ادذ  د  كيد  ب خلثدم   اد حك بحا م دقم  حةمىديذا بالعد بير بح د  بخلثدم   للمنتم

(   هي نقمم اب ا   دنمةثم  دمم     يةر أ  بحباىمدا بح مقل يةر 95ت0 – 92ت0   ع ل
ير حةمىدددديذا يدددمربا بحى ددد  اددددم  حددد   دددأ  ا اب ددددا ادددر بحمتدددم با بحاققسددددقم حة ددد  بالعددد ب 

 بحا م قم  ا حك ب خلثم  اي .
):عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الثانى -2

")ال)يدجةةأ)فةة ال)ذو)دال،ةة )) خلثدم  مدد م بحفداض بحإددمىر حة  بةدم  بحدد ق  ددنص يةدر أىدد 
()بةةين)يتدسةةطى)درجةةمت)تالييةةذ)ا،معمةةدعتين)ا،تع ي ةةة )α ≤ 0.05إدصةةمئة )ع ةةأ)يسةةتدى) 

لمهةةةمرات)ا، ئةسةةةة )ا،تةةةى)يتضةةةم هم)اوتبةةةمر)ا،حةةةل)اإلبةةةأاعى)ى)،وا،ضةةةمبط )فةةةى)ا،تط يةةةق)ا،بعةةةأ
 ل اسمو نقمم   ا   ح  حدم بحفدا ى " )،لمشكالت)ا، يمضة  )وكذ،ك)ا،أرج )ا،كلة )،الوتبمر)ككل

عدد ل دلوةددطر ر  ددما  ذد دد  بحمةمددويل ل بحلةا بقددم  بحلددم طم اددر بحلطب ددت بحثىدد ق حةمتددم با 
بالعدددد بير حةمىدددديذا بحا م ددددقم   ادددد حك بح   ددددم بحدةقددددم بحاققسددددقم بحلددددر  للددددمنتم بخلثددددم  بح دددد  

حذخلثددم  ايدد     حققددم  اةددل  ددأ  ا بحمىمحةددم بحلةا بقددم اددر بحمتددم با بحاققسددقم حة دد  بالعدد بير 
 بآل دددر  بحةددد     (2ηحةمىددديذا بحا م دددقم  اددد حك ب خلثدددم  ايددد    دددل اسدددمو اةدددل بحلدددأ  ا  

 .ذحك  و  
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 (3جدول )
لمهارات الرئيسية ق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى ل"قيمة " ت " لداللة الفرو

 ، وكذلك حجم التأثريالتى يتضمنها اختبار احلل اإلبداعى للمشكالت الرياضية، وكذلك الدرجة الكلية لالختبار ككل

 املتوسط العدد اجملموعة املهارة
اإلحنراف 

 املعيارى
 α قيمة )ت(

Sig 

درجات 
 احلرية

 حجم األثر

فهم 
 التحديات

 7.80 38.13 45 التجريبية
7.445 0.000 

85 

0.39 
 8.47 25.14 42 الضابطة

 توليد األفكار
 14.17 47.53 45 التجريبية

5.902 0.000 0.29 
 12.01 30.86 42 الضابطة

التحضري 
 للتنفيذ

 7.90 27.13 45 التجريبية
6.018 0.000 0.30 

 8.73 16.40 42 الضابطة

 االختبار ككل
 29.34 112.80 45 التجريبية

6.480 0.000 0.33 
 28.75 72.40 42 الضابطة

 يتضح)ين)ا،عأول)ا،سمبق:

   ددور ادداى ذ  ر حددم اا ددمققم يندد  دسددلوق  α ≤ 0.01  عدد ل دلوةددطر ر  ددما  ذد دد )
حثىددد ق حةمتدددم با بحاققسدددقم بحلدددر  للدددمنتم بحمةمدددويل ل بحلةا بقدددم  بحلدددم طم ادددر بحلطب دددت ب

بخلثددم  بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم   ادد حك بح   ددم بحدةقددم حذخلثددم  ايدد  ح دددمح  
 بحمةمويم بحلةا بقم   ه ب اى ا احر  ا  بحفاض بحإمىر دل اا ض بح  بةم.

