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 ملدص البحح

هدف البحث الحالى إلى تقصىى االمةىب برمىامق مقتىرح  ىاىم لمىى المىدرل البصىر  
 -التعمىةم -االستمباط –اى تممةب بعض مهارات التفكةر الرةاضى المتمثمب اى: ) االستقراء 

التفكةىىىر البصىىىر ت لىىىد  ت مةىىىذ المرحمىىىب االبتداىةىىىب   -حىىىل المتىىىك ت -التعبةىىىر بىىىالرم ز
حةىث تىم  -من إلىداد الباحثىب - لتحقةق هدف البحث، تم استردام ارتبار التفكةر الرةاضى

ت طالبىا   طالبىىب  47تطبةقى  لمىى لةمىب مىن ت مةىذ الصىىف الرىامس االبتىداىى بمى  لىددها )
   -كتفت متاىق البحث لما ةمى:  

أن البرمامق المقتىرح القىاىم لمىى المىدرل البصىر  ذ  تىوثةر  ى    اعىال اىى تممةىب   1
مهىىىارات التفكةىىىر الرةاضىىىى ) كمهىىىارة كمةىىىب أ  كمهىىىارة ارلةىىىبت لىىىد  ت مةىىىذ لةمىىىب 

 البحث 

أن البرمامق المقترح القاىم لمى المدرل البصر  كىان أ ى   تىوثةرا   أكثىر ح مىا  اىى   2
ممةب التفكةىر الرةاضىى ككىل ةمةهىا اىى القى ة  الح ىم مهىارة االسىتقراء، ثىم التفكةىر ت
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البصر ، ثم مهارة التعبةر بالرم ز، ثم مهارة االستمباط، ثم مهارة  حىل المتىك ت، 
 ثم مهارة التعمةم 

 مكدمـة 
لقد مةز اهلل سبحام   تعالى اإلمسان بمةزة العقل  التفكةر،  اضىم  بهىا لمىى سىاىر 

م  ات األرض،  استعمره اي األرض بهذه الممحب الربامةب،  اتح لهذا العقل  مى ات العمىم مر
مىىن سىىمص  بصىىر  سىى اهما،  طمىىب مىىن اإلمسىىان أن ةتفكىىر اىىي عالىىى ،  أن ةىىتعمم  ةعمىىل، 

ِاىي َأمُفِسىِهم  َمىا َرَمىَق  َأَ َلىم  َةَتَفكرىُر ا  لاب لمي من ح ب لقم  لن التفكةر، اقال تعىالى: 
ىَن المرىاِس ِبِمَقى نر َكِثةىر ا مِّ َض َ َما َبة َمُهَما ِإالر ِبال َحقِّ َ َأَ ٍل مَُّسمًّى َ اِ  اء َربِِّهىم  المرُ  السرَماَ اِت َ اأَلر 

َتُق ُمىى ا ِلمرىىِ  َمث َمىىى ل  ِإمرَمىىا َأِلُظُكىىم ِبَ اِحىىَدٍة َأن  ىى    ىىال لىىز   ىىل: ،  ت 8الىىر م )   َلَكىىاِاُر نَ 
َ  َلىَذاٍب َتىِدةدٍ  سىبو   َ ُارَاَد  ثُمر َتَتَفكرُر ا َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِ مرىٍب ِإن  ُهىَ  ِإالر َمىِذةرَّ لرُكىم َبىة َن َةىَد

    ت 46)

االعقىىل  التفكةىىر هبىىب راصىىب ة ىىدر باإلمسىىان أن ةهىىتم بهىىا  ةممةهىىا،  راصىىب لىىد  
 االبتداىةب الذةن ةممك ن لقمةب ةمكن تتكةمها بو  تكل ت مةذ المرحمب 

إن تكىىى ةن لقىىى ل األاىىىراد  تممةىىىب تفكةىىىرهم أصىىىبح هىىىداا  اسىىىتراتة ةا   مسىىىولب بقىىىاء 
   ىى د لمىىا كد لىىب تعىىةش  سىىط الترةىىرات ال ارةىىب لمىىي السىىاحب العالمةىىب  مىىا تفىىرزه مىىن 

مسىى لةب مم طىب بالتربةىب  تحدةات؛  لىذلك اى ن إلىداد األاىراد  تممةىب لقى لهم  تفكةىرهم هىي
  ت8، 2008) محمد المفتي،  مؤسساتها التعمةمةب بارت ف م ادها الدراسةب 

 تعتبىىر مىىادة الرةاضىىةات مىىن أهىىم المىى اد الدراسىىةب التىىي تسىىاهم اىىي تحقةىىق هىىذا 
الهىىدف حةىىث تقىى د إلىىي تممةىىب التفكةىىر لىىد  الت مةىىذ اىىي مرتمىىف مىىراحمهم العمرةىىب؛ ألمهىىا 

عىىل ممهىىا م ىىاال  رصىىبا  لتممةىىب  ىىدرة الت مةىىذ لمىىي التفكةىىر الرةاضىىي بمىىا تتمةىىز بطبةعىىب ت 
تح ة  من متك ت تثةر تفكةرهم  تتحد  ذكىاءهم،  بمىا تتطمبى  مىن إ ىراء لممةىات لقمةىب 

 لمةا  
لىىذا ةعىىد تممةىىب التفكةىىر الرةاضىىي مىىن أهىىم أهىىداف التربةىىب الحدةثىىب،  لكىىي مممىىي 

ضىىةات ة ىىب أن ممىىد الت مةىىذ بىىبعض األساسىىةات التفكةىىر الرةاضىىي مىىن رىى ل تىىدرةس الرةا
الرةاضةب؛ ألن الرةاضةات م ضى ع تراكمىي ةعتمىد الىتعمم ال حىق اةهىا لمىي الىتعمم السىابق، 

                                                 

 نظام التوثيق المتبع )اسم المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة أو الصفحات المقتبسة( 
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ا ذا لم ةحقق الت مةذ التعمم السابق، ا مهم سة ا هم صع بات اىي اهىم مىا ةبمىي لمةى  مىن 
تي ةحتا ها الت مةىذ  التىي م ض لات  دةدة،  من هما  د تت مي أهمةب رصد األساسةات ال

مىىن ر لهىىا مممىىي  ىىدرتهم لمىىي التفكةىىر الرةاضىىي؛ ألن مىىا ةؤةىىد الضىىعف اىىي األساسىىةات 
  ت159-157، 2007) لبد ال احد حمةد، ةمسحب لمي ضعف اي التفكةر الرةاضي 

 مظرا  لألهمةب التي ةحظى بهىا التفكةىر الرةاضىي اقىد أ رةىت العدةىد مىن الدراسىات 
ةىىب اىىي م ىىال تىىدرةس الرةاضىىةات باسىىتردام العدةىىد مىىن الطىىرق  األسىىالةب  البحىى ث الترب  

 االستراتة ةات لتممةب التفكةر الرةاضي  مهارات  لد  المتعممةن  من هىذه الدراسىات دراسىب 
التىىى ا ترحىىت برمام ىىا  اىىي الرةاضىىةات  اىمىىا   ت2006محمىى د لبىىد المطةىىف، السىىةد أحمىىد، )

رات الت اصىىل  التفكةىىر الرةاضىىي لىىد  ت مةىىذ الصىىف لمىىي األمتىىطب التعمةمةىىب لتممةىىب مهىىا
إلىى االمةىب اسىتردام  ت2007)تةسىةر رمةىل، الرامس االبتىداىي  اىى حىةن ت صىمت دراسىب 

إسىىىتراتة ةب حىىىل المتىىىك ت اىىىى تممةىىىب التحصىىىةل  التفكةىىىر الرةاضىىىى لىىىد  طمبىىىب المرحمىىىب 
إلىي   ى د  تت Maryam, K., et al, 2010األساسىةب اىى األردن   ت صىمت دراسىب

ل  ب اة ابةب  مرتفعب بةن التفكةر الرةاضي  االت ىاه محى  الرةاضىةات، بةممىا همىاك ارتبىاط 
 ,Gulfem, S., et al)سمبي بةن التفكةر الرةاضي  القمق الرةاضي   استردمت دراسىب 

األمتىىطب الرةاضىىةب اىىي المدرسىىب االبتداىةىىب لتممةىىب مهىىارات التفكةىىر الرةاضىىي لىىد   ت2011
 الصف السادس االبتداىي أثماء تفال تهم دارل الفصل الدراسي  ت مةذ 

ةتبةن من العرض السابق لم م لب الدراسات السابقب أن معظمها  ىد اهىتم بتممةىب 
التفكةر الرةاضي لد  الت مةىذ مىن رى ل اسىتردام أسىالةب  اسىتراتة ةات مرتمفىب  متم لىب 

لرةاضىىةب،     رةرهىىا   مىىن ثىىم ةعىىد مثىىل اسىىتردام إسىىتراتة ةب حىىل المتىىك ت، األمتىىطب ا
االهتمام بتممةب مهارات التفكةر الرةاضي من أهم أهداف تعمةم  تعمم الرةاضىةات اىي ال  ىت 
الحاضىىر،  اىىي ظىىل هىىذا االهتمىىام المتزاةىىد بىى ، اقىىد ظهىىرت اسىىتراتة ةات  مىىدارل تدرةسىىةب 

الىب لىن طرةىق حدةثب تسالد التممةىذ لمىي أن ةمىارس مهىارات التفكةىر الرةاضىى بطرةقىب اع
استثارة الح اس إلىي أ صىي در ىب ممكمىب، ممىا ةحفىز العقىل لمىي ممارسىب مهىارات التفكةىر 
الرةاضىىىي المرتمفىىىب، اظهىىىرت لىىىدة مىىىدارل تدرةسىىىةب حدةثىىىب تعتمىىىد لمىىىي البصىىىرةات اىىىي 

    ت  Visual Approach )   المدرل البصَرالتدرةس  ممها 
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ت الذَ ةؤكىد لمىي تPiaget ة  ةستمد المدرل البصَر أسس  من عراء  أاكار بةا
ضىىر رة اسىىتردام األمتىىطب البصىىرةب مثىىل الرسىى م الت ضىىةحةب  األتىىكال البةامةىىب  الممذ ىىب 
 ال سىىاىط التعمةمةىىب  الصىى ر لتمثةىىل األاكىىار الم ىىردة مظرةىىا  لكىىي ةىىدركها الت مةىىذ لم ا هىىب 

