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فعالية النمرجة السياضية في تنمية القدزة علي التفكيس
اإلبداعي لدى التالمير ذوى صعوبات تعلم الحساب
إعـداد

د /منى فرحات إبراهٍم جرٌش
مـــــدزض الرتبَـــــْ اخلاصـــــْ
نلَْ الرتبَْ – جامعْ قياّ الشٌٍص

د /رانٍا سعذ بذران البعلً
مـــــدزض الرتبَـــــْ اخلاصـــــْ
نلَْ الرتبَْ – جامعْ قياّ الشٌٍص

ملخـــــص الذراســـــة
تيدف الدراسة الحالية الى التحقق من فعالية النمذجة الرياضية في تنمية القدرة عمى

التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الحساب حيث تكونت عينة الدراسة من (ٕٓ)

تمميذ وتمميذة من ذوى صعوبات تعمم الحساب ( )ٜذكور )ٔٔ( ،اناث ،وتراوحت أعمارىم من
( )ٜ -ٙسنوات بمتوسط ( )ٛسنوات وانحراف معياري ( ،)ٓ8ٛٛوقد تم تقسيميم الى
مجموعتين مجموعة تجريبية تكونت من (ٓٔ) تمميذ ،ومجموعة ضابطة تكونت من (ٓٔ) تمميذ
من ادارة القصاصين التعميمية التابعة لمحافظة االسماعيمية ،وقد استخدمت الدراسة المنيج
التجريبي حيث قامت الباحثتان باستخدام أدوات الدراسة التالية :اختبار المسح النيورولوجى

إعداد :عبد الوىاب دمحم كامل ،اختبار جود إنف ىاريس لرسم الرجل ترجمة دمحم فراج وعبد الحميم

السيد و صفيو مجدي ،اختبار تشخيص ذوى صعوبات تعمم الحساب اعداد :احمد عواد ،مقياس
التفكير اإلبداعي ترجمة عبدهللا سميمان وفؤاد أبو حطب ( ،)ٜٔٚٙوبرنامج تدريبي باستخدام
النمذجة الرياضية في تنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم

الحساب من سن ( ) ٜ :ٙسنوات اعداد :الباحثتان ،وبتطبيق أدوات الدراسة والمقارنة بين

المجموعتين ،توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (ٔٓ)ٓ8

لصالح المجموعة التجريبية ،حيث تحسنت القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى المجموعة التجريبية
باستخدام النمذجة الرياضية وىذا بدوره يدل عمى فعالية البرنامج في استخدام اسموب النمذجة

الرياضية من اجل تحسين القدرة عمى التفكير اإلبداعي.
الهلنات املفتاحَْ:

النمذجة الرياضية – التفكير اإلبداعي – صعوبات تعمم الحساب.
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المقذمــــــــــة:

تعد دراسة الرياضيات ِمن أىم المواد في الوقت الحالي حيث أنيا ِ
العممم المذي يعتممد عميمو
جميمما العممموم اى،خممرى ،كممما أّنيمما تّ ،مثممل ِقمممة التفكيممر التجريممدي حيممث انيمما تحممول العممالم إلممى رممموز
وعالق ممات رمزي ممة ،في ممي اىس مماس ف ممي تق ممدم ِ
الفك ممر اإلنس مماني فالرياض مميات بتركيبتي مما الدقيق ممة ةني ممة

بصورة ال تضاىييا أي مادة فمي دقتيما وشمدة تناسمقيا وقموة منطقيما ،لمذا تعتبمر الرياضميات عنصم ار
ذا تأثير عميمق فيمما يحمدث امن ممن تطمورات عمميمة وتكنولوجيمو و حياتيمة ،لمذلك البمد أن تتريمر
المنمماىج بطريقممة تعمممل عمممى تحقيممق احتياجممات االف مراد ،لمتوافممق ممما التطممورات ،فممالتميز الرياضممي

امن لممم يعممد يعنممي كممم المعرفممة الرياضممية لممدى المممتعمم فقممط ضوانممما يعنممي قدرتممو أيضمما عمممى إدراك

وتوظيممف المعرفممة الرياضممية فممي حممل مشممكالت ،والتصممرف فممي المواقممف المختمفممة ،والتعامممل ممما

التطور المجتمعي )Arunee,2015).

ونجممد أن صممعوبات الممتعمم ) (learning disabilitiesتظيممر عنممد كثيممر مممن التالمي ممذ

عنممدما يممدخمون المدرسممة ويخفقممون فممي اكتسمماب الميممارات اىكاديميممة ،ويظيممر التبمماين بممين القممدرة

والتحصمميل ،حي ممث يممتم ف ممي ىممذه المرحم ممة التعممرف عم ممى الطمبممة ذوي ص ممعوبات الممتعمم ،وأكث ممر م مما
يالح ممع ص ممعوبات تعم ممم القم مرادة م مما أن ممو يح ممدث ف ممي الرياض مميات ،وكثيم م ار م مما يص مماحب ص ممعوبات
الممتعمم عممدم القممدرة عمممى االنتبمماه والتركيممز وضممعفا فممي الميممارات الحركيممة يتضممح فممي مسم ِ
مكو القمممم

بطريق ممة ةي ممر ص ممحيحة وس ممود الخ ممط ،وظي ممور ص ممعوبات ال ممتعّمم اىكاديمي ممة عن ممد ى ممذا المس ممتوى
تتجمممى فممي عممدم القممدرة
يمؤثر عمممى التكيممف االجتممماعي فتظيممر مشممكالت انفعاليمة اجتماعيممة عديممدة ّ
عمى تكوين صداقات.

وتع ممد ص ممعوبات تعم ممم الحس مماب االكث ممر انتش مما ار ب ممين اطف ممال المرحم ممة االبتدائي ممة فنج ممد ان

ٓ %ٙمن تالميذ المرحمة االبتدائية يعمانون ممن صمعوبات تعممم الحسماب حيمث أنيمم ينظمرون المى
المممادة عمممى أنيمما تتعامممل ممما االشممكال والرممموز ،وتوكممد معظممم الد ارسممات عمممى أن ىممذه الصممعوبات

ترجم مما لمجموعم ممة اس م ممباب وىم ممى :اضم ممطرابات االدراك البص م ممرى ،اضم ممطرابات االدراك الس م مممعي،
اضم ممطرابات التم م م زر البص م ممرى والحركم ممي ،تش م ممتت االنتب م مماه ،العوامم ممل االنفعالي م ممة مث م ممل االندفاعي م ممة،

صعوبات القمدرة عممى االسمتدالل المجمرد ،صمعوبات مما وراد المعرفمة المتعمقمة بالقمدرة عممى اختيمار

االستراتيجية المناسبة لمتعمم ) Margaret& Sonali, 2012).
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ان اس ممتخدام النمذج ممة الرياض ممية م مما التالمي ممذ ذوى ص ممعوبات تعم ممم الحس مماب يع ممد بمثاب ممة

تحويممل الرياضمميات إلممى بنيممة واقعيممة حيممث يشممعر التمميممذ بأىميممة ذلممك فممي مواقممف عمميممة و تتضممح
أمامممو مفرداتيمما بشممكل محسمموس وتتفممق بنيممة ىممذه النمذجممة الرياضممية ممما تالميممذ المرحمممة االبتدائيممة

مممن ذوى صممعوبات تعمممم الحسمماب مممن حيممث خصائصمميم العقميممة ومتطمبممات تعممميميم الرياضمميات
كما أنيا تسيم في تحسين الكثيمر ممن المخرجمات الرياضمية ،فمالمتعممون يكمون لمدييم دافعيمة أكثمر

لممتعمم عنممدما يجممدون أن ممما يتعممونممو مفيممدا فممي حيماتيم ،حيممث تشممجا النمذجممة الرياضممية فممي ربممط
ال ممتعمم بالحي مماة ،وتس مماعد أيض مما المعمم ممين عم ممى أن ي ممدركوا المش ممكالت المجتمعي ممة المحيط ممة بي ممم

وبممالمتعممين ،حيممث أن الرياضمميات جممزد طبيعممي مممن ىممذه المشممكالت مممما يممؤدي إلممى ترييممر تفكيممر

المتعممممين مممن ذوي صممعوبات تعمممم الحسمماب تجمماه مممادة الرياضمميات وينظممروا ليمما عمممى انيمما مممادة
مفيدة مما يزيد فيميم ليا )Joyce,2011) .

أن الحمممول الجديممدة التممي يقممدميا التالميممذ مممن خممالل حميممم لممسممائل الرياضممية ممما ىممي اال

نم مواتج إبداعي ممة فتع ممد الرياض مميات م ممن المج مماالت الد ارس ممية الت ممي م ممن أى ممم أى ممدافيا اىساس ممية تنمي ممة

اإلبممداع ،كممما يمكممن اتخاذىمما كوسمميط لتنميممة اإلبممداع لممدى التالميممذ .فاإلبممداع فممي تنميممة تعممميم وتعمممم
الرياضيات ىو قدرة وسمموك لتوليمد معموممات وأفكمار رياضمية تتسمم باىصمالة والجمدة ،ويجمب عممى

المعمم ان يفترض انو لكل تمميذ قابميمة ىن يكمون مبمدعا و قناعمة بمأن اإلبمداع لميس مقصمو ار عممى

مجموعممة معينممة ،ىن تنميممة اإلبممداع تبممدا مممن تشممجيا التالميممذ عمممى توليممد اىفكممار ،واالنممدماج فممي
أنشممطة مبدعممة فالنشمماا اإلبممداعي والسممموك اإلبممداعي ينممتج عممن ميممل لمتفكيممر بشممرا تمموفير البيئممة

المناسممبة ،والمعمممم المبممدع وطريقممة التممدريس اإلبداعيممة ينم موا القممدرات اإلبداعيممة لمتمميممذ مممن حيممث
اىصالة والمرونة (.)ٕٕٓٔ ،Bolden

ومما سبق يتضح أن من أىم المشمكالت اىساسمية لمتالميمذ ذوى صمعوبات تعممم الحسماب

ى ممي أن العممي ممة التعميمي ممة قائم ممة عم ممى حف ممع المعموم ممات م ممن أج ممل اس ممترجاعيا ف ممي االمتح ممان،

وسرعان مما تتعمرض لمنسميان وىمذا بمدوره يقتمل اإلبمداع والتفكيمر داخمل التالميمذ ويقممل ممن دافعيمتيم

لمم تعمم لممذلك يجممب عمممى معمممم الحسمماب أن يعمممل عمممى تنميممة التفكيممر االبممداعي لممدى التالميممذ مممن
خ ممالل اىلع مماب و اىلر مماز و االكتش مماف والنمذج ممة والعص ممف ال ممذىني و أس ممموب ح ممل المش ممكالت

واستخدام االستراتيجيات والطرق التعميمية الحديثة حيث أن ىناك كثيمر ممن الد ارسمات أكمدت عممى
فعاليممة بعممض البمرامج فممي تنميممة القممدرة عمممى التفكيممر اإلبممداعي لممذوي صممعوبات الممتعمم منيمما (ايبمممر

 ٜٜٔٚ، Ibler؛ ناصم ممر خطم ممابٕٓٓٗ،؛ مني م مرة المصم ممبحيين  ٕٓٓٚ،؛ فتحم ممي جم ممروان وزيم ممن
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العبممادي  ،) ٕٓٔٗ،لممذلك جممادت الد ارسممة الحاليممة بيممدف إعممداد برنممامج تممدريبي قممائم عمممى النمذجممة
الرياضية في تنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الحساب.

مشكلــــــة الذراســــــة:

تع ممد ص ممعوبات ال ممتعمم م ممن الموض مموعات اليام ممة ف ممي الوق ممت الحاض ممر ف ممي مج ممال التربي ممة

الخاصة ،والتي أعطيت اىتمام كبير من الميتممين عممي اخمتالف اختصاصماتيم كاىطبماد وعممماد
الممنفس وعمممماد التربيمة وعمممماد االجتممماع والمعممممين وأوليمماد اىمممور وةيممرىم ،لت ازيممد أعممدادىا بشممكل
كبيمر ،نتيجمة لمتطمور الحاصمل فمي عمميمات الكشمف والتشمخيص و التقيميم والموعي المت ازيمد ىوليمماد
اىمممور ،ال ممذين أص ممبحوا يق ممارنون أبنممادىم ب ممأقرانيم ،حت ممى ف ممي اىمممور البس مميطة ،كم مما أن مظ مماىر
صم ممعوبات المممتعمم قمممد تشم ممترك مم مما مظم مماىر فئم ممات أخم ممري ،كاإلعاقمممة العقميمممة والسم مممعية والبص م مرية
والمروية ،ونظ ار لما تتميز بو الرياضيات من طبيعة تراكمية فمي موضموعاتيا ،ومما تتصمف بمو ممن
تجريد في المفاىيم والعالقمات ،فننيما تعتبمر حقمال معرفيما معقمدا بالنسمبة لمممتعمم ،بمعنمى أن تعمميما

يثيمر العديمد مممن المشماكل والصممعوبات أممام المتعمممين فمممن المالحمع أن معظممم اىطفمال والتالميممذ
يجممدون ص ممعوبات حممادة وش ممائعة فممي مج ممال الرياض مميات إلممى ح ممد أن صممعوبات تعم ممم الرياض مميات
تمثممل أكثممر صممعوبات الممتعمم أىميممة وشمميوعا مممن حيممث ةيمماب االتجاىممات اإليجابيممة لممدى التالميممذ
نح ممو الرياض مميات وت م ّمدني مس ممتوى التحص مميل ل ممدى فئ ممة م ممنيم ،والت ممي ةالب مما م مما ت ارف ممق التممي ممذ ف ممي