    2أ  اةل  أ  ا بحباىمدا بح مقل يةر يمربا بحىη بخلثدم   للدمنتم لدربح بحاققسدقم بحمتم با يةر 
(  39ت0 – 29ت0  عددد ل  اب ادددذ  ددد  كيددد  ب خلثدددم   اددد حك بحا م دددقم  حةمىددديذا بالعددد بير بح دد 

 هر نقمم اب ا   دنمةدثم  دمدم  د   يةدر أ  بحباىدمدا بح دمقل يةدر يدمربا بحى د  ادم  حد   دأ  ا اب دا 
 اي .ار بحمتم با بحاققسقم حة   بالع بير حةمىيذا بحا م قم  ا حك ب خلثم  

)ويمكن)تفسي )ا، تمئج)ا،خمص )بم،ف ضين)ا،ثمنى)وا،ثم،ث)على)ا، حد)اآلتى:
بحباىدمدا بح ددمقل يةددر يدمربا بحى دد  أةددتل ادر  نمقددم بح دد  بالعد بير حةمىدديذا بحا م ددقم 

 كي   ا حك  نمقم دتم ب   بحاققسقم  بحفاعقم       ا ع ه ب احر:

   حلنمقددم دتدم با بح دد  بالعد بير حةمىدديذا   بقىدم ددمر  بحا م ددقما  بحلدر  ىدد  دةدم   خ دثم
ا ى  لسل بحا م دقما  يوىتدم عندماب  بةدل  حقم   بد أ  م د دما  ددرق احدر ىدوب ا   لدق  بحفامدم 

 حةلذد   حفاض بحفا ض  بخلثم  م م  ةك بحفا  .
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  دنمةدددثم يدددمربا بحى ددد  ددددع  ذد ددد  بحمااةدددم بالي برادددم  د لدددوق ددددمر  بحا م دددقما   خممدددم
بحمااةددم  اىندد  ايددمر  مددقم م بحم لددوق اددر مددو   أىىددطم  مقمددم يةددر يددمربا  بحتن ةددم حلةددك

بحى دد   أرق هدد ب احددر   سددل دة ددوت اددر دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم حدد ق 
  ذد    ةك بحمااةم.

  ف دد  بحلذد دد  يةددر  وظقددف يددمر  بحمإددمعا  دددل خددذ  ب ىىددطم بحم  دددم  محباىددمدا ةددمي هل  
قمم ا  م حتدل ددل دىديذا    محلدمحر ىةد  أ  بحلذد د  أمدث وب أكإدا دإدمعا  يةر بةلخ بدتم ا

ادددر دىمحةدددم بحمىددديذا بحم  ددددم حتدددل  هددد ب ظتدددا أ ندددما   ة ددد  ا م دددما بحلذد ددد   ددددل خدددذ  
دذا ددم  مددو   ىدد  بحلذد دد  ال م ددما  لسددل  م مددمحم    ددا دأحواددم  محنسددثم حدد دذقتل  

د م حم بحل  ت دل م م بح ةو  بحلر  ل بحلوم  اح تم   ا حك دإمعا  بحى    دل بحلذد   ار
  ي م ب كلفما   ىةمح بح    بحلوم  حة ةو  بحمطةو م.

  كمم أ      ر بحلذد   يةر بحل يل ار باىم  تل  ي م بحلساع دل خذ     ال دةمويدم ددل
بكلىددما  ب ىىددطم  محباىددمدا  بحلددر  اادد  يةددر يددمر  بحددل يل اددر بالىدد امع ةددمي  بحلذد دد  اددر

 مقددع بحبقمىددما بحما ثطددم  محمىدديةم  بحلومدد  حةبقمىددما بحنم  ددم  بدد  بحىددا ع اددر بح دد   امددم 
 ةمي هل أالم  ار       بحمىيةم      ب   مقم لتم مقم م ةةقمم ر   بى امع أ   ساع.