مىات ممى  أثمىاء الث رة المعراةب لن طرةق التفكةر اي التكل أ  المم ذج  استر ص المعم  
 ت 120، 2009حسن،  ، محمد ) تحات  لبد اهللالتدرةس

أثماء التدرةس بالمدرل البصىَر ةقى م الت مةىذ بتمثةىل المعم مىات بصىرةا  بومفسىهم 
لىىن طرةىىق الربىىرات  األمتىىطب الممم سىىب  معال تهىىا  ربطهىىا بالمعم مىىات الم  ىى دة اىىي 

تهم لمىىي االحتفىىاظ بهىىا ل سىىتفادة ممهىىا بمةىىتهم المعراةىىب ممىىا ةقىىَ  إدراكهىىم  ةزةىىد مىىن  ىىدر 
  ىىت الحا ىىب   مىىن همىىا تبىىرز د الىىى االهتمىىام بتىىدرةس المىىدرل البصىىر  كمىىدرل لمتعمىىةم 
  الىىتعمم   اىىىى هىىذا الصىىىدد ةحىىىدد بعىىض التربىىى ةةن أهىىم تمىىىك الىىىد الى اىىى المقىىىاط التالةىىىب:

(Vallee, G.B., et al., 2007, 434) ،( Guler, G. & Ciltas,A., 

2011,145) ،(Shane, H.C., et al., 2012, 1128) ،(Abdullah, N., et 

al., 2012, 35 ت 
تك ةن ات اهات إة ابةب مح  دراسب المماهق الدراسةب،  ا  ىراء المزةىد مىن الت ىارب  -

 العممةب البسةطب لد  المتعممةن 
ة عل المىتعمم أكثىر إة ابةىب  متىاطا ، اهى  ةسىالده لمىي لممةىات التفكةىر  الترةىل  -

 م  المقارمب  تح ةل أتكال إلي أتكال أرر   الرس

إن استردام المدرل البصر  بما ةتمم  مىن تمثىة ت  أمتىطب بصىرةب ةعتبىر  ىزءا   -
هامىىا  اىىى تعمىىةم الرةاضىىةات؛ ألن تمىىك التمثىىة ت تعىىزز الحىىدس  الفهىىم اىىى مىىادة 

 الرةاضةات 

اإلدراك ةقىىىدم ت سىىىةدا  لممفىىىاهةم  المتىىىك ت الرةاضىىىةب ممىىىا ةسىىىالد المىىىتعمم لمىىىى  -
 التامل لم ض ع التعمم 

 من ممطمق تمك الد الى اهتمت العدةد من الدراسىات  البحى ث الترب ةىب باسىتردام 
التىىى  ت2005)محمد لبىىد المعبىى د، المىىدرل البصىىَر اىىي تعمىىم الرةاضىىةات،  ممهىىا دراسىىب

مدسىةب أظهرت متاى ها أن لمبرمامق أثرا  بالرا  اي تممةىب التفكةىر البصىَر  حىل المتىك ت اله
لمتعىرف (Garderen, D.V., 2006) لىد  ت مةىذ المرحمىب اإللدادةىب   أ رةىت دراسىب 
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لمىىي أثىىر اسىىتردام المىىدرل البصىىَر اىىي حىىل المتىىك ت المفظةىىب اىىي الرةاضىىةات،  أظهىىرت 
المتاىق االمةب المدرل البصَر اي تممةب مهىارة التصى ر البصىَر لىدَ الطى ب الم هى بةن  

تؤكد أن ال حدة المقترحب اىي ضى ء المىدرل  ت2011) مرات محم د،    اءت متاىق دراسب
البصَر المكامي اي تىدرةس همدسىب الفراكتىال تتصىف بدر ىب كبةىرة مىن الفالمةىب اىي زةىادة 

  تحصةل ت مةذ الصف الثامن االبتداىي الصم  ضعاف السمص
بىر   اي ض ء العرض السىابق لمبحى ث  الدراسىات السىابقب ةتضىح لمىا األهمةىب الك

لممىىدرل البصىىَر  د ره اىىي تحقةىىق متىىاىق ممم سىىب اىىي إكسىىاب بعىىض ال  امىىب الترب ةىىب 
التفكةىىىىىىىر  -التحصىىىىىىىةل -المرر بىىىىىىىب لممتعممىىىىىىىةن  ممهىىىىىىىا )حىىىىىىىل المتىىىىىىىك ت الرةاضىىىىىىىةب 

البصىىىَر    رةرها كمىىىا اسىىىتردم المىىىدرل البصىىىَر اىىىي اىىىىات لمرةىىىب مرتمفىىىب   اسىىىتكماال  
ى ةحىا ل اسىتردام المىدرل البصىَر اىي تممةىب لمبح ث  الدراسات السابقب ا ن البحىث الحىال

التفكةر الرةاضي من ر ل برمىامق مقتىرح  ىاىم لمىي المىدرل البصىَر لىد  ت مةىذ المرحمىب 
 االبتداىةب  

 * اإلحطاع مبشهلة البحح: 
 مبص اإلحساس بمتكمب البحث من ر ل ما ةمي: 

بةقىى  لمىىي لةمىىب  ةىىام الباحثىىب ب لىىداد ارتبىىار اىىي مهىىارات التفكةىىر الرةاضىىي  تط -
تممةىىذا  بمدرسىىب الزهىىراء  ت36)لتىى اىةب مىىن ت مةىىذ الصىىف الرىىامس االبتىىداىي بمىى  لىىددها 

االبتداىةب التابعب إلدارة مةىت رمىر التعمةمةىب   لقىد أتىارت متىاىق الت ربىب االستكتىااةب إلىي 
 هىىي مسىىبب ممرفضىىب، ممىىا  %ت67 31)أن المسىىبب المى ةىىب لمت سىىط در ىىات العةمىىب بمرىىت 

مي تدمي  درة الت مةذ لمي التفكةر الرةاضي،  لمة  ا ن الدراسب الحالةب ات هىت إلىي ةدل ل
تممةىىب بعىىض مهىىارات التفكةىىر الرةاضىىي لىىد  ت مةىىذ الصىىف الرىىامس االبتىىداىي مىىن رىى ل 

 تدرةس مادة الرةاضةات 

)تةسىىةر هىىذا باإلضىىااب إلىىي مىىا أكدتىى  البحىى ث  الدراسىىات السىىابقب مثىىل دراسىىب  -
 ,.Gulfem, S)ت،  دراسىبت Maryam, K., et al, 2010،  دراسىبت2007رمةىل، 

et al, 2011رةرهىا مىن الدراسىات التىي اهتمىت بتممةىب مهىارات التفكةىر الرةاضىي، مىن  ت 
ضعف ممح ظ اي مست   أداء الت مةذ لمهىارات التفكةىر الرةاضىي ممىا اسىتمزم األمىر     د

اضىةات؛ كىل ذلىك داىص الباحثىب إلىي ضر رة البحث لن طرق  مدارل حدةثب اي تدرةس الرة
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محا لىىب إلىىداد برمىىامق مقتىىرح اىىي الرةاضىىةات  ىىاىم لمىىي المىىدرل البصىىَر لتممةىىب مهىىارات 
 التفكةر الرةاضي لد  ت مةذ المرحمب االبتداىةب 

 
 * مشهلة البحح: 

بماء  لمي ما سبق تتمثل متكمب البحث الحالى اي تدمي مهارات التفكةىر الرةاضىي 
  لمتصدَ لهذه المتكمب ةحا ل البحث الحالى اإل ابب لن التساؤل الرىةسي التالي: 

مىىا االمةىىب برمىىامق مقتىىرح  ىىاىم لمىىي المىىدرل البصىىَر اىىي تممةىىب بعىىض مهىىارات التفكةىىر 
 اىةب؟ الرةاضي لد  ت مةذ المرحمب االبتد

  ةتفرع من هذا التساؤل الرىةسي التساؤالت الفرلةب التالةب:
 ما مهارات التفكةر الرةاضي المماسبب لت مةذ الصف الرامس االبتداىي؟  1

مىىا صىى رة البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم لمىىي المىىدرل البصىىَر لتممةىىب بعىىض مهىىارات   2
 التفكةر الرةاضي لد  ت مةذ الصف الرامس االبتداىي؟

االمةب البرمامق المقترح القىاىم لمىي المىدرل البصىَر اىي تممةىب بعىض مهىارات ما   3
 التفكةر الرةاضي لدَ ت مةذ الصف الرامس االبتداىي؟

 * أهداف البحح:
  د ةهدف البحث الحالى إلي:

إلداد برمىامق مقتىرح اىي الرةاضىةات  ىاىم لمىي المىدرل البصىَر  تدرةسى  لت مةىذ   1
 الصف الرامس االبتداىي 

تعرف لمىي االمةىب البرمىامق المقتىرح اىي تممةىب بعىض مهىارات التفكةىر الرةاضىي ال  2
 لدَ ت مةذ الصف الرامس االبتداىي 

 * أهنية البحح:  
  د ةفةد البحث الحالى اي تحقةق مرد دات ترب ةب إة ابةب من أهمها ما ةمي: 
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مىىي ةعىىد البحىىث اسىىت ابب لت صىىةات العدةىىد مىىن البحىى ث  المىىؤتمرات التىىي أكىىدت ل  1
أهمةىىب إلىىداد بىىرامق  أمتىىطب بصىىرةب ل مةىىص الت مةىىذ بىىارت ف  ىىدراتهم الرةاضىىةب 

 من  هب،  تممةب التفكةر بصفب لامب لدةهم من  هب أرر  

تقىىدةم برمىىامق مقتىىرح  ىىاىم لمىىي المىىدرل البصىىَر اىىي مىىادة الرةاضىىةات بتىىكل  ىىد   2
الرةاضىىي ةثىىَر لممةتىىي التعمىىةم  الىىتعمم  ةسىىهم اىىي تممةىىب بعىىض مهىىارات التفكةىىر 

 لد  ت مةذ المرحمب االبتداىةب 

تقىىدةم ارتبىىار لقةىىىاس بعىىض مهىىىارات التفكةىىر الرةاضىىىي ممىىا  ىىىد ةفةىىد المعممىىىةن   3
 البىىاحثةن اىىي الكتىىف لىىن مىىد  تىى اار هىىذه المهىىارات لىىد  الت مةىىذ، كمىىا ةمكىىن 