الصفوف التالية ،وتشكل عقبة فمي طريمق تعمممو ممما يجعمل ىمذه الفئمة ممن التالميمذ مشمكمة حقيقيمة
لممعممين واىىل ،وتحديا لمتربويين والباحثين في المجال التربموي والنفسمي لمبحمث فمي اسمباب مثمل
ّ

الترم ممب عميي مما ل ممذا حاول ممت الباحثت ممان م ممن خ ممالل ى ممذه الد ارس ممة محاول ممة
ى ممذه الص ممعوبات وس ممبل ّ
استخدام طرق تعميمية حديثة مثمل النمذجمة ممن أجمل الترممب عممى صمعوبات تعممم الحسماب وزيمادة
القدرة عممى االبمداع والتفكيمر ،وىمذا مما أكدتمو عمدد ممن الد ارسمات ومنيما (ايبممر  ٜٜٔٚ، Ibler؛
ناصر خطابٕٓٓٗ،؛ منيرة المصبحيين  ٕٓٓٚ،؛ فتحي جروان وزين العبادي )ٕٓٔٗ،

حيممث أكممدت ىممذه الد ارسممات عمممى مممدى أىميممة اسممتخدام النمدجممة الرياضممية كطريقممة مممن طممرق

التدريس الحديثة لتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعمم الحساب.
ومما سبق فان مشكلة الدراسة الحالية تتبلور في السؤال الرئيسي التالي:

 مااا فلاليااة الةمالااة الرفا ااية فااي تةميااة الفاادرة بلااي الت كلاار ا باادابي لااد الت ملااا او
صلوبات تللم الحساب ؟
وفةبثق من هاا السؤال ملموبة من األسئلة ال ربية:
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ٔ -ما أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنميمة القمدرة عممى التفكيمر اإلبمداعي لمدى التالميمذ ذوى
صعوبات تعمم الحساب في المرحمة العمرية ( )ٜ-ٙسنوات ؟

ٕ -ممما اسممتم اررية النمذجممة الرياضممية فممي تنميممة القممدرة عمممى التفكيممر اإلبممداعي لممدى التالميممذ ذوى
صعوبات تعمم الحساب؟

هـــــذف الذراســــــة:
ىم ممدفت الد ارسم ممة الحاليم ممة إلم ممى تنميم ممة القم ممدرة عمم ممى التفكيم ممر اإلبم ممداعي لم ممدى التالميم ممذ ذوى
صعوبات تعمم الحساب من خالل:
 استخدام طرق تدريسية حديثة (النمذجة).
 التحقممق مممن فعاليممة البرنممامج فممي تحقيممق ىدفممو ،ومممدى اسممتمرار أث مره بعممد االنتيمماد وخممالل
فترة المتابعة.

أهمٍـــــة الــذراســــة:
االهنَْ اليعسٍْ:

تكمممن االىميممة النظريممة لمبحممث فممي تمموفير اطممار نظممري حممول اسممتخدام النمذجممة الرياضممية

كطريقة تدريسية لتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الحساب .

االهنَْ التطبَكَْ:
ٔ -استخدام النمذجة لمترمب عمى صعوبات التعمم.
ٕ -تطوير العممية التعميمية والمناىج الدراسية.
ٖ -مساعدة المعممين واىخصائيين والمربين بيذه الفئة وأساليب معالجتيا.

مصطلحــــات الذراســـــة:
الينرجـْ السٍايـَى Mathematical Medellin :يعرفيما مبمارك مبمارك (ٕٕٔٓ ):
عم ممى أني مما تحوي ممل المش ممكمة الحياتي ممة إل ممي مس ممألة رياض ممية ث ممم التعام ممل م مما ى ممذه المس ممألة وحمي مما،

واختبار الحل في الموقف الحياتي ومن ثم التعميم والتنبؤ إن أمكن ذلك.
صــعٌبات لعلــه ا شــا  Arithmetical Learning disabilities:ىممي عجممز
التالميممذ عممن إج مراد العمميممات الحسممابية اىربمما والق موانين الرياضممية بشممكل صممحيح أو القممدرة عمممى
التعامممل م مما اىرق ممام أو الترتي ممب المنطق ممي لخطم موات الحممل ف ممي العممي ممات الحس ممابية م مما ع ممدم في ممم
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بع ممض المف مماىيم الحس ممابية اىساس ممية ك ممالجما والط ممرح والض ممرب والقس مممة ،وم مما يترت ممب عميي مما م ممن
مشكالت في دراسة الكسور والجبر واليندسة في المراحل الدراسية المختمفة.

الكـدزّ للـٓ الـتفهإل اابـدالُ : Ability to think creativelyىمي عمميمة عقميمة
مدفوعة بالرةبة القوية تيدف إلى إيجاد حمول جديدة لممشكالت التي تواجينا فمي الحيماة .والتفكيمر
اإلبممداعي ميممم لمتريممر والتطمموير إذ أنممو يسمميم فممي دفمما عجمممة التقممدم بمماىمم والرقممي بيمما .والتفكيممر
اإلبداعي كونو يتصف بالشمولية فيو يحتاج إلى المعرفة والخبمرة والميمارة والرةبمة القويمة الصمادقة

في الوصول إلى اليدف ،وتتمخص ميارات التفكير اإلبداعي فيما يمي:
طالقمة يكمون قماد ار عممى إنتماج اىفكمار والقمدرة عممى التمذكر
 الط قة :فالمبمدع المذي يتصمف بال ّ

لمخب مرات السممابقة والمعمومممات المتراكمممة وكممل ممما سممبق لممو تعممممو عنممد االسممتجابة لمثيممر معممين

ضوايجاد حمول جديدة والتوصل ىكبر عدد ممكن من الخيارات والبدائل.
التحول السريا بالحالة ال ّذىنية بتحمول الموقمف عنمد
 المروةة :وتعني عدم الجمود والقدرة عمى
ّ
االستجابة لمثير والبحث عن خيارات وبدائل لحل المشكالت.

 األصااالة :واىصممالة تعنممي إيجمماد أفكممار جديممدة لممم تكممن معروفممة وةيممر مسممبوقة وةيممر مألوفممة
لعدم خضوعيا لما ىو متداول من اىفكار.
 الت اصاال  :وتعنممي قممدرة الفممرد عمممى إةنمماد الفك مرة بالزيممادة عمييمما وجعميمما أكثممر فاعميممة فممي حممل
المشكمة ضواعطاد نتاجات كثيرة من إمكانات قميمة.
 الحساسااااااية :أي اكتشم م مماف المشم م ممكالت والصم م ممعوبات بسم م مميولة وسم م ممرعة ضوادراك الم م ممنقص فم م ممي
المعموم م م م ممات قب م م م ممل التوص م م م ممل إل م م م ممى الح م م م ممل ف م م م ممي ح م م م ممين يمح م م م ممع خ م م م ممرون وج م م م ممود المش م م م ممكمة
.)ٕٕٓٔ،)Newton

االطـــار النظـــري والذراســـات السابقـــة:
صعٌبات لعله ا شا :
تب ممدأ ص ممعوبات تعم ممم الحس مماب ف ممي معظمممم اىحي ممان ف ممي المرحم ممة االبتدائي ممة م ممن التعمم مميم

اىساسممي وقممد تسممتمر حتممى تصممل إلممى المرحمممة الثانويممة أو الجامعيممة ،مممما قممد يممؤثر عمممى حيمماة
التالميممذ بجوانبي مما المختمف ممة العمميممة والعممي ممة والميني ممة ،فيتف ممق كممل م ممن كي ممرك وكالفن ممت (،ٜٔٛٛ

 )ٖٜ٘وأحمممد عمواد (ٕ )ٕٙٓ، ٜٜٔوزكريمما توفيممق (ٖ )ٕٙٙ ،ٜٜٔأن نسممبة كبيمرة مممن التالميممذ
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ذوي صممعوبات الممتعمم يعممانون مممن صممعوبات تعمممم فممي الحسمماب كممما أكممدوا أنيمما أكثممر الصممعوبات

انتشار حيث انيا تحتل الدرجة الثانية بعد صعوبات التعمم في القرادة.
ا
شيوعا و
فق ممد نظ ممر جي ممري

(2004

Geary

 378)،لص ممعوبات تعم ممم الحس مماب عم ممى أني مما:

"فشم ممل التالميم ممذ فم ممي اكتسم مماب المعمومم ممات المناسم ممبة لمصم ممف الد ارسم ممي الم ممذي يمتحقم ممون بم ممو ،كمم مما

يظيم م ممرون مشم م ممكالت متنوعم م ممة ومتعم م ممددة ومنيم م مما أخطم م مماد متكم م ممررة فم م ممي الحسم م مماب المفظم م ممي ،عم م ممدم
إج م م مراد العمميمم ممة الحسمم ممابية فم م ممي الوقمم ممت المحمم ممدد ،باإلضمم ممافة إلم م ممى أخطمم مماد متعمم ممددة فم م ممي عمميم م ممة
استرجاع المعمومات من الذاكرة.
كمما جمماد تعريممف الجمعيممة اىمريكيممة لمطممب النفسممي لمفيمموم صممعوبات تعمممم الحسمماب فممي
الطبع ممة الرابع ممة المعدل ممة م ممن ال ممدليل التشخيص ممي اإلحص ممائي ) 28)،2004،DSM-4أن ممو يظي ممر
عمممى شممكل عممدم القممدرة الحسممابية كممما تقيسمميا االختبممارات المعياريممة الفرديممة ،وبصممورة واضممحة أقممل
من المستوى المتوقا من عمر التمميذ ومعامل ذكائو مقارنمة بزمالئمو العماديين ،كمما أنيما ليما تمأثير
شديد عمى اإلنجاز الدراسي الذي يحتاج الى القدرة عمى إجراد العمميات الحسابية".
وتوضمح الباحثتممان أن ىممذه التعريفممات اتفقممت عممى أن ىمؤالد التالميممذ ذوي صممعوبات تعمممم
الحسماب ،يظيمرون ضمعفا شمديدا فمي عمدم قمدرتيم عممى إجمراد بعمض العمميمات الحسمابية باإلضممافة

إلممى عممدم قممدرتيم عمممى اكتسمماب المفمماىيم الرياضممية اىساسممية داخممل ةرفممة الصممف ،باإلضممافة إلممى

أنيا قد ترجا إلى اضطرابات تحدث مرتبطة بالجياز العصبي لدييم.
ويتفممق معظممم البمماحثين مممنيم عمممى سممبيل المثممال ولمميس الحصممر ن )ٖ ،ٕٓٓٗ( Ann؛
وماجممدة عبيممد ()ٔٗٗ ،ٕٜٓٓ؛ وعممادل العممدل(ٕٔٔٓ)ٕٙ٘ ،؛ وسممميمان عبممد الواحممد (ٕٔٔٓ،
ٕٕٓ)؛ أن صممعوبة الحسمماب ىممي اضممطراب بنممائي لمقممدرات الحسممابية نمماتج مممن اخممتالل فممي الم م
كم مما أن ى ممذا االض ممطراب يظي ممر ف ممي الق ممدرة الحس ممابية م مما وج ممود مس ممتوى متوس ممط أو أعم ممى م ممن
المتوسط في القدرة العقمية العامة.
وت،عممرف (الوريممنس  )Lawrence 2012, 36صممعوبات تعمممم الحسمماب بأنيمما" :ظيممور

صمعوبة تعممم ةيمر متوقعمة ممن التالميمذ وذلمك بعمد تمقمييم خبمرات تعميميمة مناسمبة ممن المعممم عممى
مدى فترة ممن المزمن وتظيمر ىمذه الصمعوبة فمي صمعوبة تعممم العمميمات والميمارات الحسمابية التمي

131

د /ميٓ فسحات إبساهَه جسٍش ،د /زاىَا سعد بدزان البعلُ

فعالية النمذجة الرياضية في تنمية القدرة على
التفكير اإلبداعي

ت،عمد بمثابمة تحمديات تواجمو ىمؤالد التالميمذ أثنماد عمميمة المتعمم ،وبالتمالي يكمون لمدييم صمعوبات فممي
تعمم الحساب وفي تحقيق تقدم دراسي كافي في الحساب مقارنة بأقرانو في نفس العمر"
وفممي الطبعممة الخامسممة مممن الممدليل التشخيصممي اإلحصممائي لالضممطرابات العقميممة DSM-
 ) ٘ ،ٕٖٓٔ،ٙٙفقد عرفت صعوبات تعمم الحساب عمى أنيا" :نوع ممن صمعوبات المتعمم تتصمف
بمشممكالت ف ممي في ممم ومعالج ممة المعموم ممات العددي ممة ،والعممي ممات الحس ممابية بطريق ممة دقيق ممة وبطالق ممة،
وتذكر واسترجاع الحقائق الحسابية واالستنتاج الحسابي الدقيق.
أم مما روروك وكونم مواي  )ٕٓٔٗ( Rourke & Conwayفق ممد عرف مما ص ممعوبات تعم ممم

الحس مماب عم ممى أني مما :اض ممطراب ن مموعي فم ممي تعم ممم مف مماىيم الحس مماب والعممي ممات الحس ممابية وي م مرتبط
باضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي".