  دد   ر بحلذد دد  أالددم  يةدددر دتددم   بحلفد ددا ادددر بحلفد ددا ةددمي  بحلذد ددد  يةددر بحددلخةص ددددل  
حسط ر  بحن ا  بحسدط قم حألددو  امدل خدذ  ب ىىدطم بحلدر  ااد  يةدر  ةدك بحىدمر  بحلفد ا ب

بةدددلطمع بحلذد ددد  بحلىددداا يةدددر اقىقدددم بحلفد دددا ادددر ب شدددقما  ب ةدددلاب قةقما  بحطددداى بحلدددر 
افدا   عتم يند  بحلىمدد  ددع بحمىديذا بحم  ددم   هد ب عد     ةدمي  ادر  نمقدم دتدم با بح د  

  بحلذد د  أمدث  حد  تل  ذ دم ادر بح د  اةدل ايلفدوب عل د ال عقدم  بالع بير حةمىيذا  انة  أ
 باددد  ا دددط ددددا ثط  محمىددديةم  حددددل اسدددىو  احدددر بحلومددد  احدددر أكبدددا يددد ر دميدددل ددددل خدددذ  
بحطذ م ار بحلفد ا  حل  ن  ا  فد داهل ادر ب ةدم   باد   حددل أالدم  ادم  حد  تل دا ىدم ادر 

طمع بحلذد د  بحلن د  ددل ائدم احدر أخدا أ ندما بحلفد ا امل خدذ  بحلفد دا ددم   با بحمىاادر بةدل
 بحلفد ا ار بحمو وع بحوبا .

    دد   ر بحلذد دد  يةددر  وظقددف يددمر   طب ددت بحخبددا  بحسددم  م اددر دوب دد     دد    انةدد  أ  هدد 
بحىمر  هر ب ةم  ار يةل بحا م قما  امحا م دقما يةدل  ابكمدر  لطةدر ددل بحلذد د  ر ددم 

ح دددوبى ل  بحن ا دددما  بحنلدددمقا  ددددم احدددر   دددا ذحدددك بحلدددر  دددل بةدددل يما بحمىةوددددما  بحمىدددم ا  ب
ر بةدلتم ةددم  م  الدر  ددلميل ددل اتددل بحموب ددقع بحا م دقم بحة  دد   بحم  ددم أ  ادد  بحمىدديذا 
بحا م ددقم   هدد ب اددم  حدد  ر   اب ددا اددر  نمقددم دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم 
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ةمةقم  هر بحث ى يل بحمىةودما  بحمىم ا ح ق بحلذد    امحلذد   هنم أمث  ح  تل يمر  أ
 بحسم  م  بحملىة م  محمىيةم بحمطا ام حةلوم   ال  بح ةو  حلةك بحمىيةم.

   أدم     ر بحلذد   يةر يمر  بحلفد دا بحلثدمرحر ىمدر حد  تل دفدمهقل بحدلىةل بال لمدمير امحلةم د
ينتل  لثمر  ب  با  هنم أمث   ن ا حنفس  يةر أى  يلو ربخ  بحةمميم   افدا ار دى  

 ب ادم  دع أاابر دةمويل    محلمحر  لميل دل بحومو  احر أال  بح ةو  بحممينم   اد حك 
ا   احر أكبا ي ر دميل دل بح ةو  دل خذ  يمةقم بحى د  بحد هنر بحلدر   د ت ربخد  
بحمةمويدددم  بحلدددر  ندددلا ينتدددم  ذ دددم ادددر ب اددددم    اددد حك ادددمحلفد ا بحةمدددمير اسدددمي   ىدددي  

ةدر يةدر     دد  ب  حو دما  ب هد با بحما ثطددم  محمىديةم  ىدي  بالدد  دمدم اسدمي  يةددر أةم
  نمقم دتم با  ىي   بحفا .