 االسترتاد بهذا االرتبار لمد إلداد ارتبار مماثل 

إلىداد  تمظىةم محتى   ممىاهق الرةاضىةات  د تفةد مرططي  مط َر المماهق اىي   4
 اي ص رة أمتطب  متك ت بصرةب تثَر التفكةر الرةاضي لد  الت مةذ 

 * حدود البحح:
 ةقتصر البحث الحالى لمي اآلتي:

بعض م ضى لات همدسىةب مرتىارة بالصىف الرىامس االبتىداىى؛  ذلىك ألن الت مةىذ  .1
 مترةرات البحث   لدةهم صع بات اةها، باإلضااب إلى أمها تتماسب مص

-التعمىةم –االسىتمباط  –بعض مهارات التفكةر الرةاضي  المتمثمىب اىي )االسىتقراء  .2
التفكةر البصر ت  ذلك لمماسبتها لطبةعىب تممةىذ  -حل المتك ت –التعبةر بالرم ز 

 المرحمب االبتداىةب 

لةمىىب لتىى اىةب مىىن ت مةىىذ الصىىف الرىىامس االبتىىداىي بىى دارة مةىىت رمىىر التعمةمةىىب  .3
بمحااظىىىب الد همةىىىب؛ حةىىىث سىىىكن الباحثىىىب  لممهىىىا كمتىىىراب لمىىىى طىىى ب التربةىىىب 

 العممةب  

 * فسوض البحح:
من ر ل اإلط ع لمى العدةد من الدراسات السىابقب ذات الصىمب بم ضى ع البحىث، 

 مح  التالى:تم صةارب ار ض البحث لمى ال
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ت  ىىد اىىر ق ذات داللىىب إحصىىاىةب بىىةن مت سىىطي در ىىات ت مةىىذ لةمىىب الدراسىىب   1
الت رةبةىىب اىىي التطبةقىىةن القبمىىي  البعىىدَ الرتبىىار التفكةىىر الرةاضىىي ككىىل،  كىىل 

 مهارة من مهارات  الفرلةب كل لمي حدة لصالح التطبةق البعدَ 

 ى ة  ح ىم تىوثةره لمىى  ةرتمف البرمامق المقترح القاىم لمى المدرل البصىر  اىى  2
تممةب مهارات التفكةر الرةاضى ككل،  مهارات  الفرلةب ك   لمى حدة لد  ت مةىذ 

 لةمب الدراسب الت رةبةب 

البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم لمىىي اسىىتردام المىىدرل البصىىَر ذ  االمةىىب اىىي تممةىىب   3
ذ مهارات التفكةر الرةاضي ككىل  لمىي مهارتى  الفرلةىب كىل لمىي حىدة لىد  ت مةى

 لةمب الدراسب الت رةبةب 

 * مصطلحات البحح:
   "Visual Approach"املدخل البصسي:

ةقصىىد بىى : م م م لىىب مىىن المعم مىىات  األاكىىار الرةاضىىةب المقدمىىب اىىي صىى رة  
بصىىرةب مىىن رىى ل اسىىتراتة ةب متضىىممب بعىىض األمتىىطب البصىىرةب المتم لىىب، بمىىا ةتىىةح 

الرةاضىىةب  القةىىام بعمىىل تمثىىة ت بصىىرةب لمتممةىىذ التعىىرف لمىىي تمىىك المعم مىىات  األاكىىار 
  ذهمةب لها،  ربطها بربرات  السابقب اي بمةت  المعراةب م

 "   "Mathematical Thinkingالتفهري السياضي: 
 اكىاراأل لتطى ةر الفىرد بى  ةقى م بالمر مىب ةتسىم مىمظم لقمىي متاط:م  ةعرف بوم  

 إلىى ال صى ل لمحا لىب  ذلىك العقمةىب لممبىادئ رضالهاإل الرةاضةب بالم ا ف الع  ب ذات
  بعىض الرةاضىةات اىي  الذهمةىب البصىرةب بتصى رات  مسىتعةما   الفىرد ت ا   ما متكمب حل

 ،المتىىك ت حىىل بىىالرم ز، التعبةىىر التعمىىةم، االسىىتمباط، االسىىتقراء،) التالةىىب التفكةىىر صىى ر
 .متالبصَر التفكةر

 * إجساءات البحح:
 السابقب: أ ال : اإلطار المظر   الدراسات

 املدخل البصسى: -1
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 اىىى إطىىار اهتمىىام البحىىث الحىىالى بتممةىىب التفكةىىر الرةاضىىى مىىن رىى ل اسىىتردام 
طرةقب تدرةس مماسبب لذلك،  متة ب البحث  التومل  م حظب االت اهات العالمةب المعاصىرة 
اىىى اسىىتردام طىىرق  مىىدارل التىىدرةس، الحظىىت الباحثىىب زةىىادة االهتمىىام بىىالتعمم بالمىىدرل 

   االهتمىىام بتطبةقىى    لعىىل الىتعمم بالمىىدرل البصىىر  ةكىى ن رةىر مىىا ةصىىرف الرمىى ل البصىر 
 ةزةد من المتىاط  التفكةىر الرةاضىى  ةممةى    مىن ثىم اقىد حظىى المىدرل البصىر  باهتمىام 
كثةىىر مىىن البىىاحثةن اىىى اآل مىىب األرةىىرة؛ لىىذا اقىىد تعىىددت تعرةفىىات المىىدرل البصىىر ، اةعراىى  

 Visual بوم  مم م لب من األمتىطب البصىرةب ت290 – 289، 2002)لبد اهلل السةد، 

Activities  التىىىى ةمكىىىن ت ظةفهىىىا مىىىن رىىى ل إسىىىتراتة ةب تعمةمةىىىب تتضىىىمن العدةىىىد مىىىن
الرطىىى ات الممظمىىىب لتةسىىىةر اهىىىم المىىىتعمم لمىىىد ال الحقةقةىىىب ت طىىىى  لفهمهىىىا  حىىىل المسىىىاىل 

ن أهمهىىا التفكةىىر الرةاضىىةب المرتبطىىب بهىىا  ةىىرتبط بهىىذا المفهىى م لىىدة مفىىاهةم أساسىىةب مىى
 البصر   التفكةر البصر  م

 كىىذلك ُةعىىرف المىىدرل البصىىر  بومىى  ممىىدرل تىىدرةس ةعتمىىد لمىىى اسىىتردام الصىى ر، 
 ,Woolner, P. 2004) الرسىى م،  الممىىاذج،  األتىىكال لتحقةىىق أهىىداف تعمةمةىىب محىىددة  

 ت450
إ راىةىا  لمىى أمى  م  ةعىرف البحىث الحىالى المىدرل البصىر  اى ض ء مىا سىبق لرضى  

م م لب من المعم مات  األاكار الرةاضةب المقدمب اى ص رة بصرةب من رى ل إسىتراتة ةب 
متضممب بعض األمتطب البصرةب المتم لب، بما ةتىةح لمتممةىذ التعىرف لمىى تمىك المعم مىات 

قب اىى  األاكار الرةاضةب،  القةام بعمل تمثة ت بصرةب  ذهمةىب لهىا،  ربطهىا بربراتى  السىاب
 بمةت  المعراةبم 

 * دواعى االهتناو باملدخل البصسى نندخل للتعليه والتعله:
اسىىىت ابب ممىىىا ألحىىىدث االت اهىىىات اىىىى م ىىىال تعمىىىةم  تعمىىىم المتعممىىىةن، كىىىان االهتمىىىام 
بالمىىدرل البصىىر  كمىىدرل لتعمىىةم  تعمىىم المتعممىىةن اىىى كااىىب المراحىىل التعمةمةىىب المرتمفىىب 

 ات ةمكن تما لها اةما ةمى: ةر ص ذلك إلى لدد من المبرر 

إن اسىىىتردام المىىىدرل البصىىىر  بمىىىا ةتضىىىمم  مىىىن مثةىىىرات  أمتىىىطب بصىىىرةب ةةسىىىر تعمىىىم  -
 ت192، 2010)لى رةس إمةىل، المفاهةم الم ردة لمت مةذ،  اى هذا الصدد تتةر دراسىب 

بىون أمتىىطب المىدرل البصىىر   عمىت المفهىى م الم ىىرد مفه مىا  مرىةىىا  محس سىا  مىىن رىى ل 
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اسىىتردام الرسىى م  الصىى ر  األتىىكال الترطةطةىىب التىىى سىىالدت لمىىى ت ضىىةح الع  ىىات 
 المتتابكب بةن المفاهةم  بعضها  

ةسىىالد المىىدرل البصىىر  لمىىى تكىى ةن معمىىى لممتىىك ت مىىن رىى ل اسىىتردام التمثىىة ت  -
 ,.Garderen, D.V)البصرةب اى ت ضىةح أبعىاد تمىك المتىك ت    اقىا  لىذلك ةتىةر 

ن األمتىىطب البصىىرةب مىىن تىىومها مسىىالدة المىىتعمم لمىىى الترطىىةط لحىىل أ ت496 ,2006
 المتكمب  التفكةر اى حمها بطرق متم لب 

من تون المدرل البصىر  بمىا ةتضىمم  مىن تمثىة ت  ترىة ت بصىرةب أن ةزةىد مىن  ىدرة  -
-Gomez)المىىىتعمم لمىىىى حىىىل المتىىىك ت الرةاضىىىةب،  اىىىى هىىىذا الصىىىدد تتىىىةر دراسىىىب 

Chacon, L.M., 2013  أن اسىىتردام المىىدرل البصىىر  بمىىا ةتضىىمم  مىىن صىى ر ت
بصىىرةب  ترةىىل بصىىر   ىىد ةكىى ن مىىن المعمةىىات الهامىىب التىىى تسىىالد اىىى حىىل كااىىب أمىى اع 

 المتك ت  

 * املدخل البصسى وتدزيظ السياضيات:
تعتبىىر الرةاضىىةات مىىن أصىىعب المىى اد الدراسىىةب تعممىىا   تعمةمىىا ،  ذلىىك مظىىرا  ألمهىىا  