و بنم م ممادا عمم م ممى مم م مما سم م ممبق تنتيم م ممي الباحثتم م ممان إلم م ممى تعريم م ممف صم م ممعوبات تعمم م ممم الحسم م مماب

Disabilities

Learning

 Arithmeticإجرائي مما بأنيم مما" :ى ممي عج ممز التالميم ممذ ع ممن إج م مراد

العمميات الحسابية اىربا والقوانين الرياضية بشمكل صمحيح أو القمدرة عممى التعاممل مما اىرقمام أو

الترتيممب المنطقممي لخط موات الحممل فممي العمميممات الحسممابية ممما عممدم فيممم بعممض المفمماىيم الحسممابية
اىساسمية كممالجما والطمرح والضممرب والقسمممة ،ومما يترتممب عمييما مممن مشممكالت فمي د ارسممة الكسممور
والجبر واليندسة في المراحل الدراسية التالية.

الينرجْ السٍايَْ

تمثممل النمذجممة الرياضممية جس م ار يسممتطيا المممتعمم مممن خاللممو تسممييل تعمممم الرياضمميات فيممي

تمثمل المفمماىيم الرياضمية وتقممدميا فممي رسمم أو تجسمميد ،وتربطيمما بواقما المممتعمم كممما أنيما تسمماىم فممي
تنمي ممة الفي ممم والتفكي ممر ،اض ممافة ال ممى ان النمذج ممة الرياض ممية وتطبيقاتي مما وم مما تتطمب ممو م ممن مي ممارات

أصبحت ضرورية لمتعممي الرياضيات لتقديم شيد جديد في تعمميا (.) ٕٓٔٓ، Hansson
تعممرف نظمممو خضممر (ٕٗٓٓ ) النمذجممة الرياضممية :عمممى أنيمما تعمممل عمممى تكمموين معنممى

لمرياضيات عن طريق ربمط الرياضميات بالحيماة ومما العمموم اىخمرى ،فممثال تظيمر القيممة الجماليمة

ليندس ممة الف م م ار كتمممال فم ممي رسمممم الحمممدود ب ممين المممدول بدقمممة متناىيمممة ،أو رسمممم أشم ممكال السم ممحاب ،أو

الشواطئ ،أو قمم اىشجار .
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وي ممذكر أنمممج كيم ممنج Keng

 :) ٕٓٓ٘( Angالنمذجمممة الرياض ممية بأنيممما عمميم ممة تمثيم ممل

( محاكم مماة ) مشم مماكل العم ممالم الحقيقم ممي وفم ممق الشم ممروا الرياضم ممية ،ضوايجم مماد حمم ممول لتمم ممك المشم مماكل

باس ممتخدام نم مموذج رياض ممي يمك ممن التعام ممل مع ممو بص ممورة أبس ممط فالنمذج ممة الرياض ممية ى ممي تحوي ممل
مشممكمة العممالم الحقيقممي إلممى مشممكمة رياضممية ،ثممم حممل تمممك المشممكمة الرياضممية وترجمممة الحممل إلممى

الشروا الحقيقية.

ويوضح فريد ( :) ٕٓٓٚأن النموذج الرياضمي يعنمي تمثميال رياضميا لمعناصمر والعالقمات فمي
ص ممورة مثالي ممة م ممن ظ مماىرة معق ممدة ويمك ممن اس ممتخدام النم مماذج الرياض ممية لتوض مميح وتفس ممير وح ممل بع ممض

المشكالت باستخدام المعادالت والجداول والرسومات البيانية لتمثيل وتحميل تمك العالقات.

ويعرفيا مبارك مبارك (ٕٕٔٓ ) :عمى أنيا تحويمل المشمكمة الحياتيمة إلمي مسمألة رياضمية
ثم التعامل ما ىذه المسألة وحميا ،واختبار الحل في الموقف الحياتي ومن ثم التعميم والتنبؤ.
فوائد البيئة القائمة عمى استخدام النمذجمة الرياضمية :يوضمح مبمارك مبمارك (ٕٕٔٓ ) ىمذه الفوائمد

في النقاا التالية:

ٔ -شعور الطالب بالحرية فيم يتعمموا من اخطائيم حيث أنمو عنمدما تكمون النمماذج ةيمر مناسمبة
تكون مفيدة وحجر الزاوية لمنماذج الجيدة .

ٕ -العم ممل عم ممى تحس ممين ج ممودة تعم ممم الط ممالب بنعط ممائيم بع ممض ال ممرؤى السم مريعة لاجم مراد الكم ممي
باستخدام دورة النمذجة .

ٖ -رؤية أن الرياضيات يمكن أن يتم استخداميا في مختمف اىعمال والمجاالت.
ٗ -إعطاد تمارين لمطالب تركز عمى المراحل النوعية لعمميمة النمذجمة وخاصمة المرحممة التكوينيمة
منيا التي تحتمل وجيات نظر مختمفة وتتطمب االقت ارحمات واالفت ارضمات العديمدة تسماعد عممى

تحسين ميارات كثيرة لدييم.
٘ -زي ممادة دافعي ممة الط ممالب لح ممل المش ممكمة الواقعي ممة باس ممتخدام عممي ممات النمذج ممة الرياض ممية يجع ممل
استخدام الرياضيات ممتا حيث ال يصبح تعمميا ىمدف مباشمر ولكنمو ىمدف ضممني لموصمول

لحل المشكمة الواقعية ،ومن ثم فعنمد تمدريس الرياضميات لمطمالب بتممك الطريقمة فمنحن نمزودىم
بالتعميم الذي سيخدميم وينفعيم خالل حياتيم وفي مجتمعيم .
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التفهـــــإل اابدالـــــُ
يعممد اإلبممداع لرممة بممدأ الشمميد ،فتعبيممر ( بممديا السممموات واالرض ) فممي القممرن الك مريم فممي
ِ
السمماو ِ
ِ
ات واى ْر ِ
مول ل ،مو ،كمن في ،كمو ،ن ة البقمرةٔٔٚ
يا م
ض ضوِاذا قضمى أ ْمم ار فنمنمما ي،ق ،
البقرة و اىنعام {بمد ،
ِ
السماو ِ
ِ
م
ِ
ات واى ْر ِ
وىمو ِب ،ك ِّمل شمي ِد
يا م
ض أمنى ي ،كو ،ن ل ،مو ول ومد ول ْمم ت ،كمن ل ،مو صماحب وة وخممق ،ك ممل ش ْميد ،
{بد ،
ْ
ِ
ميم ةاىنعم ممام ٔٓٔتم ممم تفسم ممير كممم ممة " البم ممديا " بالمحم ممدث العجيم ممب ،والبم ممديا :مبم ممدع أي ان هللا
عمم م و
سم ممبحانو وتعم ممالى خالقيم مما ومبم ممدعيا ،فيم ممو الم ممذي أنشم مماىا عمم ممى ةيم ممر مثيم ممل ،وىنم مماك تقم ممارب بم ممين
مصمممطمحي( اإلبمممداع ) و (االبتكمممار ) ،فنجمممد أن معنم ممى االبتكمممار فم ممي مختمممار الصمممحاح " ابتكم ممر
الش مميد  ...أي أن ممو اس ممتولى عم ممى باكورت ممو ،و ابتك ممر الش مميد :ابتدع ممو عم ممى ةي ممر س ممابق ( اب ممن
منظور. ) ٜٔ٘ٙ ،
تعريف التفكير االبداع:
نجممد أنممو ال يوجممد تعريممف شممامل لمفيمموم اإلبممداع ،وقممد يرجمما سممبب ذلممك الممى ان اإلبممداع
ظمماىرة متعممددة الجوانممب ،وكممذلك الممى اخممتالف وجيممات نظممر البمماحثين لابممداع بمماختالف مدارسمميم
الفكريممة والنظريممة فقممد عرفممو كممل مممن ،تممورانس  :)ٜٔٚٗ( Torranceانممو عمميممة يصممبح فييمما
الشخص حساسا لممشكالت ،ما ادراك الثررات والمعمومات والبحث عن المدالئل لممعرفمة ،ووضما
الفممروض واختبممار صممحتيا ،ثممم اج مراد التعممديل عمممى النتممائج ،وعرفممو دمحم الطيطممى (ٕٔٓٓ ) :انممو
أسممموب فكممري يسممتخدمو الشممخص فممي إنتمماج اكبممر عممدد ممكممن مممن اىفكممار حممول مش مكمة يتعممرض
ليا ،وتتصف ىذه اىفكار بالطالقة والمرونة واىصالة ،ويرى محمود ةمانم (ٕٗٓٓ ) انمو نشماا
ذىني متعدد الوجوه يتضمن إنتاجا جديدا وأصيال وذا قيمة من قبل اىشخاص والجماعات.
ويعممرف ىيميممز  ) ٕٓٔٔ( Humesاإلبممداع بانممو نشمماا عقمممي يقمموم الفممرد بممو فممي مواقممف
فيم الم شكمة وتحديدىا اوال ثم في مواقف حل المشمكمة وبعمد ذلمك ينمتج عنيما إبمداع فنمي أو اختمراع
عممي جديد.
وي ممرى تيش ممنج  )ٕٕٓٔ( Cheungأن م ممن أى ممم أبع مماد اإلب ممداع اىص ممالة والج ممدة ،ويؤك ممد
عمممى أنيم مما ةيممر ك ممافيين اذ البممد م ممن تطوي مما العمميممة االبداعي ممة ممما الواق مما واسممتخداميا ف ممي ح ممل
مشكمة ما.
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ويؤكد دمحم دمحم شوكت (ٕ٘ٔٓ) عمى االبمداع بمأن ىمو حمل لممشمكالت فيمو يوضمح خمالل
نظريت ممو نظري ممة مس ممارات التفكي ممر اإلب ممداعي أن اإلب ممداع عممي ممة دينامي ممة تفاعمي ممة تتض مممن عممي ممات
ولكنيمما ليسممت متسمسمممة فيممي تتممداخل وتتمممازج فممي أوقممات معينممة خممالل عمميممة اإلبممداع ككممل حتممى
يصل المبدع إلى حل لممشكمة ،ويذكر أن اإلبداعات في مجاالت العمموم والفنمون وامداب والشمعر
إنما تبدأ باإلحساس بمشكمة ثم يتبا ذلك اىتمام وسعى دؤوب لحل ىذه المشكمة .
مكونــــــات اإلبــــــداع:
لق ممد اتف ممق ك ممال م ممن (أريت ممى  ٕٓٔٔ، Ariti؛ وبول ممدين Bolden

 ) ٕٕٓٔ،عم ممى ان

اإلب ممداع يع ممد ظ مماىرة متع ممددة الوج مموه ،وىن مماك أرب مما جوان ممب او مظ مماىر أساس ممية لاب ممداع ف ممال يمك ممن
توضيح مفيوم االبداع اال من خالل المعرفة الشاممة بالجوانب اىربا امتية:
ٔ -الشخص المبدع (  :)Creative Personبخصائصو المعرفية والتطورية
ٕ -ا ةتالية ا بدابية ( :)Creative productأي ان اإلبداع ىو ظيور اإلنتماج الجديمد
من خالل التفاعل بين الفرد وما يواجو من خبرات لموصول إلى صورة جديدة .
ٖ -اللمليااااة ا بدابيااااة (Process

 :)Creativeومراحميم مما وأنمم مماا التفكيم ممر ومعالجم ممة

المعمومات
ٗ -الموقاااإل ا باااادابي (Press

 :)Creativeيقص ممد ب ممو مجموع ممة الظ ممروف والمواق ممف

المختمفة التي توفرىا البيئة لمفرد المتعمم والتي تسيل اىداد اإلبداعي لديو .
ويوضممح كممال مممن (تشممينج  ٕٕٓٔ، Cheung؛ ديكمممان  ٕٓٔٗDickman؛ دمحم دمحم
شوكت )ٕٓٔ٘ ،أن اإلبداع والتفكير اإلبداعي يتضمن مجموعة من القدرات العقميمة التمي تحمددىا
معظم البحوث والدراسات التربوية والنفسية فيما يمي:
أو ال :الط قة ()Fluency
ويقصممد بالطالقممة تعممدد اىفكممار التممي يمكممن
تتضمممن الطالقممة الجانممب الكمممي فممي اإلبممداع، ،

أن يممأتي بيمما المممتعمم المبممدع ،وتتميممز اىفكممار المبدعممة بمالدمتيمما لمتطمبممات البيئممة الواقعيممة فكمممما
كممان المممتعمم قمماد ار عمممى إنتمماج عممدد أكبممر مممن اىفكممار أو اإلجابممات فممي وحممدة الممزمن تمموفرت فيممو
الطالقة أكثر .وت،قاس الطالقة بأساليب مختمفة منيا عمى سبيل المثال.
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ثاةيا :المروةة ()Flexibility
ويقصممد بالمرونممة تنمموع اىفكممار التممي يممأتي
تتضمممن المرونممة الجانممب النمموعي فممي اإلبممداع، ،

بيا المتعمم المبدع ،وبالتالي تشير المرونة إلمى درجمة السميولة التمي يريمر بيما الممتعمم موقفما مما أو

وجية نظر عقمية معينة فالتمميذ عمى سبيل المثمال ،المذي يقمف عنمد فكمرة معينمة أو يتصممب فييما،

،يعتبر أقل قدرة عمى اإلبداع من تمميذ مرن التفكير قمادر عممى الترييمر حمين يكمون ذلمك ضمروريا.
ثالثا :األصالة ()Originality

،يقصممد باىصممال ة التجديممد أو االنف مراد باىفكممار ،كممأن يممأتي المممتعمم بأفكممار جديممدة متجممددة

بالنسممبة ىفكممار زمالئممو ،و تشممير اىصممالة إلممى قممدرة المممتعمم عمممى إنتمماج أفكممار أصمميمة ،أي قميمممة