  دددل خددذ   دد   ر بحلذد دد  يةددر بةددلخ بم يددمر  بحلسددمح    ددا  بحمىدديذا  ددلل     ثددم يةددر 
دتددم   بحلسددمح    ددا  ب ةددئةم بحلددر  سددمي   اددر بظتددم  بحمىدديةم   و ددق تم   فسدد اهم دمددم 
اسدددمي  ادددر  نمقدددم دتدددم       ددد  بحمىددديةم  ىدددي   ب ددد   ر  دددت   اددد حك اسدددمي  ادددر دتدددم   
بكلىددما بحبقمىددما امددل خددذ   ةددك ب ةددئةم  ددلميل بحلةم دد  دددل بحلومدد  احددر  مقددع بحبقمىددما 
بحما ثطم  محمىيةم   ا حك  لل  حةلذد   دم اذب ام  هندما  داى  سدمي   يةدر بحل  دت ددل 

  تم أ    ور  اى أخاق اميل دل خذحتم بحلوم  حة  .بح ةو  بحلر  ل بحلوم  اح

  دتم   بحدفم  دل أ   بح  م ةمي ا بحلذد    ىدي  أةمةدر يةدر اامدتل حةومدو   يةدر 
ر  ما بح  م اقمم ا ودو     دل أيمم   ه ب بىىيس يةر اةوحتل حةمىيذا بحم  ددم اددمىوب 

ل  مح  ددم  ب   ددم     سددىو  ر دددم اسددىو  ربقمددم احددر بحومددو  ح ةددو  أمدد ةم   ددا دأحواددم  لسدد
حةل اق دل م م ا م م تل  بح ةو  بحلر  ل بحلوم  اح تدم دمدم ةدمي  أالدم  ادر  نمقدم دتدم   

 بحل  ت دل م م بح   ح ق بحلذد  .

   أدددم  دد   ر بحلذد دد  يةددر يددمر  بحلفد ددا  ما ىددم ةددمي هل يةددر بحلفد ددا اددر دسددم با دلىدد ر
بحومدددو  حة ددد   دددأق  ا  دددم   أىددد  اذب ددددم أف فددد   دددمو  بحخدددا ج يدددل ددددم هدددو ددددأحوا  د م حدددم 

أدمدتل  ث إدو  يدل أعدوبو أخداق  سدمي هل ادر بحومدو  حة ةدو  بحمطةو دم دمدم ةدمهل  ىدي  
 أةمةر ار  نمقم دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم.    

)ا،أراس )بمم)يلى:)فى)ضدء)يم)مسف ت)ع ه)ا، تمئج)ا،سمبق )،لأراس )تدصى
 :توصيات خاصة باملعلمني ()م

 .ي م  ا  أق ا  أ  أق ادا  او  بحمىيةم اىا تم بحلذد   ر   دنم ىلتل ا تم 
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  ا    ب هلممم عل   ر بحلذد   يةر بحلفد ا  بحلوم  حةمىةودما  أىفستل  بحث ى يل 
  مه  . بحمىةودما بحنم  م ار بحمىيةم   ن قمتم ع    دل ايطمقتم حتل   و  

 .دابيما ام ما  خ مقص  ذد   بحمااةم بالي برام ين      س بحتن ةم 

  ا     ىةدقل بحلذد د  بحدقىقدم بحلدر افددا عتدم بحىةمدما ددل خدذ    د ال دىديذا دفلوادم 
 بحنتمام    ا ديلمةم بحبنما  حمم ح حك دل دار ر دتل   ب  يةر  ا  م  فد اهل.

 دثين)ويتخذى)ا،ق ار)فى)يعمل)تعلةم)وتعلم)ا، يمضةمت.ب()تدصةمت)ومص )بم،ت بديين)وا،بم

  ددد  بحمىةمددد ل    دددم  ى ددداق يدددل يدددمربا بحى ددد   دتدددم با بح ددد  بالعددد بير حةمىددديذا    
 بحا م قم  اقىقم  نم لتم ح ق بحلذد   الر اف  هل ار يمة لر  ىةقل   ىةل بحا م قما.

 ةددددم بالي براددددم  ا ددددى  ددددا    ب هلمددددمم  ىددددمربا بحى دددد  اددددر  دددد   س بحا م ددددقما  محماا
 أ   ذ بح  بةم د ق دذقملتم حم لوق بحا م قما  محمااةم بالي برام.