مظرةىىب ةصىىعب لمىىى كثةىىر مىىن المتعممىىةن اهمهىىا حتىىى لىى  اسىىتردم تتضىىمن رمىى زا    ىى امةن 
المعمم أسالةب ممطقةب اى تبسةط محت اهىا، األمىر الىذ  ةتطمىب أن ةىرتبط تعمىةم الرةاضىةات 
برس مات  ص ر ت ضةحةب  أتكال تبسط من إة اد المطم ب؛ لذا ات   البحىث الحىالى إلىى 

األمتىىطب البصىىرةب  ممهىىا المىىدرل  البحىىث لىىن بعىىض المىىدارل التدرةسىىةب التىىى تسىىتمد إلىىى
البصىىىر   االسىىىتفادة مىىىن تضىىىمةمات  الترب ةىىىب اىىىى ممىىىاهق الرةاضىىىةات المدرسىىىةب بمرتمىىىف 

 مست ةاتها 
 مىىىن ثىىىم ةتطمىىىب تىىىدرةس الرةاضىىىةات،  ال سىىىةما لمىىىد تقىىىدةم المفىىىاهةم الهمدسىىىةب 
الم ىىىىردة اسىىىىتردام طىىىىرق  مىىىىدارل تدرةسىىىىةب متم لىىىىب تعتمىىىىد لمىىىىى المىىىى اد المحس سىىىىب 

مات  الرسىى م البةامةىىب،  الصىى ر  األتىىكال الت ضىىةحةب اتمثةىىل المفىىاهةم الهمدسىىةب  الم سىى
بص رة بصرةب حسةب ةعمل لمى زةادة اهم المتعممةن لها،  تك ةن تصى رات صىحةحب لهىذه 

 ,Arcavi, A., 2003)المفىىاهةم  مىىن ثىىم اسىىتردامها اىىى حىىل المتىىك ت الرةاضىىةب 

 تBrating, K., J., Pejlare, J., 2008, 357)  اقا  لىذلك أظهىرت دراسىب  .ت226



 رشا نبيل سعد ابراهيمد/ 
  

 517 

أن تممةىىىىذ المرحمىىىىب االبتداىةىىىىب ةمكىىىىن أن ةسىىىىت لب المسىىىىتحدثات اىىىىى الرةاضىىىىةات؛ إذا تىىىىم 
 تبسةطها  تقدةمها بص رة بصرةب مت  ب، كما أظهرت إمكامةب تط ةر مماهق الرةاضةات 

 اى الرةاضةات ةقدم التدرةس بالمدرل البصىر  أساسىةات تسىالد المتعممىةن لمىى 
اهم  استردام األاكار الرةاضىةب؛ مظىرا  ألن التمثىة ت المتضىممب بهىذه األمتىطب تعىرض كى   
من العممةات  المتاىق اى أتىكال أرىر  تسىالد لمىى اكتسىاب المفىاهةم الرةاضىةب  الع  ىات 
 المتىىاىق الرةاضىىةب المرتمفىىب  التىىى مىىن تىىومها أن ترىىرج المتعممىىةن مىىن لرىىب الرةاضىىةات 

حس سب إلىى لرىب لهىا معمىى محسى س   مىن ثىم ةتضىح ضىر رة االهتمىام الم ردة  رةر الم
بتضمةن مقررات الرةاضةات ألمتطب المدرل البصر ، لما لها مىن أهمةىب بالرىب اىى تحقةىق 

 أهداف تدرةس الرةاضةات 
 ةعىىزز  ةىىدلم أهمةىىب الىىتعمم باسىىتردام المىىدرل البصىىر  متىىاىق كثةىىر مىىن الدراسىىات 

االمةب االلتمىاد لمىى األد ات  االسىتراتة ةات  المرىب البصىرةب  البح ث األ مبةب التى أكدت 
التىىى ت Lowrie, T., & Kay, R., 2001)اىىى لممةتىىى التعمىىةم  الىىتعمم، كدراسىىب 

ت صمت متاى ها إلىى االمةىب اسىتردام المىدرل البصىر  بمىا ةتضىمم  مىن طىرق بصىرةب اىى 
 .Tanisli, D) دراسىب حل المتك ت الرةاضىةب لىد  ت مةىذ الصىف السىادس االبتىداىى، 

& Ozdes, A., O.G., 2009 التىى ت صىمت متاى هىا إلىى االمةىب اسىتردام المىدارل ت
البصىرةب اىىى تىدرةس أممىىاط التعمىةم اىىى م ىىال الرةاضىةات  تفضىىةمها لىد  طىى ب المسىىت   

 ,Kondratieva, M.F., & Radu)التحصىىةمى العىىالى   أتىىارت متىىاىق دراسىىب 

O.G., 2009, 213 ب اسىتردام المىدرل البصىر  اىى رمىق ل  ىات  ر ابىط إلىى االمةىت
بىىةن التمثىىة ت المفظةىىب  ال برةىىب  الهمدسىىةب اىىى دراسىىب مبىىادئ الرةاضىىةات األساسىىةب؛ ممىىا 
أد  إلى اهم المتعممةن  م احهم اىى مىادة الرةاضىةات  اىى دراسىب الحسىاب بتىكل رىاص  

لبصىىر  كمىىدرل المىىدرل ا تDirksen, J., et al., 2010)بةممىىا اسىىتردمت دراسىىب 
ابتكىىار  لمسىىالدة الطىى ب اىىى تطىى ةر  تممةىىب كفىىاءتهم  مهىىاراتهم اىىى البرهىىان الرةاضىىى، 
 ت صمت متاى ها إلى اعالةب المدرل البصر  اى تدرةس البرهان الرةاضى   ت صىمت متىاىق 

إلى ااىدة المدرل البصىر  اىى تمثةىل  تKonyalioglu, A.C., et al., 2011)دراسب 
 بىىىىىر الرطىىىىىىى بصىىىىى رة همدسىىىىىىةب بصىىىىىرةب   أكىىىىىىدت متىىىىىاىق دراسىىىىىىب بعىىىىىض المفىىىىىىاهةم ال

Barbosa,A., et al., 2011لمى تفضةل الط ب استردام االستراتة ةات المرتمطب  تت
 التى ت مص بىةن المىدرل )البصىر   العىدد ت  مبىا  مىص  مىب أثمىاء حىل األمتىطب الرةاضىةب 
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 كىىذلك كتىىفت المتىىاىق لىىن الىىد ر الىىذ  ةمعبىى  التصىى ر البصىىر   الراصىىب بوممىىاط التعمىىةم 
  الص ر الذهمةب اى التفكةر الرةاضى  

 :السياضي التفهري ماهية -2

 المثىال سىبةل لمىى ممهىا البعض  مستعرض المفه م لهذا التعرةفات من العدةد ظهر  د
  الحصر ال

 الرةاضىي التفكةىر ت  Sowder, L., 2005 , 29 & Harel, G) مىن كل ةعرا ا
 الرةاضىةب اكىاراأل اىي العمةىق  التفكةر االستمتاج ةتطمب الذَ التفكةر من الم ع ذلك : مم وب

  مالرمسب ح اسما ر ل من كمةب بصفب لما متاحب رةر تك ن التي
 مىىن التفكةىىر لمىىى المىىتعمم  ىىدرة : ممى وب ت16 ،2009 لزةىىز، م ىىدَ)  ةضىىا  أ ةىىراه كمىا

 ممطةىب حمى ل تقىدةم لمىى ذلىك اةسىالده الرةاضىةب، لبوالمسى   امب  مةص  تحمةل اهم  لأ
  مذهمةب مكاماتا     لقمةب  درات من ةمتمك  ما ساسأ لمى المسالب لتمك بدالةبا    

م :مى وب الرةاضي التفكةر ت2011،251 ة سف، ، لبد اهللحمدأ محمد) من كل  ةعرف
 لم  ىىف ةتعىىرض لمىىدما المىىتعمم اإلمسىىان بىى  ةقىى م الىىذَ التفكةىىر، ممىىاطأ مىىن الىىممط ذلىىك

 بىالرم ز،  التعبةىر  االسىتمتاج، االسىتقراء،: تةىباآل المظىاهر حىدأ اىي ةتمثىل  الىذَ رةاضي،
 م   التمبؤ  المقد،  السببةب،  التعمةل،  الممذ ب،  الترمةن، الممطقي،  التفكةر  البرهان،

 ىالحىىال بحىىثال عىىرفة الرةاضىىي، التفكةىىر لمفهىى م تعرةفىىات مىىن تقىىدم مىىا لمىىى  بمىىاء  
 اكىىاراأل لتطىى ةر الفىىرد بىى  ةقىى م بالمر مىىب ةتسىىم مىىمظم لقمىىي متىىاط:م مىى وب الرةاضىىى التفكةىىر
 إلىىى ال صىى ل لمحا لىىب  ذلىىك العقمةىىب لممبىىادئ رضىىالهاإل الرةاضىىةب بىىالم ا ف الع  ىىب ذات
  بعىىض الرةاضىىةات اىىي  الذهمةىىب البصىىرةب بتصىى رات  مسىىتعةما   الفىىرد ت ا ىى  مىىا متىىكمب حىىل

 ،المتىىك ت حىىل بىىالرم ز، التعبةىىر التعمىىةم، االسىىتمباط، االسىىتقراء،) التالةىىب التفكةىىر صىى ر
 م  تالبصَر التفكةر

 بالتفهري السياضى وتينيته:  االهتناودواعى * 

هىا العدةىد تتبرز الحا ب إلى تعمىم  تعمىةم مهىارات التفكةىر الرةاضىى ألسىباب كثةىرة تما ل
)رمضىان مسىعد، : ممهىامن الكتابات  األدبةات الترب ةب المترصصب اى تىدرةس الرةاضىةات 

  ت Wilson, P.H., et al , 2013ت، )81-82، 2008
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، ةممح  تعمم التفكةر الرةاضى ةسالد لمى راص مست   الكفاءة التفكةرةب لمتممةذ -
 راتة ةات تعمم   إحساسا  بالثقب لقدرت  لمى التومل اى تفكةره  است

إن طبةعب العصر  التكم ل  ةا المتقدمب تتطمب ت اار رصاىص ذات صفات لقمةىب لالةىب  -
 ةعتبر ضر رة ممحب لمساةرة األلفةب الثالثب   الرةاضى لذلك ا ن تممةب مهارات التفكةر