التكرار بالمفيوم اإلحصائي داخل المجموعة التي ينتمي إلييما الممتعمم .أي كممما قممت درجمة شميوع
الفكرة زادت درجة أصالتيا.
رابلا :الت اااااااااااصلاااااااااا :

،يقصممد بالتفاصمميل قممدرة المممتعمم عمممى تقممديم إضممافات جديممدة لفك مرة معينممة ،كممما يمكنممو أن

يتناول فكرة بسيطة أو رسما أو مخططا بسيطا لموضموع مما ثمم يقموم بتوسميعو ورسمم خطواتمو التمي
تؤدي إلى كونو عمميا.
مراحل التفكير اإلبداي::
يتفممق كممال مممن ( سممتاركو  ٕٓٔٓ ،Starko؛ تشممينج  2012 ،Cheung؛ دمحم دمحم

شوكت )ٕٓٔ٘ ،عمى أن مراحل التفكير االبداعي تقسم الى:

اول :مرحلااة ا بااداد او التح االر (  :) Preparationويممتم فييمما تحديممد المشممكمة ،حيممث يممتم
فحصمميا مممن جميمما الجوانممب ،ويشمممل ذلممك عمممى تجميمما المعمومممات والميممارات والخب مرات،
ع ممن طري ممق ال ممذاكرة والقم مرادات ذات العالق ممة .ث ممم ي ممتم تص ممنيفيا ع ممن طري ممق رب ممط عناص ممر
المشكمة ما بعضيا ،وىذا يطمق عميو مرحمة التحضير.
ثاةيااا :مرحلااة الومااون ( :)Incubationوىممي مرحمممة تريممث وانتظممار ،وفييمما يتحممرر العقممل مممن
الشم موائب واالفك ممار الت ممي ال ص مممة لي مما بالمش ممكمة ،ويح ممدث فيي مما التفكي ممر العمي ممق والمس ممتمر
بالمشكمة .
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ثالثاااا :مرحلاااة ا شااارا ( )Illuminationوفيي مما تنبث ممق شم م اررة اإلب ممداع ،وي ممتم فيي مما والدة الفكم مرة
الجديدة التي تؤدي الى حل المشكمة .
رابلاااااا :مرحلاااااة التحفلاااااق ( )Verificationوى م ممي أخ م ممر مرحم م ممة م م ممن م ارح م ممل تط م ممور العممي م ممة
اإلبداعيم ممة ،وفييم مما يختبم ممر المبم ممدع الفك م مرة ويعيم ممد النظم ممر فييم مما ،ثم ممم يجم ممرب الحم ممل ،ويتحقم ممق
من نجاحو.
مستويات اإلبداع:
يؤكمد كمال ممن (سمتاركو  ٕٓٔٓ ،Starko؛ ىيميمز  ،2011 ،Humesدمحم دمحم شموكت،
ٕ٘ٔٓ )عمى ان تايمور قسم اإلبداع الى خمس مستويات وىي:
ٔ -ا بااداع التلبلاار ( )Expressiveوىممو يتمثممل فممي الرسمموم التمقائيممة لدطفممال ،ويعممد ضممروريا
لظيممور المسممتويات اىخممرى ،ويظيممر مممن خممالل التعبيممر المسممتقل دون الحاجممة الممى الميممارة او

اىصالة او نوعية اإلنتاج.

ٕ -ا باااداع المةااات (  ) Productiveف ممي ى ممذا المس ممتوى يمي ممل الش ممخص لتقب ممل النش مماا الح ممر
وتحسين أسموب اىداد في ضود ضوابط معينة ،مما يؤدي الى ظيور منتجات متكاممة .

ٖ -ا باااداع ألبتواااار (  ) Inventiveويتض مممن اعم ممال المكتش ممفين والمخت ممرعين ال ممذين تظي ممر
عبق مرتييم باس ممتخدام الم مواد واىس مماليب المبتكم مرة ،ضوادراك العالقممات الجدي ممدة بممين اىجم مزاد الت ممي

كانت منفصمة من قبل .

ٗ -ا باااااداع التلدلاااااد (  ) Innovativeويعتن م ممي بتطم مموير وتحس م ممين أش م ممياد وأس م مماليب كان م ممت
موجودة سابقا ،من خالل استخدام الميارات المناسبة لذلك.

٘ -ا بااااداع التخللااااي او الةبثاااااقي (Emergentive

or

 )Imaginativeويع ممد أعمم ممى

مستويات اإلبداع ،ويتحقق عنده ظيور مبدأ او نظرية او مسممة جديدة.

الذراســــــات السابقــــــة:
لق م م ممد حاول م م ممت الباحثت م م ممان مراجع م م ممة الد ارس م م ممات الس م م ممابقة الت م م ممي تناول م م ممت ى م م ممذا الموض م م مموع
فوج م ممد ع م ممدد قمي م ممل م م ممن الد ارس م ممات الت م ممي اىتم م ممت بي م ممذا الموض م مموع ،إال أن ف م ممي الس م ممنوات القميم م ممة
الماضم م ممية بم م ممدأ االىتمم م ممام بيم م ممذا النم م مموع مم م ممن الد ارسم م ممات ،لم م ممذلك ،يمكم م ممن تقسم م مميم الد ارسم م ممات السم م ممابقة

الخاصة بيذا الموضوع إلى محورين:
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أًالً :دزاسات لياًلت بسامج لدزٍبَْ خمتلفْ لتينَْ التفهإل اابدالُ لدٔ الطلبْ ذًِ صـعٌبات
التعله ًميوا:

دراسة ريتشي  )ٜٜٜٔ( Ritchieوالتي ىمدفت إلمى تنميمة ميمارات التفكيمر اإلبمداعي عنمد

الطمبممة ذوي صممعوبات الممتعمم والطمبممة العمماديين ،واسممتخدم الباحممث برن مامج الكممورت لتعممميم التفكيممر
الجممزد اىول والثمماني ،عمممى عينممو شممممت (٘ٔ) طالبمما مممن الطمبممة ذوي صممعوبات الممتعمم ،و(٘ٔ)

طالب مما م ممن الطمب ممة الع مماديين م ممن طمب ممة الص ممفوف االبتدائي ممة ف ممي أس ممتراليا ،كم مما اس ممتخدم الباح ممث
اختبممارات التفكيممر اإلبممداعي ،واختبممارات التحصمميل اىكمماديمي لمقيمماس القبمممي والبعممدي وبعممد تحميممل

النتمائج إحصمائيا توصمل الباحمث فعاليمة برنمامج الكمورت فمي تحسمين التفكيمر اإلبمداعي لمدى الطمبمو

العاديين وذوي صعوبات التعمم.

وق ممد ق ممام الين ممدر )ٕٓٓٔ( Allinderبد ارس ممة لتط مموير مي ممارة الطالق ممة عن ممد الطمب ممة ذوي

ص ممعوبات ال ممتعمم المعرض ممين لمخط ممر وذل ممك عم ممى عين ممة ش ممممت (ٓ٘) طالب مما م ممن طمب ممة الص ممف

السم ممابا ،ويدرسم ممون ضم مممن دروس الق م مرادة العالجيم ممة ،وتم ممم تقسم مميم ى م مؤالد الطمبم ممة إلم ممى مجمم مموعتين
مجموعم ممة درسم ممت دروسم مما مختم ممارة مم ممن كتم مماب الصم ممف الثالم ممث االبتم ممدائي بالطريقم ممة العاديم ممة ،أمم مما
المجموعة الثانية فقد درست الموضوع نفسة ولكمن باسمتخدام اسمتراتيجيات الطالقمة لتعمميم التفكيمر،
وقمد اسمتخدم الباحممث االختبمارات المبنيممة عممى المنمماىج قبمل وبعممد تطبيمق البرنممامج لقيماس ميممارتي

الطالقة واالستيعاب عند ىؤالد الطمبة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق أفراد المجموعمة المذين

تممدربوا عمممى اسممتراتيجية الطالقممة عمممى أف مراد المجموعممة الممذين درس موا بالطريقممة العاديممة فممي ميممارة

الطالقة واالستيعاب القرائي.

كما جادت د ارسمة ناصمر خطماب (ٕٗٓٓ) والتمي ىمدفت إلمى معرفمة ممدى فاعميمة برنمامج
الكممورت فممي تنميممة القممدرات اإلبداعيممة ومفيمموم الممذات لممدى عينممة أردنيممة مممن طمبممة الصممف ال اربمما
والخمامس والسممادس اىساسممي لممذوي صمعوبات الممتعمم وقممد بمممد عمدد أفمراد الد ارسممة (ٕٖ) طالبمما مممن
طمبممة ذوي صممعوبات الممتعمم وتممم عمممل تكممافؤ بيممنيم عمممى أسمماس الصممف ونمموع الصممعوبة والممذكاد
والعمر ،ثم وزعوا عشوائيا إلمى مجمموعتين متسماويتين مجموعمو ضمابطة وعمددىا ( )ٔٙومجموعمة
تجريبية وعمددىا ( )ٔٙطالبما حيمث تمقمت المجموعمة التجريبيمة البرنمامج بينمما المجموعمة الضمابطة
ظمممت فممي برنامجيمما العممادي ،وقممد اسممتررق التطبيممق فصممال د ارسمميا كممامال بواقمما (ٓ٘) ،واسممتخدم
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الباحممث اىدوات التاليممة اختبممار تممورانس لمتفكيممر اإلبممداعي و اختبممار بيممرس ىمماريس لمفيمموم الممذات
وقد بينت النتائج تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة.
كم مما ج ممادت د ارس ممة ك ممل م ممن فتح ممي ج ممروان وزي ممن العب ممادي (ٕٗٔٓ) والت ممي ى ممدفت إل ممى
استقصماد أثممر برنمامج تعميمممي قممائم عممى اسممتراتيجية الحمل اإلبممداعي لممشممكالت فمي تنميممة ميممارات
التفكيمر اإلبمداعي لمدى الطمبممة الموىموبين ذوي صمعوبات المتعمم ،وتكونممت عينمة الد ارسمة مممن ()ٕٛ
طالب مما وطالب ممة ممتحق ممين بم ممدارس حكومي ممة ف ممي مدين ممة عم ممان ،وت ممم ت مموزيعيم بص ممورة متكافئ ممة إل ممى
مجممموعتين تجريبيممة وضممابطة ،وقممد اعتمممدت الد ارسممة عمممى برنممامج تعميمممي مسممتند إلممى اسممتراتيجية
الحممل اإلبممداعي لممشممكالت ،وتضمممن ( )ٔٛجمسممة تدريبيممة طبقممت عمممى مممدى سممتة أسممابيا بواقمما
ثالثممة أي ممام أسممبوعيا كم مما طبممق اختب ممار تممورانس لمتفكي ممر اإلبممداعي عم ممى المجممموعتين قب ممل تطبي ممق
البرنممامج وبع ممد االنتيمماد م ممن التطبيممق ،ث ممم عولجممت بيان ممات االختبممارين القبم ممي والبعممدي باس ممتخدام
تحميممل التبمماين المشممترك ،وأظيممرت نتممائج الد ارسممة تحسممن فممي نتممائج أداد المجموعممة التجريبيممة فممي
ميارات الطالقة والمرونة واىصالة عن أداد المجموعة الضابطة يرجا لمبرنامج التعميمي.

ثاىَاً :دزاسات لياًلت بسامج لدزٍبَْ باستخداو بعـ فيَـات لعـدٍل الشـلٌن لتينَـْ الـتفهإل
اابدالُ لدٔ الطلبْ ذًِ صعٌبات التعله ًميوا:

وفممي د ارس ممة أج ارى مما ايبمممر  )ٜٜٔٚ( Iblerعم ممى عين ممة شممممت خمس ممة ط ممالب م ممن ذوي

صممعوبات الممتعمم وكممانوا يدرسممون بالصممف الخممامس اىساسممي ،وىممدفت الد ارسممة إلممى التحقممق مممن
برنامج يتضمن استراتيجيات حل المشكمة من خمالل ميمارات التفكيمر ممن أجمل زيمادة قمدراتيم عممى
حممل المشممكمة ،واتخمماذ الق مرار وتممم تممدريس الوح ممدات التعميميممة التممي تشمممل التممدريب عمممى مي ممارات

تفكير محدودة من خالل النمذجة والتعميم التعاوني بشكل نظري مرة واحمدة كمل أسمبوع ،ثمم تمم بعمد
ذلممك التممدريب العممممي عمممى ىممذه الميممارات مممن خممالل منمماىج الرياضمميات والعممموم والمرممات والفنممون

حي ممث ك ممان توض ممح لي ممم اس ممتراتيجيات ح ممل المش ممكمة بش ممكل عمم ممي ،وبع ممد إجم مراد التحمي ممل الن مموعي
لعينات من المدروس والنشماطات ضواجمراد المقمابالت الشخصمية مما الطمبمة ومعمممييم ،وأكمدت نتمائج
الد ارسممة إلممى نجمماح الطمبممة فممي اسممتخدام اسممموب حممل المشممكمة فممي المرممات والفنممون والعممموم ،ضوالممى

زيادة استخدام الطمبة ذوي صعوبات التعمم لميارات التفكير العميا.
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وى ممذا م مما يتف ممق م مما د ارس ممة منيم مرة المص ممبحيين ( )ٕٓٓٚوالت ممي ى ممدفت إل ممى بن مماد برن ممامج

تممدريبي يعتمممد عمممى السمميكودراما لتطمموير ميممارات التفكيممر اإلبممداعي وقيمماس فاعميتممو لممدى اىطفممال

ذوي صعوبات التعمم ،وبمرمت عينمة الد ارسمة (ٓٗ) طفمال وطفممة ممن ذوي صمعوبات المتعمم وقمد تمم

اختيارىم من مجتما الدراسة بصورة عشوائية مممن ىمم فمي عممر ( )ٔٔ – ٜسمنة وبممد عمدد أفمراد

المجموعة التجريبية (ٕٓ) طفال وطفمة والمجموعمة الضمابطة (ٕٓ) طفمال وطفممة ،وقمد اسمتخدمت

الباحثمة اختبممار تممورانس لمتفكيممر اإلبممداعي الضممورة المفظيمة (أ) ،ثممم قامممت الباحثممة بتطبيممق البرنممامج
التممدريبي الممذي أعدتممو عمممى المجموعممة التجريبيممة لتطمموير ميممارات التفكيممر اإلبممداعي لممدى اىطفممال
ذوي صم ممعوبات ال م ممتعمم ،وبعم ممد إجم م مراد المعالج م ممة اإلحصم ممائية توص م مممت الباحثم ممة إل م ممى تحس م ممن أداد

المجوعة التجريبية التي شاركت في البرنامج التمدريبي المبنمي عممى السميكودراما فمي تنميمة ميمارات
الطالقة والمرونة واىصالة والدرجة الكمية عمى مقياس تورانس المفظي لمتفكير اإلبداعي.