  ددد ال د لدددوق ددددمر  بحا م دددقما ادددر مدددو   دىددديذا دفلوادددم بحنتمادددم  دىددديذا   دددا  
ديلمةم بحبنما  دىيذا دا ثطم  مهلممدما بحلذد   ع    دل    ام  ار مو   دىةودما 

  دىم ا دثمشا .

 ةمدد ل  بدد   أ نددما بحخ دددم يةددر بحلدد   س بح ددمقل يةددر يددمربا بحى دد  حمددم أ بللدد   دد   ر بحمى
بح  بةددم بح محقددم دددل اميةقددم يددمربا بحى دد  اددر  نمقددم بحل  دد   بح  بةددر  دتددم با بح دد  

 بالع بير حةمىيذا بحا م قم ح ق بحلذد  .

 ددقما ب هلمددمم  متددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم   لددم نتم اددر الددر بحا م 
 ار بحمابا  بحلىةقمقم بحمخلةفم حل   ر بحلذد   ية تم.

  ب ةلفمر  دل رح   بحمىةل بحمى   ا دم  حىدمربا بحى د  ادر دةدم   د   س بحا م دقما حلنمقدم
 دتم با بح   بالع بير حةمىيذا بحا م قم.

)سمت)وا،بحدث)وي هم:فى)ضدء)نتمئج)ا،أراس )يمكن)اقت اح)ا،مزيأ)ين)ا،أرا
 .ا ابا ر بةما دمم ةم حة  بةم بح محقم ار بحموبر بح  بةقم ب خاق 

  ا ابا ر بةما دىمعتم  لل ا تم ر بةم اميةقم     س بحا م دقما بح دمقل يةدر يدمربا بحى د  حد ق
 بحموهو  ل(. -ذ ق مىو ما بحلىةل  –بحلذد   ذ ق ب القم ما بحخممم   طيا بحلىةل 

 ا او  بحدفماما بحذحددم حمىةدل بحا م دقما ح دلميل ددل  نمقدم دتدم با بح د  ا ابا ر بةم
 بالع بير حةمىيذا بحا م قم ح ق  ذد   .

 .ا ابا ر بةما او  اميةقم عابدا  مقمم يةر يمربا بحى   ار  نمقم دلي ابا  م ىم أخاق 
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 أواًل: املراجع العربية:

ب  ر   يمدم :  ا،عمدات)ا،عقلة )وت ميتهم)،أى)ا،تالييةذ.(: 2002اعابهقل أام  بح دم  ر   -1
 ديلثم بحى اق. 

 ا مددم ددد ب   ).استكشةةمل)وتقصةةى)عةةمدات)ا،عقةةل :(أ2003  امحقددك   نددم اوةددلم   آ  ددا -2
 .بح تاب  ب هةقم  بحممةدم بحىا قم بحسىورام: رب  بحدلمو بحلا وق حةنىا  بحلوح ع

 ا مدددم دددد ب   ).فعيةةةل)واشةةةغمل)عةةةمدات)ا،عقةةةلت :(و2003  امحقدددك   ندددم اوةدددلم   آ  دددا -3
 بح تاب  ب هةقم  بحممةدم بحىا قم بحسىورام: رب  بحدلمو بحلا وق حةنىا  بحلوح ع.

  بح دمها : ا،حل)اإلبأاعي)،لمشكالت)بين)ا،دعي)و)األسةلدب(: 2003أامل د م  يدمدا   -4
 ديلثم بح ب  بحىا قم حةدلمو.

ا  دد   بر الكسددمو دىةمددم بحا  ددم دتددم با (: اىمحقددم عاىددمد2005  تددم  د مددور  ددور    -5
بح   ب علدم ق حةمىيةم   أ  ا  يةر بكلسمو بحطف  حلةك بحمتم با.  ةدمحم رالدو ب   دىتد  

 بح  بةما بحلا و م:  مدىم بح مها .

(:  طددو ا دددنتا يةددل بال لمددمع اددر  ددوا ىمددوذج هندندد  2011اسددنر همشددل بحتمشددمر   -6
 اب  ح ق  ذو بحمااةم بحإمىو م.  ةمحم رالو ب   اةقم حلنمقم يمربا بحى    دتم   ا خمذ بح

 بحلا قم:  مدىم اةوب .