راىص إن تعمةم مهارات التفكةر الرةاضى مفةد بالمسبب لكل من المعممىةن  المتعممىةن ألمى  ة -
 التعمةم  ةقمل من  هد المتعمم   بةةسر لممةمست   إة ابةب المتعمم  االمةت  مما 

ألمىى  ةحىى ل  ؛ةعىىد التفكةىىر الرةاضىىى  مهاراتىى  مىىن أهىىم األهىىداف العامىىب لىىتعمم الرةاضىىةات -
المىىىتعمم السىىىمبى إلىىىى اإلة ىىىابى المتىىىارك اىىىى البحىىىث لىىىن المعم مىىىات  تقىىىدةم الحمىىى ل 

 بتكارةب لممتك ت الرةاضةب التى ت ا   المتعمم  تممةب ال  امب المعراةب لدة    اال
اقىد تبمىت معظىم دراسىات  بحى ث  ظرا  لألهمةب التى ةحظى بها التفكةىر الرةاضىى م

هىىذا الم ىىال دراسىىب الع  ىىب بىىةن أسىىالةب  اسىىتراتة ةات تىىدرةس الرةاضىىةات  تممةىىب التفكةىىر 
التىىى ت صىىمت متاى هىىا إلىىى ضىىر رة االرتقىىاء  ت Oers,B.V., 2010)كدراسىىب  ،الرةاضىىى

بالتفكةر الرةاضى من رى ل اسىتردام الطفىل لمتمثىة ت الترطةطةىب  م م لىات الرمى ز اىي 
إلىىى   ،تSneddon, J.,2011& Paterson, J) سىىةاق المعىىب   ت صىىمت دراسىىب 

ةىىر الرةاضىىى االمةىىب الىىتعمم القىىاىم لمىىى لمىىل الفرةىىق اىىى مقىىرر الرةاضىىةات اىىي تممةىىب التفك
 ,Sparpkaya, G.,et al)لطىى ب الصىىف الثالىىث االبتىىداىى   أتىىارت متىىاىق دراسىىب 

إلىىى امعكىىاس أثىىر األمتىىطب الرةاضىىةب اىىى الصىىف السىىادس االبتىىداىى لمىىى تممةىىب  ت 2011
 &Lane,C.P)التفكةىىىىر الرةاضىىىىى لمىىىىد الطىىىى ب  بةممىىىىا ت صىىىىمت متىىىىاىق دراسىىىىب 

Harkness,S.S., 2012 عاب التعمةمةب  ارت ل امل  ىذب مثةىرة إلى أن لر ض األل ت
ل هتمىىام  الدهتىىب  سىىمحت لمطىى ب بتتبىىص  تمقىىةح ترمةمىىاتهم ممىىا أد  إلىىى تممةىىب  ىىدرتهم 

 لمى التفكةر الرةاضى  
 : إعداد الربىامج املكرتح فى ضوء املدخل البصسى.ثاىيًا

 تمثمت لماصر تصمةم البرمامق المقترح اى اآلتى:

تممةىىب تمثىىل الهىىدف العىىام لمبرمىىامق المقتىىرح اىىى  البرمىىامق المقتىىرح: هىىدفتحدةىىد * 
بعىىىىض مهىىىىارات التفكةىىىىر الرةاضىىىىي لىىىىد  ت مةىىىىذ الصىىىىف الرىىىىامس االبتىىىىداىي  المتمثمىىىىب 

 اى:)االستقراء، االستمباط، التعبةر بالرم ز، التعمةم، حل المتك ت، التفكةر البصر ت
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اإلط ع لمىى الدراسىات  األبحىاث السىابقب من ر ل  * حتديد أضظ بياء الربىامج املكرتح:
 الكتابىىات المظرةىىب المرتمفىىب ذات الصىىمب بم ضىى ع البحىىث، تىىم تحدةىىد األسىىس التالةىىب لبمىىاء 

 البرمامق المقترح: 
أن ةرالىىى البرمىىامق المقتىىرح رصىىاىص  سىىمات الممىى  لت مةىىذ المرحمىىب العمرةىىب التىىى   1

ةطبىىق لمةهىىا، حةىىث أن البرمىىامق الحىىالى ةعىىد لت مةىىذ المرحمىىب االبتداىةىىب،  اىىى هىىذا 
أم   اقا  لمظرةىب  ت519، 2009، محمد حسن، ) تحاتب لبد اهللالصدد أتار كل من 

مبةا ةىىى م لمممىىى  العقمىىىى، اىىى ن تممةىىىذ المرحمىىىب االبتداىةىىىب ةعىىىةش اىىىى مرحمىىىب العممةىىىات 
المحس سىىب لىىذلك اهىى  أحىى ج مىىا ةكىى ن لمبىىدء بمثىىل هىىذه الربىىرات الحسىىةب، ممىىا ة عىىل 
الىىىتعمم ذا معمىىىى رص صىىىا  إذا تىىىدر ما معىىى  أثمىىىاء التىىىدرةس مىىىن المممىىى س إلىىىى تىىىب  

مفس ال  ت  كمىا ةسىتعةن التممةىذ بالصى ر البصىرةب إلىى حىد الممم س إلى الرم ز اى 
كبةىىر اىىى إدراك مىىا ح لىى  مىىن   امىىب معراةىىب،  مىىن ثىىم اىى ن أمتىىطب المىىدرل البصىىر  

 تماسب ت مةذ المرحمب االبتداىةب 
حةىث أن ةتفق هدف البرمامق مص أهداف تدرةس مادة الرةاضىةات بالمرحمىب االبتداىةىب؛   2

س الرةاضىةات بالمرحمىب االبتداىةىب لمىى التفكةربصىفب لامىب تركز األهداف العامب لتدرة
  التفكةر الرةاضى بصفب راصب  

 اى اآلتى: –لمد إلداد در س البرمامق  –أن ةتم التركةز   3

مرالىىاة التسمسىىل الممطقىىى اىىى در س البرمىىامق  أمتىىطت   التىىدرج مىىن السىىهل إلىىى  -
 الصعب مص تم لها بما ةساهم اى تممةب التفكةر الرةاضى 

تمىى ع األد ات  األمتىىطب المسىىتردمب ضىىمن المىىدرل البصىىر  مىىن ) رسىى م همدسىىةب  -
 أمتىطب القىص  المصىق   -تصمةف األتكال الهمدسىةب -مماذج م سمب -معر ضب

       ت اى تقدةم  لرض األاكار  المفاهةم الرةاضةب لمت مةذ 

كىىىار ت ظةىىىف أد ات المىىىدرل البصىىىر  التىىىى تىىىم تحدةىىىدها لمعال ىىىب المعم مىىىات  األا -
الرةاضىىةب معال ىىب بصىىرةب لىىن طرةىىق تحدةىىد المهىىام  األسىىىمب التىىى ةطرحهىىا المعمىىم 
لمىىى ت مةىىذه  التىىى تتطمىىب اإل ابىىب لمةهىىا التفكةىىر اىىى المثةىىر البصىىر  المعىىر ض، 
 لقد رالت الباحثب تمى ع األسىىمب  المهىام المتبعىب اىى كىل تىكل بصىر  لم صى ل اىى 

 التفكةر الرةاضى المهاةب إلى تممةب  درات الت مةذ لمى 
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 امىىت الباحثىىب بتحدةىىد محتىى   البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم لمىىى  * حتديــد وتــوى الربىــامج:
المىىدرل البصىىر  مىىن رىى ل االسىىتماد إلىىى الهىىدف العىىام لمبرمىىامق المقتىىرح  أسىىس بمىىاءه، 
 اإلطىى ع لمىىى األدبةىىات  الدراسىىات السىىابقب الراصىىب بمترةىىرات البحىىث،  التىىى تتمثىىل اىىى 

البصر   بعض مهىارات التفكةىر الرةاضىى؛  كىذلك تحمةىل محتى   مقىررات الهمدسىب المدرل 
اىىى الصىىف ف الدراسىىةب مىىن الصىىف الرابىىص إلىىى الصىىف السىىادس الرتةىىار الم ضىى لات التىىى 
ةتفق محت اها مص طبةعب العممةات الذهمةب الى زم ممارسىتها لمىد اسىتردام المىدرل البصىر  

لتفكةىر الرةاضىى التىى تىم تحدةىدها   اىى ضى ء ذلىك  ةسهل تط ةعها لتممةب بعض مهارات ا
 امىىىت الباحثىىىب بتحدةىىىد محتىىى   البرمىىىامق المقتىىىرح اىىىى صىىى رت  المبدىةىىىب  لرضىىى  لمىىىى 
المحكمىىةن  الربىىراء اىىى م ىىال الممىىاهق  طىىرق تىىدرةس الرةاضىىةات، حةىىث تضىىمن المحتىى   

                             2013/2014ت من الم ض لات الهمدسةب بالفصل الدراسى األ ل لمعام الدراسى 11لدد)
 * اخلطوات املطتددمة فى تدزيظ موضوعات الربىامج املكرتح: 

ةتضمن المدرل البصر  رط ات تدرةسةب لامب اتبعتها الباحثب اى تدرةس محت    
  -البرمامق المقترح كما ةمى :

 لرض التكل أ  المم ذج الرةاضى المعبر لن المفه م   -1
 الع  ات اى التكل أ  المم ذج الرةاضى  تحدةد رصاىص تمك الع  ات رؤةب  -2
ربط الع  ات القاىمب من ر ل المعر ض  استمتاج ل  ات  دةدة اىى ضى ء الع  ىات  -3

 أ  المعطةات المحددة مص التكل 
إلطىىاء الفرصىىب لمت مةىىذ إلدراك مىى طن الرمىى ض مىىن رىى ل التىىكل  ذلىىك بعىىد دراسىىب  -4

 القاىمب  المستمت ب مسبقا  اى الرط تةن الثامةب  الثالثب الع  ات 
التفكةر بصرةا  اى التكل أ  المم ذج،  محا لب استردام مفاهةم أ   ى امةن أ  مظرةىات  -5

 سابقب لمترمص من م اطن الرم ض 
 ترةل الحل من ر ل التكل المعر ض  -6
 المعر ض  صةارب التكل المهاىى لممفه م أ  لمحل من ر ل التكل -7

 * إعداد دزوع الربىامج املكرتح:
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 تم إلداد كل درس من در س البرمامق كما ةمى:
 أهداف الدرس  -2م ض ع الدرس                                    -1
 التهةىب لمدرس  -4ال ساىل التعمةمةب  األد ات المستردمب              -3
 تق ةم الدرس  -6           لرض الدرس                           -5

بعد االمتهاء من إلداد الص رة األ لةب لمبرمامق المقترح، تىم  * صدم الربىامج املكرتح:
التوكد من ص حةب البرمامق  صد   اى تحقةق أهداا  من ر ل لرض  لمى م م لىب مىن 

المترصصىىةن اىىى م ىىال الممىىاهق  طىىرق تىىدرةس الرةاضىىةات ،  اىىى ضىى ء عراء  المحكمىىةن
المحكمةن تم إ راء التعدة ت المطم بب؛  بذلك أصبح البرمامق اى صى رت  المهاىةىب صىالحا  

    لمتطبةق
 ثالجًا: إعداد األداة املطتددمة فى البحح.
 * إعداد اختباز مهازات التفهري السياضى.