ثالجا :دزاسات لياًلت استخداو الينرجْ السٍايَْ يف لينَْ التفهإل اابدالُ.

د ارسممة مبممارك مبممارك (ٕٔٔٓ ) والتممي ىممدفت الد ارسممة إلممى معرفممة أثممر اسممتخدام النمذجممة

الرياض ممية ف ممي تنميمممة مي ممارات التفكي ممر اإلبمممداعي ف ممي الرياض مميات لمممدى ط ممالب الص ممف السم ممادس
اىساسممي بمحافظممات ةمزة ،وقممد اسممتخدم الباحممث المممنيج التجريبممي عمممى عينممة مممن طممالب الصممف

السممادس مممن مدرسممة ذكممور ديممر الممبمح االبتدائيممة " أ " لمعممام الد ارسممي ٕٔٔٓ ٕٕٓٔ-حيممث بمممد
عددىم (ٖ )ٛطالبا ،وتكونمت المجموعمة تجريبيمة ممن ( ٖٗ ) طالبما ومجموعمة ضمابطة ( ٓٗ )
طالبمما  ،وتممم إخضمماع المتريممر المسممتقل " اسممتخدام النمذجممة الرياضممية " لمتجريممب وقيمماس أث مره
عمى المترير التابا "تنمية ميارات التفكير اإلبداعي "ولتحقيق ىدف الد ارسمة تمم إعمداد اختبمار

التفكيممر اإلب ممداعي ودلي ممل لممعم ممم ،وت ممم تطبي ممق االختب ممار قب ممل إجم مراد الد ارس ممة عم ممى مجم مموعتي
الد ارسممة ،وبعممد إج مراد الد ارسممة تممم تطبيممق االختبممار البعممدي عمممى مجممموعتي الد ارسممة وتوصمممت

الدراسة إلى النتائج التالية:
 توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة ٘ٓ ٓ.بممين متوسممطي درجممات طممالب
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكيمر اإلبمداعي فمي
ميارة الطالقة لصالح المجموعة التجريبية.
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 توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مس ممتوى داللممة ٘ٓ ٓ.بممين متوسممطي درجممات ط ممالب
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكيمر اإلبمداعي فمي
ميارة المرونة لصالح المجموعة التجريبية.
 توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة ٘ٓ ٓ.بممين متوسممطي درجممات طممالب
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكيمر اإلبمداعي فمي
ميارة اىصالة لصالح المجموعة التجريبية.
 توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى داللممة ٘ٓ ٓ.بممين متوسممطي درجممات طممالب
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكيمر اإلبمداعي فمي
ميارات التفكير اإلبداعي ككل لصالح المجموعة التجريبية .

فـــــــروض الـــذراســــــــة:
ٔ -توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى التفكيممر اإلبممداعي بممين متوسممطي درجممات

المجمم مموعتين التجريبيمممة و الضمممابطة فم ممي التطبيمممق البعمممدي الختبمممار التفكيمممر اإلبم ممد اعم ممي

لصالح المجموعة التجريبية.

ٕ -توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى التفكيممر اإلبممداعي لممدى تالميممذ المجموعممة
التجريبية قبل وبعد تطبيق النموذج لصالح التطبيق البعدي.

ٖ -ال توج ممد ف ممروق ذات دالل ممة إحص ممائية ف ممي مس ممتوى التفكيم مر اإلب ممداعي باس ممتخدام النمذج ممة
الرياضية لدى المجموعة التجريبية وفي التطبيق التتبعي .

اجــــــراءات الـــذراســــــة:
ميوج الدزاسْ :لقد استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي .
لَيْ الدازسْ :تكونت عينمة الد ارسمة ممن (ٕٓ) تمميمذ وتمميمذة ممن ذوى صمعوبات تعممم الحسماب

( ) ٜذكور ) ٔٔ( ،اناث ،وتراوحت أعمارىم من ( )ٜ -ٙسنوات بمتوسمط ( )ٛسمنوات وانحمراف

معيمماري ( ،) ٓ8ٛٛوقممد تممم تقسمميميم الممى مجممموعتين مجموعممة تجريبيممة تكونممت مممن (ٓٔ) تمميممذ،
ومجموع ممة ضمممابطة تكون ممت ممممن (ٓٔ ) تممي ممذ ممممن ادارة القصاص ممين التعميميمممة التابع ممة لمحافظم ممة

االسماعيمية

أدًات الدزاسْ :تعددت اىدوات التي استخدمتيا الباحثتان عمى النحو التالي:

141

د /ميٓ فسحات إبساهَه جسٍش ،د /زاىَا سعد بدزان البعلُ

فعالية النمذجة الرياضية في تنمية القدرة على
التفكير اإلبداعي

 اختبار المسح النيورولوجي السريا( ،إعداد وتعريب /عبد الوىاب دمحم كامل.)ٕٓٓٔ ،
 اختبم م م م م ممار جم م م م م ممود إنم م م م م ممف – ىم م م م م مماريس لرسم م م م م ممم الرجم م م م م ممل (ترجمم م م م م ممة /دمحم ف م م م م م مراج ،وعبم م م م م ممد
الحميم السيد ،وصفية مجدي.)ٕٓٓٗ ،

 اس م م ممتبانة تش م م ممخيص ص م م ممعوبات ال م م ممتعمم ف م م ممي الحس م م مماب ل م م ممدى اىطف م م ممال (إع م م ممداد /أحم م م ممد
عواد.)ٕٓٔٔ ،

 برنمامج تممدريبي باسمتخدام النمذجممة الرياضمية فممي تنميممة القمدرة عمممى التفكيمر اإلبممداعي لممدى
التالميذ ذوى صعوبات تعمم الحساب( ،إعداد /الباحثتان).

 مقياس التفكير اإلبداعي (ترجمة عبدهللا سميمان وفؤاد أبوحطب.)ٜٔٚٙ،
وفيما يمي عرض ليذه االدوات بشيد من التفصيل.
كاماااال

 -1اختبااااار المسااااو النيورولااااوإ :السااااري( /ديااااداد وتعرياااا  /يبااااد الو ااااا
.)2001
ىو وسيمة لرصد المالحظات الموضوعية عن التكامل النيورولوجي ،ويتضمن سمسمة ممن
الميام والتي تبمد (٘ٔ) ميمة مشتقة من الفحص النيورولوجي لدطفال ،وىمذه الميمام ىمي :ميمارة
اليد – التعرف عمى الشكل وتكوينو – التعرف عمى الشكل براحة اليمد – تتبما العمين لمسمار حركمة
اىشياد – نماذج الصوت – التصويب بنصبا عمى اىنمف – دائمرة اىصمابا واالبيمام – االسمتثارة

التمقائيممة المزدوجممة لميممد والخممد – العكممس الس مريا لحركممات اليممد المتكممررة – مممد الممذراع واىرجممل –

المشممي ب ممالترادف – الوق مموف عمممى رج ممل واح ممدة – الوث ممب – تمييممز اليم ممين واليس ممار – مالحظ ممات
سموكية شاذه أي ةير منتظمة.

والدرجممة الكميممة التممي يحصممل عمييمما التمميممذ إممما أن تكممون مرتفعممة (أكبممر مممن ٓ٘) وتممدل

عمى معاناة الطفل ،أو تكون درجة عادية (أقل ممن ٕ٘) وتمدل عممى السمواد النيورولموجي ،أو تقما
الدرجممة ممما بممين (ٕ٘ – ٓ٘) وفممي ىممذه الحالممة تممدل الدرجممة عمممى وجممود احتمممال لتعممرض الطفممل
الضطرابات في الم أو القشرة المخية ويزداد ىذا االحتمال بزيادة الدرجة.
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اخلصاٖص الشَهٌ مرتٍْ لالختباز:
ثبات االختبار:
قام المؤلف بحساب معامل االرتباا بين الدرجمة الكميمة لالختبمار والمدرجات الفرعيمة والتمي
تراوحممت بممين (ٕ ،) ٓ8ٙٚٓ – ٓ8ٜٓكممما اسممتخدم الباحممث طريقممة ألفمما كرونبمماخ والتممي بمرممت قيمممة
معامل الثبات بيا (.)ٓ8ٚٚ
صدق االختبار:
كممما قممام المؤلممف بحسمماب صممدق االختبممار باسممتخدام طريقممة التحميممل العمماممي التوكيممدي،
أيضا استخدام الصدق المرتبط بالمحك حيث تراوحمت قميم معمامالت االرتبماا مما بمين (ٗ– ٓ8ٛٚ
ٗ ،) ٓ8ٙٚومممن خممالل نتممائج الصممدق والثبممات السممابقة لالختبممار يمكممن القممول أن االختبممار يتمتمما
بدرجة مقبولة من الصدق والثبات ،مما يمكن استخدامو في الدراسة الحالية.
فارا ،ويباد الحماين السايد وصافية

 -2اختبار إود دنف – اريس لرسن الرإل (ترإمة/
مإدي .)2004
يستخدم ىذا االختبار بيدف قياس معامل الذكاد وتحديدىا لدي أفراد العينة وىو يعمد ممن
المق مماييس المص ممنفة ض مممن مق مماييس الق ممدرة العقمي ممة وق ممد ،يص ممنف ض مممن مق مماييس الشخص ممية كأح ممد
االختبممارات اإلسممقاطية وقممد ظيممر االختبممار فممي ذلممك الوقممت باسممم اختبممار رسممم الرجممل ثممم روجمما
وطممور ىممذا االختبممار مممن قبممل ىمماريس لمرسممم وأصممبح االختبممار ،يعممرف باسممم اختبممار جممود إنممف –
ىاريس لمرسم منذ ذلك الوقت وحتي الوقت الحاضر.

اخلصاٖص الشَهٌمرتٍْ لالختباز:
ثبات االختبار:
بالنسممبة لالتس مماق ب ممين ثب ممات المص ممححين أو ممما يس مممى بثب ممات المص ممححين فمق ممد حس ممبت
معامالت االرتباا بين الدرجات التي ،يعطييما مصمححين مختمفمين لمنفس العينمة ممن أوراق اإلجابمة

وقد تراوحت ىذه االرتباطات بين معمامالت تقما فمي الثمانينمات ومعمامالت تصمل إلمى  ٓ8ٜٙوتقما

معظم معامالت االرتباا فوق ٓ.ٓ8ٜ
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صدق االختبار:
قممد أظيممرت البحمموث والد ارسممات التممي اسممتيدفت تقنممين ىممذا االختبممار عممن وجممود مؤش مرات
إحصائية تدل عمى تمتا ىذا االختبمار بصمدق وثبمات ممرتفعين ،حيمث تراوحمت معمامالت االرتبماا

بممين درجممات رسممم الرجممل ورسممم الم مرأة مممن  ٓ8ٛٛإلممى ٗ ٓ8ٜومعممامالت ارتبمماا تراوحممت ممما بممين
ٔ ٓ8ٜإلم ممى  ٓ8ٜٛبم ممين درج م مات االختيم ممار اىصم مممي واالختب م ممار المعم ممدل ممم مما يم ممدل عمم ممى تك م ممافؤ
االختبممارين أممما عممن الصممدق العمماممي فقممد أوضممح التحميممل العمماممي لم م ٕٗ مفممردة مممن مفممردات رسممم

الرج ممل أن االختب ممار يق مميس ع مماممين اىول ى ممو بع ممد المالم ممح الرئيس ممية ال ممذي يتك ممون م ممن الفقم مرات

البس مميطة ف ممي الرس ممم الت ممي تعط ممي الدرج ممة عميي مما لمج ممرد وج ممود أجم مزاد الجس ممم .أم مما العام ممل الث مماني
فيسمى بعد اإلتقان ويتكون من الفقرات المعقدة في مضمونيا ،وتتطمب الدقمة فمي الرسمم والتناسمب

ب ممين اىجم مزاد والرس ممم م ممن بع ممدين أو م ممن ثالث ممة أبع مماد .كم مما أن االختب ممار يتمت مما بص ممدق المح ممك
الخمممارجي؛ حيمممث ظيمممرت معمممامالت ارتبممماا دالمممة احصمممائيا بم ممين درجم ممات عينم ممات التقنم ممين عمم ممى
االختب ممار ومقي مماس ك ممل م ممن س ممتانفورد – بني ممة لم ممذكاد ،وكس مممر ل ممذكاد اىطف ممال ،لمق ممدرات العقمي ممة
ومتاى ممات والتحص مميل الد ارس ممي ،كم مما أن لالختب ممار دالالت إكمينيكي ممة تتعم ممق بك ممل م ممن االندفاعي ممة