 ديلثم بحتذ  حةنىا  بحلوح ع: بح مها . يهمر،)ذه ة .)250(: 2010    ا هوامم    -7

اميةقدددم عاىدددمدا ا ابقدددر ادددر هن ةدددم بحفابكلدددم   دددمقل يةدددر  :(2011   دددور  ةدددمدقم اسددد ل -8
 ىددد  دتدددم با بح ددد  بالعددد بير حةمىددديذا حددد ق بحددد هنر بالحدلا ىدددر ادددر  نمقدددم بحى ددد  

  بحمةةدد  بحاب ددع يىددا  يعلةة )ت بديةةمت)ا، يمضةةةمت ددذو اةقددم بحلا قددم شدداثم بحا م ددقما. 
 .123:  59      وح و 

(: أ ددا بةددلخ بم انقددم  رق عوىددو  حقثىددما بحلفد ددا بحسددلم يةددر 2009ةدد ا د مدد   وةدد    -9
ا حد ق  دذو بحىدىر بحىةمقدم  يةقدما  نمقم دتم با بح   بالع بير حةمىيذا ادر بحدقمقدم
 بحلا قم.  ةمحم دم سل ا  اةقم بحلا قم:  مدىم عنتم.

ا،مةةةل)ا،بشةةة ى)"م،ةةة )ا،تفكيةةة )وا،حةةةل)اإلبةةةأاعى)(: 2011ةدددةقمم  يبددد  بحوباددد   وةددد    -10
   ددةسم   ثم حةنىا  بحلوح ع  بحممةدم بحىا قم بحسىورام.،لمشكالت"
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(:  دددددد   س يددددددمربا بحى دددددد    ددددددد خ  حددددددلىةل بحا م ددددددقما 2005يب ددددددا اعددددددابهقل ح دددددد ب    -12
ا،مةةةةةاتم )ا،علمةةةةةى)ا،خةةةةةميا)"ا،تغيةةةةة ات)ا،عم،مةةةةةة )وا،ت بديةةةةة )وتعلةةةةةةم)دددددد ق بح قدددددم   . 

بحةماقدددددم بحم دددددا م حلا و دددددما بحا م دددددقمات ىدددددمرق أيلدددددما ه ئدددددم بحلددددد   س  ا، يمضةةةةةةمت"
 .132 – 125عبنتم      

(: اميةقددم  دمدد  ىمدوذ ر  بحل ددمقل بحىيسدر حةمدنتا      نو ددع 2014ادم    أامد  اسدل   -13
بحل   س  ار  نمقم بحفتدل بحا م در  بح د  بالعد بير حةمىديذا حلذد د  بحمااةدم بالي برادم 

  ا م   ىمم   ىةمتل.  ةمحم رالو ب   اةقم بحلا قم:  مدىم اةوب .

دا د لدددا  ادددر  ددد   س ددددمر  بحلدددم     دددمقل يةدددر (: اىمحقدددم عاىدددم2011ال قدددم يةدددر  ادددر   -14
يددددمربا بحى دددد  حلنمقددددم دتددددم با ب خددددمذ بح دددداب   بحل  دددد   بح  بةددددر حدددد ق  ذد دددد  بحمااةددددم 

 بالي برام. ةمحم رالو ب   اةقم بحلا قم  محىا ش:  مدىم  نم  بحسو س. 

)تط ةقمت)عملة )فى)ت مةة )ا،تفكية )بمسةتخأام)عةمدات)ا،عقةل. :(2008د م   يا ىواد    -15
 )يمم : رب  بحمس ا .

 TRIZأ ددا بةددلخ بم اةددلاب قةقم  مقمددم يةددر دثددمر   ا دد   :(2011  أامدد  د مدد  مددذ  -16
اددر  نمقددم دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم حدد ق  ددذو بحمااةددم بالي براددم. 

  ةمحم دم سل ا  اةقم بحلا قم:  مدىم عنتم.  