 تم إتباع الرط ات التالةب اى إلداد ارتبار مهارات التفكةر الرةاضى:
 هدف هذا االرتبار إلى  ةاس مد  اكتساب ت مةذ الصف االرتبار:تحدةد الهدف من 

 –االسىتمباط  –الرامس االبتىداىى لمهىارات التفكةىر الرةاضىى المتمثمىب اىى ) االسىتقراء 
 التفكةر البصر ت  –حل المتك ت  -التعمةم -التعبةر بالرم ز

لرضىها،  بعىد االطى ع اى ضى ء الدراسىب المظرةىب التىى تىم تحدةد أبعاد بماء االرتبار:  -1
لمى بعض االرتبىارات التىى تقىةس مهىارات التفكةىر الرةاضىى، تىم بمىاء ارتبىار مهىارات 
التفكةىىر الرةاضىىى، معتمىىدا  لمىىى المهىىارات السىىت الرىةسىىةب التىىى تمىىت اإلتىىارة إلةهىىا 

 سابقا  
مىن رى ل اإلطىار المظىر  الىذ  تىم لرضى ،  اىى صةارب مفىردات االرتبىار  تعمةماتى :  -3
ء الهدف من االرتبار  تحدةد أبعاد بماى ، تم احص الم ضى لات التىى ةتىممها محتى   ض  

                                                 

 (5ملحق ) 

 (1ملحق ) 
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البرمامق المقترح اىى هىذا البحىث،  تىم ارتةىار لةمىب مىن األسىىمب مماثمىب لمهىارات كىل بعىد  
الىذ  ة ضىح لىدد المفىردات التىى ةتىممها   من ثم تم إلداد  د ل م اصفات هذا االرتبىار

مهارات التفكةر الرةاضى  الدر ب المقترحب لكل مفىردة   تىم صىةارب االرتبار لكل مهارة من 
المفىىردات مىىن مىى ع اإلكمىىال،  االرتةىىار مىىن متعىىدد، كمىىا تمىىت صىىةارب تعمةمىىات االرتبىىار 

 بسه لب   ض ح  بدر ب م ىمب لمست   ت مةذ المرحمب االبتداىةب 
تىم لىرض االرتبىار اىى صى رت  األ لةىب لرض االرتبار لمى م م لب من المحكمىةن:  -4
لمىىىى  –ت مهىىىارات لمتفكةىىىر الرةاضىىىى 6ت مفىىىردة م زلىىىب لمىىىى )52 الىىىذ  تكىىى ن مىىىن ) –

م م لىىب مىىن السىىادة المحكمىىةن )ترصىىص ممىىاهق  طىىرق تىىدرةس الرةاضىىةاتت،   ىىد أبىىد  
المحكمى ن عراىهىم حىى ل مماسىبب أسىىىمب ارتبىار التفكةىىر الرةاضىى،  لمىىى صى حةب االرتبىىار 

ةىىق لمىىى ت مةىىذ الصىىف الرىىامس االبتىىداىى، مىىص إ ىىراء بعىىض التعىىدة ت التىىى أ مىىص لمتطب
ت سىؤاال  36متىتم   لمىى )  لمةها المحكم ن،  بذلك أصبح االرتبار اى صى رت  المهاىةىب

 ت در ب 36) رت مفردات لكل مهارة لمى حدة،   د كامت الدر ب الكمةب ل رتبا6ب ا ص )
تىىىم تطبةىىىق ارتبىىىار التفكةىىىر الرةاضىىىى لمىىىى لةمىىىب رتبىىىار: الت ربىىىب االسىىىتط لةب ل  -5

 استط لةب 
ت تممةذا  من ت مةذ الصف الرامس االبتداىى بمدرسب 46من الت مةذ، تك مت من )

)الرمةفب الموم نت االبتداىةب ب دارة مةت رمر/ محااظب الد همةب اى العام الدراسى 
2013 /2014  

 :  )الفصل الدراسى الثامىت؛  ذلك بهدف
 ذلىىك بحسىىاب مت سىىط زمىىن امتهىىاء أ ل تممةىىذ  عرىىر تممةىىذ اىىى تحدةىىد زمىىن االرتبىىار:  -أ

اإل ابب لن أسىمب االرتبار، بترط أن ةك ما  د أمهةا حىل  مةىص أسىىمب االرتبىار؛   ىد تبىةن 
   ت د ةقب،  ه  زمن مماسب إلى حد ما 110لتطبةق االرتبار ه  ) أن الزمن المماسب

  د تم حسىاب ثبىات أسىىمب ارتبىار التفكةىر الرةاضىى باسىتردام حساب ثبات االرتبار:  -ب
ت باسىىىتردام معامىىىل ألفىىىا لىىىى كر مبىىىاخ 16) اإلصىىىدار  SPSSٍٍٍحزمىىىب البىىىرامق اإلحصىىىاىةب 

                                                 

 (2ملحق ) 

 (3ملحق ) 
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Alpha – Cronbach  ىىد   ىىد أن معامىىىل ثبىىات االرتبىىىار، لمفىىىردات االرتبىىار ككىىىل   
 بةا  ةمكن ال ث ق ب   ه  معامل ثبات مرتفص مس ت941 0)
حسىاب  ةمىب الصىدق الىذاتى  تم لمتوكد من مد  صدق االرتبارحساب صدق االرتبار:  -ج

ت  هىىى  ىىةم مرتفعىىب ةمكىىن 970 0 – 969 0ل رتبىىار، حةىىث تبىىةن أمىى  ةتىىرا ح مىىا بىىةن )
 ال ث ق بها 

 هكذا أصبح االرتبىار  ىاهزا  لمتطبةىق اىى صى رت  المهاىةىب؛ الص رة المهاىةب ل رتبار:  -6
  ذلك من ر ل المر ر بالرط ات السابقب  
ا تضىت طبةعىىب البحىىث الحىىالى اسىىتردام التصىىمةم  زابعــاً : حتديــد التصــنيه التلسيبــى للبحــح:

 ) التصمةم تب  الت رةبى ذ  الم م لب ال احدةت   Pre/ Post Designالبعد   –القبمى 
 امىت الباحثىب بارتةىار لةمىب البحىث األساسىةب مىن ت مةىذ  خامطًا: اختياز عيية البحـح: 

ت تممةىذا  كم م لىىب ت رةبةىب مىىن مدرسىىب ) 47الصىف الرىىامس االبتىداىى   ىىد بمى  لىىددهم )
الرمةفىىب المىىوم نت االبتداىةىىب بىى دارة مةىىت رمىىر/ محااظىىب الد همةىىب، رىى ل الفصىىل الدراسىىى 

  2014/2015األ ل لمعام الدراسى 
 امىىت الباحثىب بتطبةىق الت ربىىب المةدامةىب لمبرمىىامق  ضادضـًا: التطبيــل امليــداىى للربىـامج:  

  ذلك  اق اإل راءات التالةب:
المتمثمىىب اىىى ارتبىىار مهىىارات  –تىىم تطبةىىق أداة البحىىث التطبةىىق القبمىىى ألداة البحىىث:   -1

ل مىىىن الفصىىىل لمىىىى لةمىىىب البحىىىث،  ذلىىىك اىىىى األسىىىب ع األ  -التفكةىىىر الرةاضىىىى  بمةىىىا  
، بهدف تحدةد مست   األداء القبمى لعةمىب البحىث، 2014/2015الدراسى األ ل لعام 

لمعراب مد  إسهام البرمامق المقترح اى تممةب مهارات التفكةر الرةاضى،  ذلىك مقارمىب 
 بمست   األداء البعد ،  من ثم تحدةد اعالةب البرمامق الحالى 

بى  راء الت ربىب  بل لمى م ااقب ال هات المسىى لبعد الحص تدرةس البرمامق المقترح:  -2
 امىىت الباحثىىب باالسىىتعامب بحصىىص األلعىىاب  حصىىص الم ىىاالت  حصىىص الصىىحااب 
ب امىىىب بعىىىض الحصىىىص اإلضىىىااةب األرىىىر  )الحصىىىص التىىىى ةىىىتم ت زةعهىىىا احتةاطةىىىا ت 
الراصىىىب بالفصىىىل لتىىىدرةس البرمىىىامق المقتىىىرح لعةمىىىب البحىىىث،   ىىىد اسىىىترر ت لممةىىىب 
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ت حتىى ةى م 24/9/2014ن تقرةبا  اى الفترة من ة م األربعاء الم ااق) التدرةس تهرة
 ت ب ا ص اترتةن أسب لةا  20/11/2014الرمةس الم ااق) 

تىىم تطبةىىق ارتبىىار التفكةىىر الرةاضىىى تطبةقىىا  بعىىدةا  لمىىى التطبةىىق البعىىد  ألداة البحىىث:  -3
رصىد الىدر ات لةمب البحث؛  ذلك بعد االمتهاء من التىدرةس مباتىرة،  تىم التصىحةح   

  معال تها إحصاىةا   تفسةر المتاىق 
 ضابعًا: األضاليب اإلحصائية املطتددمة:

 استردم البحث الحالى األسالةب اإلحصاىةب التالةب لمعال ب البةامات:
لمعال ىىب البةامىىات التىىى تىىم الت صىىل إلةهىىا مىىن رصىىد ت ت SPSS.Ver.16برمىىامق -1