انعدام اىمن ،القمق ،الخجل والكسوف ،الرضب والعدوان.
 -3اساااتبانة تصاااخيا صاااعوبات الاااتعمن فااا :الحساااا لاااد اادفاااال (دياااداد /حماااد ياااواد
.)2011
هدف الستباةة:
تيدف االستبانة إلى معرفة اىخطاد الشائعة وصمعوبات المتعمم فمي الحسماب والتمي ،يعماني

منيا تالميذ المرحمة االبتدائية.
أبلاد الستباةة:

ذكمر أحمممد عمواد أبعماد اسممتبانة تشممخيص صمعوبات الممتعمم فممي الحسماب لممدى التالميممذ فممي

المرحم ممة االبتدائي ممة ،وذل ممك وف ممق تص ممنيف ثورنت ممون  )ٜٖٔٛ( Thorntonلص ممعوبات ال ممتعمم ف ممي
الحساب متمثمة في اىبعاد امتية:
ٔ -قصور إدراكي.
ٕ -مشكالت اإلدراك البصري.
ٖ -مشكالت اإلدراك السمعي.
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ٗ -مشكالت الشكل واىرضية .
٘ -اضطرابات الذاكره.
 -ٙقصور الذاكرة البصرية.
 -ٚمشكالت الذاكرة السمعية.
 -ٛقصور التوجو العام.
 -ٜعدم القدرة عمى دمج ومعالجة المعمومات والميارات
ٓٔ-

صعوبات التجريد والتعميم واكتساب المفاىيم

ٔٔ-

مشكالت المداومة (النمطية) والنشاا الزائد

اخلصاٖص الشَهٌمرتٍْ لالستباىْ:
ثبـــــات االستبـــانة:
ق م م ممام أحم م م ممد عم م م مواد بع م م ممدة ط م م ممرق لحس م م مماب الثب م م ممات مني م م مما ،حس م م مماب الثب م م ممات باس م م ممتخدام
معادلم م م ممة "سم م م ممبيرمان وب م م م مراون" وكم م م ممان معامم م م ممل الثبم م م ممات ( )ٓ8ٜٙوذلم م م ممك عنم م م ممد مسم م م ممتوى داللم م م ممة
(ٔٓٓ ،)ٓ8حس م م مماب الثبمم م ممات باسم م م ممتخدام "معاممم م ممل ألف م م مما" وكمم م ممان معاممم م ممل ألفمم م مما لمثبمم م ممات ()ٓ8ٜٙ
وذلك عند مستوى داللة (ٔٓٓ.)ٓ8
ث م ممم قام م ممت الباحثت م ممان بع م ممد ذل م ممك بحس م مماب معام م ممل الثب م ممات ىبع م مماد االس م ممتبانة باس م ممتخدام
طريق م م ممة ألف م م مما كرونب م م مماخ وذل م م ممك بتطبي م م ممق االس م م ممتبانة عم م م ممى عين م م ممة بمر م م ممت قوامي م م مما "ٓ "ٚتمميم م م ممذا
وتمميم م م ممذه مم م م ممن التالميم م م ممذ ذوي صم م م ممعوبات الم م م ممتعمم فم م م ممي الحسم م م مماب ،جم م م ممدول (ٔ) يوضم م م ممح قم م م مميم
معامالت الثبات ألفا ومعامالت االرتباا المصحح.
جدًل ( )1قَه معامالت ثبات ألفا ًمعامالت االزلباط املصحح ملفسدات االستباىْ.
و
1
2
3
4
5

قصٌز إدزانُ
االزلباط املصحح
الجبات
02722
02704
02685
02864
02835

02695
02883
02624
02590
02775

و
6
7
8
9
10

ايطسابات الرانسّ
االزلباط املصحح
الجبات
02797
02824
02678
02837
02769

02676
02445
02669
02864
02741
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قصٌز التٌجى العاو
االزلباط املصحح
الجبات

و

02847
02789
02770
02789
02751

11
12
13
14
15

02421
02686
02665
02651
02546

صعٌبات التجسٍد ًالتعنَه ًانتشا املفاهَه
االزلباط املصحح
الجبات
و
02810
02734
02892
02775
02813

21
22
23
24
25

02816
02473
02534
02719
02724

فعالية النمذجة الرياضية في تنمية القدرة على
التفكير اإلبداعي
لدو الكدزّ للٓ دمج ًمعاجلْ املعلٌمات
االزلباط املصحح
الجبات
و
16
17
18
19
20
و
26
27
28
29
30

02746
02681
02665
02685
02823

02434
02796
02640
02674
02359

مشهالت املداًمْ ًاليشاط الزاٖد
االزلباط املصحح
الجبات
02800
02732
02754
02623
02740

02725
02624
02534
02641
02658

صدق االستبانة:
تحقممق أحمممد ع مواد مممن صممدق االسممتبانة باسممتخدام عممدة طممرق منيمما الصممدق الممذاتي وبمممد

معاممل الصمدق الممذاتي لالسمتبانة ( )ٓ8ٜٛوذلممك عنمد مسممتوى داللمة (ٔٓ ،)ٓ8ثممم قاممت الباحثتممان

بحس مماب الص ممدق البن ممائي الس ممتبانة تش ممخيص ص ممعوبات ال ممتعمم ف ممي الحس مماب ع ممن طري ممق إجم مراد
التحميل العاممي التوكيدي لمفردات االسمتبانة وذلمك عممى عينمة بمرمت قواميما "ٓ "ٚتمميمذا وتمميمذه،

وقممد أجممري التحميممل بطريقممة التممرجيح اىقصممى ،وفيممما يمممي جممدول (ٕ) يوضممح تشممبعات المفممردات
عمى العوامل.

جدًل ( )2قَه لشبعات املفسدات ًقَه "ت" ًاخلطأ املعَازِ املياظس.
البعد

قصٌز إدزانُ

ايطسابات الرانسي

152

و
1
2
3
4
5
6
7

التشبع
02767
02846
02745
02571
02878
02888
02599

اخلطأ املعَازِ
02045
02040
02045
02047
02047
02050
02046

قَنْ ت
16278
15291
14285
13298
15235
16278
13249
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قصٌز التٌجى العاو

لدو الكدزّ للٓ دمج ًمعاجلْ
املعلٌمات ًاملوازات

صعٌبات التجسٍد ًالتعنَه
ًانتشا املفاهَه

مشهالت املداًمْ ًاليشاط الزاٖد

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

02650
02847
02824
02339
02554
02887
02872
02683
02624
02718
02725
02559
02452
02874
02624
02654
02610
02721
02734
02699
02878
02815
02552

02046
02058
02057
02054
02059
02046
02070
02081
02080
02044
02043
02049
02048
02054
02048
02049
02049
02040
02047
02049
02054
02053
02025

12239
14243
16252
12289
13239
15251
13236
14255
13237
15277
15225
15245
12246
17268
16245
14285
17256
12232
17215
18215
15225
13265
12236

جميا القيم دالة عند مستوى داللة "٘ٓ."ٓ8
وقممد أسممفرت النتممائج عممن داللممة قيمممة اختبممار ت لتشممبعات المفممردات عمممى االبعمماد السممتة،
وذلك لتجاوز قيمة اختبار ت القيمة "٘ "ٔ8ٛمما يعني مصمداقية مفمردات االسمتبانة وأن االسمتبانة
تتمتا بدرجة مقبولة من الصدق مما يسمح باستخداميا عمى أفراد العينة فى الدراسة الحالية.
مما سبق فنن االستبانة تتمتما بدرجمة مقبولمة ممن الصمدق والثبمات ممما يسممح باسمتخداميا
عمى أفراد العينة في الدراسة الحالية.
ساميماو وفا اد باو حدا

 -3اختبار "تورانس" لمقدرة ي :التفكير اإلبداي ::ترإمة يباد
() 1796
أسمتخدم فممي ىمذه الد ارسممة اختبممار "تمورانس" لمقممدرة عممى التفكيممر اإلبممداعي المذي ظيممر عممام
 ٜٔٙٙ؛ حي ممث يس ممتخدم ى ممذا االختب ممار لقي مماس الق ممدرة عم ممى التفكي ممر اإلب ممداعي ل ممدى اىفم مراد .وى ممو
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يناسممب جميمما الفئممات العمريممة ،ابتممداد مممن ريمماض اىطفممال وحتممى المرحمممة الد ارسممية العميمما ،ويمكممن

تطبيقممو بشممكل فممردي أو جممماعي ،والمممدة الزمنيممة الالزمممة لتطبيممق االختبممار نصممف سمماعة ،موزعممة

بالتسمماوي عمممى اىنشممطة الثالثممة التممي يتضمممنيا ،بواقمما ( ٓٔ ) دقممائق لكممل منيمما .ويتكممون اختبممار
"تورانس" المستخدم في ىذه الدراسة من ثالثة أنشطة عمى النحو امتي:

أ) الةشاط األول :تووفن الصورة )Picture Construction Activity( :
يتطمممب ى ممذا النشمماا م ممن المفحمموص التفكي ممر فممي ص ممورة لموضمموع م مما ،يمكممن أن يرس مممو

مسممتخدما قطعممة ورق عم ممى شممكل حب ممة الفاصممولياد مثبت ممة عمممى الص ممفحة كجممزد م ممن الرسممم ،كم مما
يطمممب منممو أن يقممدم صممورة لممم يفكممر فييمما أحممد س مواه ،أو أي تفاصمميل جديممدة إلممى فكرتممو اىساسممية

كمممما اسممتطاع ذلممك ،ثممم يكتممب عنوانمما أو اسممما ليمما فممي أسممفل الصممفحة ،)ٜٜٔٛ( Torrance
وم ممدة تطبي ممق ى ممذا النش مماا عش ممر دق ممائق ،ويص ممحح لقي مماس ق ممدرتي اىص ممالة والتفاص مميل ،وتق مماس
اىصممالة ف ممي ى ممذا النش مماا بدرج ممة ش مميوع االس ممتجابة ،أم مما التفاص مميل فتق ممدر بحس مماب ع ممدد اىفك ممار

والتفاصيل المختمفة في االستجابة.

ب) الةشاط الثاةي :توملة الشك )Picture Completion Activity( :
يتألف ىذا النشاا من عشرة أشكال ناقصة تمثميا خطوا ،يطمب من الطفمل إكممال أكبمر
عمدد ممكمن منيما بأفكمار جديمدة ومثيمرة ومختمفمة ،ثمم يضما لكمل منيما عنوانما ،ويسمتثير ىمذا النشماا
القمدرة عممى الممدمج والبنماد ،كمما يعطممي فرصمة لمتعممق فممي إظيمار مشميد أو موقممف أو شميد واحممد

(التفاص مميل) ،ويس ممتثير ى ممذا النش مماا قمق مما ف ممي الطف ممل ال ب ممد أن ي ممتحكم في ممو لمقاوم ممة الرم ممق ةيم ممر
الناضج ،والذي قمد يمؤدي إلمى مجمرد ةممق الشمكل ضوانتماج اسمتجابة عاديمة ومألوفمة ،والمزمن المحمدد
لتطبيممق ىممذا النشمماا ىممو عشممر دقممائق ،ويقمميس ىممذا النشمماا القممدرات االبتكاريممة اىربمما (الطالقممة،
والمرونة ،واىصالة ،والتفاصيل) ،حيث تقدر الطالقة ىنا عمى أساس عمدد اىشمكال التمي شمممتيا

اسممتجابات المفحمموص ،وتقممدر المرونممة عمممى أسمماس اخممتالف الفئممات التممي تنتمممي إلييمما اسممتجابات
الطفمل ،أممما اىصممالة فتقممدر عممى أسمماس االسممتجابات النممادرة التكمرار ،أممما التفاصمميل فتحسممب عمممى

أساس التفصيالت التي يضيفيا المفحوص إلى فكرتو اىساسية.
ج) الةشاط الثالث :الدوائر )Circles Activity( :

يتض مممن ى ممذا النش مماا س ممتا وثالث ممين دائم مرة ،يطم ممب فيي مما م ممن الطف ممل رس ممم أكب ممر ع ممدد م ممن

اىشمياد أو الصممور باسممتخدام ىمذه الممدوائر ،شمريطة أن تكمون ىممذه الممدوائر جمزدا رئيسمما مممن الرسممم،
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ويسممتدعي تك مرار مثيممر واحممد القممدرة عمممى العممودة إلممى المثيممر نفسممو م مرات وم مرات ،إلد اركممو بطريقممة

مختمف م ممة ف م ممي ك م ممل مم م مرة؛ أي أن المفح م مموص يي م ممدم – ف م ممي ذىن م ممو – م م مما بن م مماه لبن م مماد ش م مميد جدي م ممد

 ،) ٜٜٔٛ(Torranceوم ممدة تطبي ممق ى ممذا النش مماا عش ممر دق ممائق ،وى ممو يق مميس الق ممدرات اإلبداعي ممة
اىربمما (الطالقممة ،والمرونممة ،واىصممالة ،والتفاصمميل) ،حيممث تحسممب درجممة الطالقممة بعممدد اىش مكال

التي يحماول الطفمل رسمميا .وتقماس المرونمة بعمدد الفئمات المختمفمة التمي تتضممن اسمتجابات الطفمل
بالنسبة لكل شكل.