 :(2011  بحمددد عوحر بددد  بحسدددذم شدددم ي ةدددا    ةدددى   يبددد  بحيندددر ييمشدددم  د مددور ال دددر -17
.) نمقددم دتددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا حدد ق دىةمددر بحىةددوم  أ ددا  يةددر أربا  ذد دد هل

 .60 - 17 بحى ر بحإمىر  بحمةة  بحإمىر      ا،معل )ا،ع بة )،تطدي )ا،تفدال.

(: اىمحقم  اد       بقدم ادر يدمربا بحى د  ادر  نمقدم بحل  د   2014دااذ د م  امم    -18
م ر  بحلفد ا بالع بير  بال ةدم  ى وهدم  ى دو بحا م دقما حد ق بحطمحثدما بحةمداقدما. بحا 

بحىد ر بحإدمدل  ب   ىدو   بحةد ا بحإدمىر  اعا دد   دراسةمت)ع بةة )فةى)ا،ت بةة )وعلةم)ا،ة فا.)
    100  :162. 

عاىددمدا د لددا   ددمقل يةددر بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا اددر (: 2013بحبنددم   بحمددنىل ديددم يبدد  -19
تددم با بح دد  بالعدد بير حةمىدديذا بحا م ددقم  بح قم قددم حدد ق  ددذو بح دد  ب     نمقددم د
 .247:  180بحى ر ب     اعا         يعل )ت بديمت)ا، يمضةمت. بحإمىوق.
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(: أ دا عاىدمدا  د   بر حة د  ب علددم ق حةمىديةم ادر  نمقدم 2005دنم  د مدور د دطفر   -20
بح ة ددم بحإمىقددم دددل بحلىةددقل ب ةمةددر   ىدد  دتددم با بحلفد ددا  اىمحقددم بحدد با حدد ق  ةم دد با 

  ةمحم رالو ب   دىت  بح  بةما بحلا و م:  مدىم بح مها .

(: بةلخ بم أةلور و بحلفد ا ادر  د   س بحا م دقما حلنمقدم يدمربا 2011ىمما بحس   يب      -21
يعلة )دراسةمت)بحى   بحمنلا  دسدلو ما بحلفد دا بحلدأدةر حد ق  ذد د  بح د  ب    باليد برق. 

 .143 - 101(  أ سطس      173بحى ر    .،م مهج)وط ال)ا،تأريافى)ا

(: اميةقدددم بةدددلخ بم بةدددلاب قةقما بحلفد دددا بحملىدددىر ادددر  ادددع 2009 بقددد  يبددد   د مددد    -22
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(  راسددمبا    153ىدد ر   بح.)يعلةة )دراسةةمت)فةةى)ا،م ةةمهج)وطةة ال)ا،تةةأريا.)ب علدد بقر
  47 - 117. 

( : دددد ق اميةقدددم دةمويدددما بحدددلىةل بحلىم ىقدددم ادددي  نمقدددم 2004  ر وةددد   دددذ  أعدددو بحمىدددم  -23
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 .341-313بحى ر بحسمر   بحخمسو        .يعل )كلة )ا،ت بة )بم،م صدر، .بحملوةطم

عةةةةمدات)ا،عقةةةةل)وا،تفكيةةةة ) ا،   يةةةة ): (2005  يمددددو  أدقمددددم د مدددد    وةدددد   طددددمدر   -24
 يمم : رب  بحفدا.وا،تط يق(.)
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate t the 

effectiveness of a program based on the habits of mind in learning 

mathematics for developing the preparatory stage pupils' creative solving 

skills of mathematical problems . This problem was answered in the light 

of four questions. The focus was on the content of geometry in 

mathematics course for the first-grade preparatory pupils, the second 

semester. The study sample consisted of the first-grade preparatory 

pupils from two preparatory schools in Tukh Educational 

Administration, Qalubiya. They were divided into two groups: Control 

group (Tant-Al-Gazirah Prep School for Girls) and experimental group 

(Al-Shaheed Abdul-Baset Gamal Abdul-Baset Prep School for Boys and 

Girls). The tool of the study consisted of Test of creative solving skills of 

mathematical problems. The results of the study investigated that there is 

a statistically significant difference at (0.01) between the control group 

and experimental group in the creative solving skills of mathematical 

problems test in favor of the experimental group students. 