-T)ارتبىار متم  لن طرةىق اسىتردامدر ات ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب،  ذلك 

testلمم م لىىىىب المترابطىىىىب لتحدةىىىىد داللىىىىب الفىىىىر ق بىىىىةن مت سىىىىطات در ىىىىات  ت
 الم م لب الت رةبةب اى التطبةقةن القبمى  البعد  ألداة البحث 

  ة توثةر البرمىامق المقتىرح القىاىم لمىى  لحساب Eta Square  ت2ηمربص إةتا ) -2
 إةتا لن طرةق المعادلب التالةب:المدرل البصر ،   د تم حساب مربص 

         
 ت =                             2ηمربص  إةتا )        

                                            

 ت   439، 1991) اؤاد أب  حطب، عمال الصادق،                                     
ذا كىان مربىص إةتىا  2تحةث  ا مى  ةقابىل ح ىم تىوثةر  01 0=مربص  ةمب ارتبار )تت،  ا 

ذا كان مربص إةتا  ا م  ةقابل ح م توثةر مت سط،  اىى حالىب مربىص إةتىا  059 0=ضعةف،  ا 
ا مى  ةقابىل ح ىم  232 0=وثةر كبةىر، أمىا إذا كىان مربىص إةتىا ا م  ةقابل ح م تى 138 0=

 ت 284-273، 2011)لزت لبد الحمةد، توثةر كبةر  دا   
 هى تعبر لن ح م التوثةر اى الت ربب،  ذلك لن طرةق ت d) كما تم إة اد  ةمب -3

 المعادلب التالةب:

                                                                =            d 
2t 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ت
2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت
2
 + درجات  الحرية 
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، كىىان  2 0 =المحسىى بب  تd) ةتحىىدد هىىذا التىىوثةر لمىىى المحىى  التىىالى: اىى ذا كامىىت  ةمىىب  

، كىىىان ح ىىىم التىىىوثةر  5 0 =المحسىىى بب  تd)ح ىىىم التىىىوثةر صىىىرةرا ، أمىىىا إذا كامىىىت  ةمىىىب 
  ) صىى ح ،كىىان ح ىىم التىىوثةر كبةىىرا   8 0 =المحسىى بب  تd)مت سىىطا ، بةممىىا إذا كامىىت  ةمىىب 

 ت247، 2000أحمد، 
لحسىىاب االمةىىب البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم   Blakeلىىى بىى كمسىىبب الكسىىب المعدلىىب  -4

 لمى المدرل البصر ؛  ذلك لن طرةق المعادلب التالةب:

 
MG Blake  =                       + 

 مسبب الكسب المعدلب لى ب ك =   MG Blakeحةث 
             M1  =  مت سط القةاس القبمى    
                 M2   =  مت سط القةاس البعد 

              P   =تالدر ب الممكمب ل رتبار أ  المقةاس) المهاةب العظمى 

 ت حةث:2 ةمتد مد  مسبب الكسب المعدلب لى ب ك من )صفرت إلى )
، االبرمىىىامق معقىىى ل أ  مت سىىىط  2 1 > ةمىىىب مسىىىبب الكسىىىب المعدلىىىب  ≥ 1إذا كامىىىت  -

 الفعالةب؛ أ : أن الحد األدمى المقب ل لمسبب الكسب المعدلب ه  ال احد الصحةح 
البرمىىامق اعىىاال    بىى ال ،  القةمىىب ، ةعتبىىر  2 1 ≤إذا كامىىت  ةمىىب مسىىبب الكسىىب المعدلىىب  -

-297، 2011) لىزت لبىد الحمةىد، التى ا ترحها ب ك لمحكم لمى االمةىب البرمىامق 
 ت298

  اةما ةمى لرض تفصةمى لمتاىق البحث  تفسةرها   
 

  

M2 -  M 1 

P- M 1 

M2 -  M 1 

P 
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 ىتائج البحح:
 * اليتائج املستبطة باختباز مهازات التفهري السياضى.

 ص على أىه:للتحكل مً صحة الفسض األول الرى يي -1

م ت  د ار ق ذات داللب إحصاىةب بةن مت سطى در ات ت مةذ لةمىب البحىث الت رةبةىب 
اى التطبةقةن القبمىى  البعىد  الرتبىار التفكةىر الرةاضىى ككىل،  كىل مهىارة مىن مهاراتى  

 الفرلةب كل لمى حدة لصالح التطبةق البعد  م
اىى حسىاب  ىةم )تت لداللىب الفىر ق بىةن  تت SPSS.Ver.16تم استردام برمامق

مت سطى در ات ت مةذ لةمب البحىث الت رةبةىب اىى التطبةقىةن القبمىى  البعىد  الرتبىار 
 التفكةر الرةاضى،  تم الت صل إلى المتاىق الم ضحب اى ال د ل التالى:

ت ة ضح داللب الفر ق بةن مت سطى در ات ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب 1 د ل)
البعد ت الرتبار التفكةر الرةاضى ككل،  لمهارات  الفرلةب لمى  –بةقةن)القبمى اى التط

 حدة 

 المت سط التطبةق ن المهارة
 )مت

االمحراف 
 المعةار )عت

مست     ةمب )تت
 الداللب

 01 0 305 26 955 0 00 5 بعد  47 االستقراء
 679 0 872 0  بمى

 01 0 217 20 019 1 702 4 بعد  47 االستمباط
 855 0 914 0  بمى

التعبةر 
 بالرم ز

 01 0 918 21 092 1 744 4 بعد  47
 717 0 531 0  بمى

 01 0 317 17 340 1 170 4 بعد  47 التعمةم
 560 0 893 0  بمى
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حل 
 المتك ت

 01 0 642 18 521 1 234 4 بعد  47
 487 0 744 0  بمى

التفكةر 
 البصر 

 01 0 824 25 023 1 680 4 بعد  47
 582 0 553 0  بمى

االرتبار 
 ككل

 01 0 601 38 447 4 531 27 بعد  47
 020 2 510 4  بمى

ت بىىةن 01 0ةتضىىح مىىن ال ىىد ل السىىابق   ىى د اىىرق دال إحصىىاىةا  لمىىد مسىىت   )
 مةىص البعىد ت اىى  -مت سطى در ات ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب اى التطبةقةن ) القبمى

المهىارات الفرلةىىب  الدر ىب الكمةىىب الرتبىىار مهىارات التفكةىىر الرةاضىىى،  ذلىك لصىىالح مت سىىط 
در ات التطبةق البعد  اى  مةص الحاالت؛  هذا ةعمى أن برمامق البحث الحالى القىاىم لمىى 
المدرل البصر  سالد الت مةذ لمى تممةىب تفكةىرهم الرةاضىى بصىفب لامىب،  تممةىب  ىدرتهم 

قراء،  االسىىتمباط،  التعبةىىر بىىالرم ز،     رةرهىىا مىىن مهىىارات التفكةىىر الرةاضىىى لمىىى االسىىت
 بصفب راصب 

 للتحكل مً صحة الفسض الجاىى الرى ييص على أىه:  -2

م ةرتمىىف البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم لمىىى المىىدرل البصىىر  اىىى  ىى ة  ح ىىم تىىوثةره لمىىى تممةىىب 
 لد  ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب م التفكةر الرةاضى ككل،  مهارات  الفرلةب كل لمى حدة

تىىم حسىىاب  ةمىىب )تت لداللىىب الفىىر ق بىىةن المت سىىطات القبمةىىب  البعدةىىب لىىدر ات 
ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب اىى ارتبىار التفكةىر الرةاضىى ككىل،  اىى مهاراتى  الفرلةىب كى   

لقىىاىم لمىىى ت لقةىىاس  ىى ة تىىوثةر البرمىىامق المقتىىرح ا2ηلمىىى حىىدة، ثىىم اسىىتردام مربىىص إةتىىا)
هىىذا البرمىىامق اىىى تممةىىب التفكةىىر ت d)المىىدرل البصىىر ،  بعىىد ذلىىك تىىم حسىىاب ح ىىم تىىوثةر 

الرةاضى ككل  مهارات  الفرلةب ك   لمى حدة لد  ت مةذ لةمىب البحىث الت رةبةىب،  ال ىد ل 
 التالى ة ضح ذلك 

ككل  ت ة ضح   ة  ح م توثةر البرمامق المقترح اى تممةب التفكةر الرةاضى2 د ل )
  مهارات  الفرلةب المحددة ك   لمى حدة لد  ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب 
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 المهارة

در ب 
الحرةب  

(dfت 

 
  ةمب )تت

 
2مربص إةتا )

ηت 
 
(dت 

 
 ح م التوثةر

 كبةر  دا   756 7 9376 0 305 26 46 االستقراء
 كبةر  دا   961 5 8988 0 217 20 46 االستمباط

 كبةر  دا   463 6 9126 0 918 21 46 التعبةر بالرم ز
 كبةر  دا   106 5 8670 0 317 17 46 التعمةم

 كبةر  دا   497 5 8831 0 642 18 46 حل المتك ت
 كبةر  دا   615 7 9354 0 824 25 46 التفكةر البصر 
 كبةر  دا   382 11 9700 0 601 38 46 االرتبار ككل

ت إلىىىى 8670 0ةتىىىةر ال ىىىد ل السىىىابق أن  مةىىىص  ىىىةم إةتىىىا التىىىى امتىىىدت مىىىن )
لمبرمىىىامق المقتىىىرح القىىىاىم لمىىىى المىىىدرل  –ت إلىىىى   ىىى د ح ىىىم تىىىوثةر كبةىىىر  ىىىدا  9700 0)

اىىى  مةىىص المهىىارات الفرلةىىب  الدر ىىب الكمةىىب الرتبىىار مهىىارات التفكةىىر الرةاضىىى،  -البصىىر 
ةتمتىىص بقىى ة تىىوثةر كبةىىرة  -لمىىى المىىدرل البصىىر  القىىاىم – ةعمىىى ذلىىك أن البرمىىامق المقتىىرح 

تصالدةا  من حةث   ة  ح م توثرهىا  ت ترتمف من مهارة ألرر ،  ةمكن ترتةب هذه المهارا
بالبرمىىىامق المقتىىىرح لمىىىى المحىىى  التىىىالى: ) التعمىىىةم، حىىىل المتىىىك ت، االسىىىتمباط ، التعبةىىىر 