اخلصاٖص الشَهٌمرتٍْ للنكَاض:
صدق وثبات المقياس:
أجريممت العديممد مممن الد ارسممات العربيممة عمممى اختبممار "تممورانس" لمتفكيممر االبتكمماري ،وتنوعممت
ب ممين د ارس ممات ى ممدفت إل ممى اشم متقاق مع ممايير أو د ارس ممات اس ممتخدمت اختب ممار "ت ممورانس" بطريق ممة ةي ممر
مباشرة ،فكان ال بد من التأكد من تمتعمو بمدالالت صمدق وثبمات ،فقمد قمام كمل ممن عبمدهللا سمميمان

وفمؤاد ابمو حطمب ( ) ٜٔٚٙبتعريمب االختبمار ،وقممدما دالالت صمدق االختبمار ممن خمالل الصممدق
التالزم م ممي ،وذل م ممك م م ممن خ م ممالل تق م ممديرات المدرس م ممين لممي م ممارات االبتكاري م ممة ،وذل م ممك طبق م مما لش م ممروا
موضوعية ،تم تعيين داللة الفروق بين الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة فمي كمل ميمارة ممن
ميممارات التفكيممر االبتكمماري التممي قررىمما المدرسممون ،حيممث اتضممح أن فممروق الممدرجات عمممى اختبممار

"تممورانس" لممجممموعتين دالممة احصممائيا لميممارة المرونممة والطالقممة واىصممالة ،ولممم تكممن دالممة بالنسممبة
لميممارة التفاصمميل ،كممما تممم حسمماب معممامالت االرتبمماا بممين درجممات ميممارات االختبممار لمتممدليل عمممى
الصمدق التكممويني الفرضمي لالختبممار ،وقمد تراوحممت قميم معممامالت االرتبماا بممين (،). ٛٗ – .ٔٙ

وى ممى جميعي مما دال ممة احص ممائيا كم مما أن أعم ممى معام ممل ارتبم ماا ك ممان ب ممين الدرج ممة الكمي ممة والمي ممارات

جميعيا ،مما يوحي أن ىذه المتريرات تمثل أبعادا مختمفة لممترير الكمي العام لالبتكار.
 -4برنامج تدريب :باستخدان النمذإة الرياضاية فا :تنمياة القادرة يماف التفكيار اإلباداي :لاد
التالميذ ذو صعوبات تعمن الحسا مو سو (:) 7 :6
أهداف البرةام :
اليمدف العمام لمبرنمامج :ييمدف البرنممامج المى اسمتخدام النمذجمة الرياضممية فمي تنميمة القممدرة

عمى التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الحساب من سن (. ) ٜ :ٙ
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االىداف اإلجرائية :يسعى البرنامج الحالي لتنمية القمدرة عممى التفكيمر اإلبمداعي لمدى التالميمذ ذوى
صعوبات تعمم الحساب وذلك عن طريق استخدام النمذجة الرياضية .

 ال ةيااااات المسااااتخدمة( :التعزي ممز االيج ممابي – التقمي ممد – عك ممس ال ممدور – المحاضم مرة – لع ممب
الدور -المناقشة والحوار).

 ال ئااة المساات دفة :مجموعممة مممن التالميممذ وعممددىم (ٕٓ) تمميممذ وتمميممذة مممن ذوى صممعوبات
تعمم الحساب ( ) ٜذكور ) ٔٔ( ،اناث ،وتراوحت أعمارىم من ( )ٜ -ٙسنوات .

مصــــادز بيــــإ الربامــــج:
ٔ -االطالع عممى الد ارسمات السمابقة التمي تيمتم بتنميمة القمدرة عممى التفكيمر اإلبمداعي لمدى التالميمذ
ذوى صعوبات تعمم الحساب وذلك عن طريق استخدام النمذجة الرياضية.
ٕ -الممارسممة والخب مرة العمميممة وذلممك مممن خممالل العمممل داخممل المممدارس بالتربيممة العمميممة فممى مجممال
التربية الخاصة.

االسص اليفشَْ ًالرتبٌٍْ اليت ٍعتند للَوا الربىامج:
تم بةاء البرةام في

وء بلض األسس الة سية واللتمابية:

 ان يكون وقت التدريب مناسبا لقدرات التالميذ .
 التعزيز كوسيمة لتشجيا التالميذ في انجاز الميمات .
 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ .

 تييئة البيئة المناسبة لمتدريب.
 ان تكون التدريبات مناسبة لقدرات التالميذ.
 ان يكون وقت البرنامج مناسبا لتحقيق اليدف .
 تكوين عالقة ود وصداقة وحب بين التالميذ بعضيم البعض وبين الباحثين.

حمتٌٔ الربىامج ًمساحل ليفَري:

يحتمموي البرنممامج عمممى مجموعممة مممن الخط موات والتممدريبات التممي تسممعى لتنميممة القممدرة عمممى

التفكيممر اإلبممداعي لممدى التالميممذ ذوى صممعوبات تعمممم الحسمماب وذلممك عممن طريممق اسممتخدام النمذجممة
الرياضية ،ويتكون البرنامج من مجموعة من المراحل وىى:
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المرحمة االولف :التمهيدية
وفى ىذه المرحمة يتم التعرف عمى التالميذ واسرىم ،وتعريفيم بالبرنمامج واليمدف منمو ومما
نسعى لتحقيقو ،وسوف يتم تييئة التالميذ لتمقى جمسات البرنمامج ممن حيمث االنصمات واالسمتماع
واالنتباه والتحدث وسوف نوجو االميات الى ما سموف يقوممون بمو بمالمنزل ممن واجبمات وارشمادات
وذلك من أجل تحقيق ىدف البرنامج.
المرحمة الثانية :استخدان النمذإة الرياضية لتنمية القدرة يمف التفكير اإلبداي:
وفييمما ي ممتم التركيممز عم ممى قممدرات التالمي ممذ م ممن حيممث االنتب مماه السمممعي والبص ممرى والتركي ممز
واالسممتقبال والممذاكرة السمممعية والبص مرية وفييمما نق مموم بتممدريس اربمما وحممدات بطريقممة النمذجممة وى ممذه
الوحدات ( االعداد – الجما – الطرح – جدول الضرب ).
المرحمة الثالثة :التقوين وديادة التدري
وفييما يممتم التركيمز عمممى إعمادة التممدريب عممى تنميممة قمدرات التالميممذ االبداعيمة لتنميممة القممدرة
عمممى التفكيممر اإلبممداعي لممدى التالميممذ ذوى صممعوبات تعمممم الحسمماب وذلممك عممن طريممق اسممتخدام
النمذجة الرياضية.
اىدوات المستخدمة فى البرنامج:
تم أستخدم بعض االدوات وىى ( ورق – اقالم – كور– كرتون – مكعبات – عداد ارقام ).

لكٌٍه الربىامج:
 التفااويم المباادئي :تممم عممرض البرنممامج فممي صممورتو االولممى عمممى مجموعممة مممن المحكمممين
من أساتذة عمم النف س والصحة النفسية والتربية الخاصة لتحقق من فعالية البرنامج.
 التفااويم البلااد  :تممم تقممويم البرنممامج بعممد نيايممة كممل جمسممة مممن جمسممات البرنممامج لمعرفممة
مدى تحقيق البرنامج ىىدافو.
 تق ممويم البرن ممامج بع ممد نياي ممة ك ممل مرحم ممة م ممن م ارح ممل تنفي ممذ البرن ممامج لمعرف ممة م ممدى تحقي ممق
البرنممامج ىىدافم و :حيممث تممم تقممويم البرنممامج بعممد نيايممة كممل جمسممات البرنممامج لمعرفممة مممدى
تحقيق البرنامج ىىدافو .
 التقمويم التتبعممي :حيممث يممتم التقممويم التتبعممي لمبرنمامج بعممد مممرور شمميرين مممن انتيمماد تطبيممق
البرنامج وذلك لمعرفة مدى بقاد اثر البرنامج .
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نتائــــــج الذراســــــة ومناقشتهــــــا:
ىتاٖج الفسض األًل ًمياقشتوا:

يممنص الف ممرض االول عمممى أن ممو " توجممد ف ممروق ذات داللممة إحص ممائية فممى مس ممتوى التفكي ممر

االبممداعى بممين متوسممطي درجممات طممالب المجممموعتين التجريبيممة و الضممابطة فممي التطبيممق البعممدي
الختبممار التفكيممر اإلبممد اعممي لصممالح المجموعممة التجريبيممة ويوضممح جممدول (ٖ) الفممروق فممي مسممتوى
التفكير اإلبداعي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة بعد التطبيق.
جدًل ( )3متٌسط السلب ًقَنْ ً Uقَنْ ً Zمشتٌٔ الداللْ للتعسف للٓ الفسًم يف مشتٌٔ التفهإل
اابدالُ بني أفساد اجملنٌلتني التجسٍبَْ ًالضابطْ بعد التطبَل
البعد
املسًىْ
الطالقْ
االصالْ
التفاصَل

اجملنٌع

متٌسط

جمنٌع

السلب

السلب
67.90

اجملنٌلْ

العدد

يابطْ

10

6.79

جتسٍبَْ

10

14.05

140.5

يابطْ

10

6.79

67.90

جتسٍبَْ

10

14.05

140.5

يابطْ

10

6.00

60.0

جتسٍبَْ

10

14.500

145.0

يابطْ

10

5.40

54

جتسٍبَْ

10

15.00

150

يابطْ

10

5.40

54

جتسٍبَْ

10

15.00

150

قَنْ

مشتٌٔ
الداللْ

قَنْ
U

قَنْ
Z

الداللْ

13

2.5

0.005

13

2.7

0.004

6

3.2

0.001

0

3.6

0.000

0

3.5

0.000

دالْ ليد
0.01
دالْ ليد
0.01
دالْ ليد
0.01
دالْ ليد
0.01
دالْ ليد
0.01

نج م ممد أن الج م ممدول الس م ممابق يوض م ممح أن قيم م ممة  Zحي م ممث أني م مما كان م ممت دال م ممة عن م ممد مس م ممتوى
داللممةٔٓ ٓ.فممي جميمما أبعمماد التفكيممر اإلبممداعي والدرجممة الكميممة مممما يممدل عمممى وجممود فممروق ذات
داللممة إحصممائية فممي تمممك اىبعمماد وفممي الدرجممة الكميممة لمتفكيممر اإلبممداعي بممين المجموعممة التجريبيممة
والمجموعم ممة الضم ممابطة ولقم ممد كانم ممت الفم ممروق لصم ممالح المجموعم ممة التجريبيم ممة ،وىمممذا يم ممدل عمم ممى أن
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المجموعمة التجريبيممة ازداد لمدييم مسممتوى التفكيممر اإلبمداعي أفضممل مممن المجموعمة الضممابطة ،مممما
يعنممي أن لمممدخل النمذجممة الرياضممية أثممر إيجابمما وترجمما الباحثتممان ذلممك إلممى أسممتخدم الرياضممة كممان
ممئ باىنشطة الحيوية والتي تثير التفكير المبمدع لمدى التالميمذ ،وايضما نتيجمة لتفاعمل المجموعمة
التجريبيممة ممما اىنشممطة وانجممذابيم ،حيممث التالميممذ تجمماوبوا بشممكل ايجممابي ونشممط ممما ىممذه الطريقممة
حيث توجيو طاقاتيم العقمية نحو مجاالت اإلبداع.
وتتفممق ىممذه النتيجممة ممما نتممائج معظممم الد ارسممات السممابقة عممن وجممود أثممر إيجممابي السممتخدام
الب مرامج ،منيمما د ارسممة ريتشممي  )ٜٜٜٔ( Ritchieوالتممي توصمممت إلممى فعاليممة برنممامج الكممورت فممي
تحس م م ممين التفكي م م ممر اإلب م م ممداعي ل م م ممدى الطمب م م ممة الع م م مماديين وذوي ص م م ممعوبات ال م م ممتعمم وأيض م م مما د ارس م م ممة
الينممدر )ٕٓٓٔ( Allinderوالتممي أشممارت نتممائج د ارسممتو إلممى تفمموق أف مراد المجموعممة الممذين تممدربوا
عمممى اسممتراتيجية الطالقممة عمممى أف مراد المجموعممة الممذين درس موا بالطريقممة العاديممة فممي ميممارة الطالقممة
واالستيعاب القرائي أيضا يتفق ىذا مما مما جمادت بمو نتمائج د ارسمة ناصمر خطماب (ٕٗٓٓ) والتمي
اكمدت عمممى وجمود فممروق ذات داللمة إحصممائية فمي فممي التفكيمر اإلبممداعي بمين المجموعممة التجريبيممة
والمجموعم ممة الضم ممابطة ولقم ممد كانم ممت الفم ممروق لصم ممالح المجموعم ممة التجريبيم ممة ،وىمممذا يم ممدل عمم ممى أن
المجموعة التجريبية ازداد لدييم مستوى التفكير اإلبداعي أفضل من المجموعة الضابطة.