كىىلت؛  هىىذا ةعمىىى أن البرمىىامق بىىالرم ز، التفكةىىر البصىىر ، االسىىتقراء، التفكةىىر الرةاضىىى ك
المقتىىرح كىىان أ ىى   تىىوثةرا   أكثىىر ح مىىا  اىىى تممةىىب التفكةىىر الرةاضىىى ككىىل لىىد  ت مةىىذ لةمىىب 

 البحث الت رةبةب،  من ثم ةتم  ب ل الفرض الثامى 
 للتحكل مً صحة الفسض الجالح الرى ييص على أىه: -3

ى تممةب التفكةر الرةاضىى ككىل، م البرمامق المقترح القاىم لمى المدرل البصر  ذ  االمةب ا
  لمى مهارات  الفرلةب كل لمى حدة لد  ت مةذ لةمب البحث الت رةبةب م
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تىىم حسىىاب مسىىبب الكسىىب المعدلىىب لىىى بىى ك باسىىتردام مت سىىطات الىىدر ات القبمةىىب 
 البعدةىب لت مةىذ لةمىىب البحىث اىىى ارتبىار التفكةىر الرةاضىىى ككىل  اىىى مهاراتى  الفرلةىىب 

 ال د ل التالى ة ضح ذلك:  ك   لمى حدة،   
ت ة ضح متاىق مسب الكسب المعدلب لت مةذ لةمب البحث الت رةبةب اى 3 د ل)

 ارتبار التفكةر الرةاضى ككل  مهارات  الفرلةب ك   لمى حدة 

 المت سط التطبةق المهارة
 )مت

مسبب الكسب  المهاةب العظمى
 المعدلب

 االستقراء
 00 5 بعد 

6 1 49 
 872 0  بمى

 االستمباط
 702 4 بعد 

6 1 37 
 914 0  بمى

 التعبةر بالرم ز
 744 4 بعد 

6 1 47 
 531 0  بمى

 التعمةم
 170 4 بعد 

6 1 18 
 893 0  بمى

 حل المتك ت
 234 4 بعد 

6 1 24 
 744 0  بمى

 التفكةر البصر 
 680 4 بعد 

6 1 44 
 553 0  بمى

 االرتبار ككل
 531 27 بعد 

36 1 37 
 510 4  بمى
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ةتضىىح مىىن ال ىىد ل السىىابق أن  ىىةم مسىىب الكسىىب المعدلىىب تتىىةر إلىىى أن البرمىىامق 
المقتىىرح القىىاىم لمىىى المىىدرل البصىىر  ذ  االمةىىب اىىى تممةىىب التفكةىىر الرةاضىىى ككىىل،  اىىى 

ت ، 2 1مهاراتىى  الفرلةىىب كىى   لمىىى حىىدة؛ ألن  مةىىص  ىىةم مسىىب الكسىىب المعدلىىب أكبىىر مىىن )
القةمب التى ا ترحها ب ك لمحكىم لمىى االمةىب البرمىامق،  ذلىك باسىتثماء مسىبب الكسىب   هى

ت اىىى حالىىب   ىى د مهىىارة التعمىىةم،  ررىىم ذلىىك اهىىى  رةبىىب مىىن 18 1المعدلىىب التىىى تسىىا   )
 ت،  بالتالى ةتم  ب ل الفرض الثالث 2 1القةمب )

 زابعًا: مياقشة ىتائج البحح وتفطريها.
ذ  تىىوثةر  -القىىاىم لمىىى المىىدرل البصىىر  –أظهىىرت المتىىاىق أن برمىىامق البحىىث الحىىالى  -1

     اعال اى تممةب مهارات التفكةر الرةاضى ) كمهارة كمةب أ  كمهىارات ارلةىبت لىد  
 ت مةذ لةمب البحث؛  ةمكن إر اع ذلك لألسباب التالةب: 

بصىرةب اىى تعمىم الم ضى لات  استردام المدرل البصر  بما ةتضمم  من أد ات  أمتطب -أ
الرةاضةب، من توم  ةعمل لمى تممةب لرب الرةاضةات لىد  الت مةىذ،  مىن ثىم اسىتردام 
هذه المرب اى ال ص ل إلى القالدة أ  المظرةب) االستقراءت،  بعد ال ص ل إلى القالىدة 

 ةتم تطبةقها لمى أمثمب مما ةدلم ال امب االستمباطى  
ةسالد الت مةذ اىى ال صى ل إلىى  -اى تدرةس الرةاضةات – استردام المدرل البصر  -ب

الصىىةارب المفظةىىب لممفهىى م أ  المظرةىىب، ممىىا ةىىدلم  امىىب التعمىىةم، كمىىاُ ةمكىىن الت مةىىذ 
 من إدراك الع  ات الرةاضةب  تر متها رمزةا ، مما ةدلم  امب التعبةر بالرم ز 

ات  صى ر همدسىةب بصىرةب بما ةتضمم  من أتكل  رس م -استردام المدرل البصر   -ج
ةممىى  ىدرة الت مةىذ لمىى التفكةىر بصىرةا  اىى الحىل، ثىم ترةىل إ ىراءات الحىل  -متم لب

مىىن رىى ل الممىىاذج  األتىىكال المطر حىىب؛ ممىىا ةىىدلم  ىىامبى التفكةىىر البصىىر ،  حىىل 
 المتك ت 

 بصىىفب لامىىب اقىىد اتفقىىت هىىذه المتة ىىب مىىص متىىاىق الدراسىىات السىىابقب التىىى أكىىدت 
إة ابةىىب أثىىر المىىدرل البصىىر  اىىى تممةىىب التفكةىىر الرةاضىىى  مهاراتىى  المرتمفىىب؛ ممهىىا 
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 ,.Tanisli, D. & Ozdes, A., O.Gت، ) 2005) محمد لبد المعب د،  دراسب

2009)، ( Dirksen, J., et al., 2010) ،( Barbosa, A., et al., 

    ت 2011
كما تتفق هذه المتة ب مص متاىق البح ث  الدراسات السابقب التى اهتمت باسىتردام      

أسالةب  استراتة ةات  مماذج  مدارل تدرةسةب مرتمفب اى تممةىب التفكةىر الرةاضىى لىد  
، (Paterson, J., & Sneddon, J., 2011)الت مةىذ؛ ممهىا دراسىات كىل مىن 

(Lane, C.P& Harkness, S.S., 2012) ،(Wilson, P.H., et al, 

 بىىذلك ةمكىىن القىى ل بىىون البرمىىامق المقتىىرح القىىاىم لمىىى المىىدرل البصىىر  أظهىىر  ت2013
 االمةت  اى تممةب التفكةر الرةاضى بمهارات  المرتمفب لد  الت مةذ 

 التوصيات:
 اى ض ء متاىق البحث الحالى ت صى الباحثب بما ةمى:

ممىاهق الرةاضىةات بالمراحىل التعمةمةىب المرتمفىب بمىا ة عمهىا تسىالد إلادة صةارب   1
 لمىىىى تممةىىىب مهىىىارات التفكةىىىر الرةاضىىىى لىىىد  الطىىى ب ب مةىىىص المراحىىىل التعمةمةىىىب 

 الثام  ت  -اإللداد  -) االبتداىى
تىىدلةم مىىمهق الرةاضىىةات بالمراحىىل التعمةمةىىب المرتمفىىب بومتىىطب المىىدرل البصىىر    2

 المتم لب  

بىرامق إلىداد معممىى الرةاضىةات بمهىارات التفكةىر الرةاضىى  العمىل  ضر رة اهتمىام  3
 لمى تممةتها لدةهم؛ حتى ةمكمهم تممةتها لد  الت مةذ 

لقىىد د رات تدرةبةىىب لمعممىىى الرةاضىىةات اىىى  مةىىص مراحىىل التعمىىةم؛ لتىىدرةبهم لمىىى   4
كةفةىىب اسىىتردام أمتىىطب المىىدرل البصىىر  اىىى تىىدرةس مىىادة الرةاضىىةات،  كةفةىىب 

المتىاط البصىر  الم ىىم لتقىدةم الربىرات الرةاضىةب بمىا ةتماسىب مىص طبةعىب ارتةار 
 المتعممةن،  طبةعب البةىب الصفةب؛ مما ةسالد لمى تممةب التفكةر الرةاضى 
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 املكرتحات: 
 اى ض ء متاىق البحث الحالى تقترح الباحثب اآلتى:

إ ىىراء بحىى ث أرىىر  تهىىدف إلىىى معراىىب االمةىىب اسىىتردام برمىىامق مقتىىرح  ىىاىم لمىىى   1
 –المدرل البصر  اى تممةب   امب أرر  اى الرةاضةات، مثل )الت اصل الرةاضىى 

 القدرة المكامةبت   -التفكةر الما د -اإلبداع الرةاضى
مةىىب االمةىىب برمىىامق مقتىىرح  ىىاىم لمىىى المىىدرل البصىىر  اىىى تىىدرةس الرةاضىىةات لتم  2

 التفكةر الهمدسى  الدااعةب لإلم از لد  ت مةذ المرحمب االبتداىةب 
أثىىر اسىىتردام برم ةىىب مصىىممب  اىىق المىىدرل البصىىر  لمىىى تممةىىب مهىىارات التفكةىىر   3

 الرةاضى لد  ت مةذ المرحمب االبتداىةب 

برمامق تدرةبى  اىم لمى المدرل البصر  لراص مست   أداء معممى الرةاضةات اىى   4
 ارات التفكةر الرةاضى تدرةس مه
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The abstract 

 

The current research aimed to investigate the effectiveness of a 

proposed program that based on the visual approach in 

developing some mathematical thinking skills to the students of 

the primary school. In achieving this research, the researcher 

prepared and used a mathematical thinking test that way applied 

to a sample of some students at the 5 
th

 class at the primary 

school composed of "47 students". The study revealed the 

following:  

 

1. The visual approach based program is very effective in 

developing the mathematical thinking skills as a total skill , 

or as a sub- skill to the sample of the research. 

2. The visual approach based program is very effective and 

larger in scale in developing the mathematical thinking then 

induction, then the visual thinking, then symbolism, then 

deduction, then  problems solving, then generalization.  

 