ىتاٖج الفسض الجاىُ ًمياقشتوا:

يممنص الفممرض الثمماني عمممى أنممو " توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى التفكيممر

اإلبممداعي لممدى ط ممالب المجموعممة التجريبيم مة قبممل وبعممد تطبي ممق النممموذج لص ممالح التطبيممق البع ممدي
ويوضممح جممدول (ٗ) الف ممروق فممي مسممتوى التفكي ممر اإلبممداعي لممدى أفم مراد المجموعممة التجريبيممة قب ممل
تطبيق البرنامج وبعده.
جدًل ( )4متٌسط السلب ًقَنْ ً Uقَنْ ً Zمشتٌٔ الداللْ للتعسف للٓ الفسًم يف مشتٌٔ
التفهإل اابدالُ لدٔ اجملنٌلْ التجسٍبَْ قبل لطبَل الربىامج ًبعدي.
البعد

اجتاي السلبْ

العدد

املسًىْ

السلب الشالبْ

0

متٌسط

جمنٌع

قَنْ

قَنْ

مشتٌٔ

السلب

السلب

"" Z

الداللْ

الداللْ

0

0

3.01

0.001

دالْ ليد 0.01
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الطالقْ

االصالْ

التفاصَل

اجملنٌع
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السلب املٌجبْ

10

5

50

التشاًِ

0

0

0

السلب الشالبْ

0

0

0

السلب املٌجبْ

10

5

50

التشاًِ

0

0

0

السلب الشالبْ

0

0

50

السلب املٌجبْ

9

5

0

التشاًِ

1

0

50

السلب الشالبْ

0

0

0

السلب املٌجبْ

10

5

50

التشاًِ

0

0

0

السلب الشالبْ

0

0

50

السلب املٌجبْ

10

5

0

التشاًِ

0

0

50

2.9

2.6

2.7

2.8

0.001

0.006

0.004

0.004

دالْ ليد 0.01

دالْ ليد 0.01

دالْ ليد 0.01

دالْ ليد 0.01

نج م ممد أن الج م ممدول الس م ممابق يوض م ممح أن قيم م ممة  Zكان م ممت دال م ممة عن م ممد مس م ممتوى دالل م ممةٔٓٓ.

فم ممي جميم مما أبعم مماد التفكيم ممر اإلبم ممداعي والدرجم ممة الكميم ممة ممم مما يم ممدل عمم ممى وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة
إحصمم ممائية فم م ممي تمم م ممك اىبعمم مماد وفم م ممي الدرجمم ممة الكميمم ممة لمتفكيم م ممر اإلبمم ممداعي بم م ممين التطبيقم م ممين القبمم م ممي

والبعم م ممدي ولقم م ممد كانم م ممت الفم م ممروق لصم م ممالح التطبيم م ممق البعم م ممدي ،حيم م ممث ظيم م ممر تحسم م ممنا فم م ممي التفكيم م ممر
اإلبم م ممداعي لم م ممدى العينم م ممة التجريبيم م ممة فم م ممي التطبيم م ممق البعم م ممدي أي أن ىنم م مماك أث م م م ار إيجابيم م مما واضم م ممحا
عمى رفا مستوى التفكير اإلبداعي لدى العينة التجريبية.

وى ممذا مممما أكدت ممو العديمممد م ممن الد ارسمممات مني مما د ارسمممة منيم مرة المصم ممبحيين ( )ٕٓٓٚوالتم ممي

توص مممت فيي مما الباحث ممة إل ممى تحس ممن أداد المجوع ممة التجريبي ممة الت ممي ش مماركت ف ممي البرن ممامج الت ممدريبي

المبن ممي عم ممى الس مميكودراما ف ممي تنمي ممة مي ممارات الطالق ممة والمرون ممة واىص ممالة والدرجم مة الكمي ممة عم ممى
مقيمماس تممورانس المفظممي لمتفكيممر اإلبممداعي ،وىممذا ممما يتفممق ممما د ارسممة كممل مممن فتحممي جممروان وزيممن

العبمادي (ٕٗٔٓ ) والتمي أظيمرت نتمائج د ارسماتيم المى تحسمن فمي نتمائج أداد المجموعمة التجريبيممة
في ميارات الطالقة والمرونة واىصالة عن أداد المجموعة الضابطة يرجا لمبرنامج التعميمي.

ومم مما يزي ممد م ممن تحس ممن أداد المجموع ممة التجريبي ممة ف ممي التطبي ممق البع ممدي ى ممو م مما اعتم ممد عمي ممة

البرنامج ممن مجموعمة متنوعمة ممن اىسمس النفسمية والتربويمة والعاممة وايضما أىمداف البرنمامج التمي
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بممدت واضممحة لتالميممذ المجموعممة التجريبيممة باإلضممافة إلممى الفنيممات المختمفممة المسممتخدمة لمبرنممامج

كممذلك عالقممة المممودة واىلفممة التممي ظيممرت بممين الباحثتممان والتالميممذ ذوي صممعوبات تعمممم الحسمماب

وذلك أثناد تطبيق جمسات البرنامج.

ىتاٖج الفسض الجالح ًمياقشتوا:

يممنص الفممرض الثالممث عمممى أنممو "ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى التفكيممر

اإلبممداعي باسممتخدام النمذجممة الرياضممية لممدى المجموعممة التجريبيممة فممي التطبيممق البعممدي والتتبعممي"

وجدول (٘) يوضح ذلك.

جدًل ( )5متٌسط السلب ًقَنْ ً Uقَنْ ً Zمشتٌٔ الداللْ للتعسف للٓ الفسًم يف مشتٌٔ
التفهإل اابدالُ لدٔ اجملنٌلْ التجسٍبَْ ًالتطبَل البعدِ .
البعد

املسًىْ

الطالقْ

االصالْ

التفاصَل

اجملنٌع

متٌسط

جمنٌع

قَنْ

قَنْ

السلب

السلب

"" Z

الداللْ

1
0

اجتاي السلبْ

العدد

السلب الشالبْ

1

1

السلب املٌجبْ

0

0

التشأً

9

السلب الشالبْ

0

0

0

السلب املٌجبْ

2

1.4

3

التشأً

8

1

1

السلب الشالبْ

2

7.9

16

السلب املٌجبْ

7

3.5

25

التشاًِ

1

السلب الشالبْ

2

3

6.9

السلب املٌجبْ

7

4.9

37.1

التشاًِ

1

0

0

السلب الشالبْ

2

3

6.9

السلب املٌجبْ

7

4.9

37.1

التشاًِ

1

0

0

1

1.10

0.582

1.9

1.9

0.305

0.110

0.420

0.120

0.120

مشتٌٔ الداللْ

غإل دالْ ليد 0.01

غإل دالْ ليد 0.01

غإل دالْ ليد 0.01

غإل دالْ ليد 0.01

غإل دالْ ليد 0.01

يتضممح مممن الجممدول السممابق أن قيمممة  Zةي ممر دالممة عمممى جميمما أبعمماد التفكيممر اإلب ممداعي

والدرجة الكمية مما يدل عمى عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي تممك اىبعماد وفمي الدرجمة

الكمية لمتفكير اإلبمداعي وذلمك بمين التطبيمق البعمدي والتتبعمي وذلمك بعمد فتمرة ممن تطبيمق البرنمامج،
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وىذا ما يتفق مما د ارسمة ايبممر  )ٜٜٔٚ( Iblerوالتمي شمممت خمسمة طمالب ممن ذوي صمعوبات
ال ممتعمم وك ممانوا يدرس ممون بالص ممف الخ ممامس اىساس ممي ،وى ممدفت الد ارس ممة إل ممى التحق ممق م ممن برن ممامج

يتضمممن اسممتراتيجيات حممل المشممكمة مممن خممالل ميمما ارت التفكيممر مممن أجممل زيممادة قممدراتيم عمممى حممل
المشممكمة ،واتخمماذ الق مرار وتممم تممدريس الوحممدات التعميميممة التممي تشمممل التممدريب عمممى ميممارات تفكيممر

محدودة من خالل النمذجمة والتعمميم التعماوني بشمكل نظمري ممرة واحمدة كمل أسمبوع ،ثمم تمم بعمد ذلمك
التمدريب العممممي عمممى ىممذه الميممارات مممن خممالل منمماىج الرياضمميات والعممموم والمرممات والفنممون حيممث

كان توضح ليم استراتيجيات حل المشكمة بشمكل عمممي ،وبعمد إجمراد التحميمل النموعي لعينمات ممن

المدروس والنشماطات ضواجمراد المقمابالت الشخصمية ممما الطمبمة ومعمممييم ،اكمدت نتمائج الد ارسمة إلممى
نجماح الطمبممة فمي اسممتخدام اسمموب حممل المشمكمة فممي المرمات والفنممون والعمموم ،ضوالممى زيمادة اسممتخدام

الطمبة ذوي صعوبات التعمم لميارات التفكير العميا.

تىصٍــــــات الذراســــــة:
 تدريب المعممين عمى كيفية استخدام النمذجة الرياضية في حل المشكالت الحياتية.
 اعداد مناىج الرياضيات وفقا لمنمذجة الرياضية وبطريقة ابداعية تثير دافعية التمميذ.
 إعممداد دليممل لممعممممين لت ممدريس منمماىج الرياضمميات باس ممتخدام النمذجممة الرياضممية واالب ممداع
وحل المشكالت.

 اسممتخدام النمذجممة الرياضممية فممي منمماىج الرياضمميات بطريقممة ابداعيممة إلظيممار دور المعرفممة
الرياضية في حل المشكالت من واقا الحياة.
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المــــــراجــــــــــــــــــــع
 أبي الفضل جمال الدين أبن منظور ( " .)ٜٔ٘ٙلسان العرب المحيط " تقديم العالممة الشمي
عبد هللا العاليمي ،أعداد وتصنيف يوسف خياا ،دار لسان العرب ،جٖ بيروت ،لبنان.

 أحم ممد أحم ممد عم مواد (ٕٔٔٓ) .م ممدخل تشخيص ممي لص ممعوبات ال ممتعمم ل ممدى اىطف ممال اختب ممارات
ومقاييس .اىردن :دار وائل لمنشر والتوزيا.

 أحمممد أحمممد ع مواد (ٕ .)ٜٜٔتشممخيص وعممالج صممعوبات الممتعمم الشممائعة فممي الحسمماب لممدى
تالميممذ الحمقممة اىولممى مممن مرحمممة التعممميم اىساسممي( .رسممالة دكتمموراه) جامعممة بنيمما ،جميوريممة
مصر العربية.

 أحم ممد عم ممي حس ممن العم ممري " .)ٜٜٔٛ( .التفكي ممر اإلب ممداعي عن ممد طمب ممة المرحم ممة الثانوي ممة ف ممي
المميمن وعالقتممو بممالعمر والجممنس والتخصممص الد ارسممي والمسممتوى التعميمممي لموالممدين " ،برممداد،
جامعة برداد ،كمية التربية (ابن رشد)( ،اطروحة دكتوراه ةير منشورة) .
 ج ممود إن ممف ى مماريس (ٕٗٓٓ) .اختب ممار رس ممم الرج ممل ج ممود إن ممف-ى مماريس .ترجم ممة :دمحم فرةم ممي
ف مراج ،وعبممد الحممميم محمممود الس ميد ،وصممفية مجممدي .مركممز البحمموث والد ارسممات النفسممية .كميممة

امداب .جامعة القاىرة.
 زكريمما أحمممد توفيممق (ٖ .) ٜٜٔصممعوبات الممتعمم لممدى عينممة مممن تالميممذ المرحمممة االبتدائيممة فممي
س م م مممطنة عممم م ممان (د ارسمم م ممة مس م م ممحية – نفسم م م ممية) ،مجم م م م مة كمي م م ممة التربيمم م ممة بالزقمم م ممازيق ،جامعم م م ممة

الزقازيق ،)ٔ(ٕٓ،ص .ٕٙٙ
 سممميمان عبممد الواحممد يوسممف (ٕٔٔٓ) .صممعوبات الممتعمم النمائيممة وأثرىمما عمممى الق مرادة والكتابممة
والرياضيات والعموم ،القاىرة :ايتراك لمطباعة والنشر.

 صممالح لحمممر .) ٕٓٓٚ ( .فاعميممة برنممامج مقتممرح فممي تنميممة ميممارات النمذجممة الرياضممية لممدى
الط ممالب المعمم ممين ش ممعبة الرياض مميات .رس ممالة ماجس ممتير ةي ممر منش ممورة ،كمي ممة التربي ممة ،جامع ممة
عدن ،عمان.

 ع ممادل عب ممدهللا دمحم ،وأحم ممد أحم ممد عم مواد (ٖٕٔٓ) .م ممدخل إل ممى ص ممعوبات ال ممتعمم النظري ممة –
التشخيص – اساليب التدخل .الرياض :دار الناشر الدولي لمنشر والتوزيا.
 ع م ممادل دمحم الع م ممدل (ٕٔٔٓ) .ص م ممعوبات ال م ممتعمم والت م ممدريس العالج م ممي .الق م مماىرة :دار الكت م مماب
الحديث.
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 عبد الوىاب دمحم كامل (ٕٔٓٓ) .اختبار المسح النيورولوجي السمريا ،القماىرة :مكتبمة اىنجممو
المصرية.

 عممدنان يوسممف العتمموم؛ عبممد الناصممر الجمراح ؛ موفممق بشممارة (. )ٕٓٓٚتنميممة ميممارات التفكيممر
نماذج نظرية وتطبيقات عممية  ،لمنشر والتوزيا ،عمان ،اىردن .

 فتحممي عب مد الممرحمن جممروان وزيممن حسممن العبممادي (ٕٗٔٓ) .أثممر برنممامج تعميمممي قممائم عمممى
اسم ممتراتيجية الحم ممل اإلبم ممداعي لممشم ممكالت فم ممي تنميمممة ميم ممارات التفكيم ممر اإلبم ممداعي لم ممدى الطمبم ممة

الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ،مجمة اتحماد الجامعمات العربيمة لمتربيمة وعممم المنفس،)ٔ(ٕٔ،

ص ص ٔٔ – ٖٗ.

 فريممد أب ممو زين ممة (  .) ٕٓٓٚاىع ممداد وتطبيقاتيمما الرياض ممية والحياتي ممة :.دار المس مميرة ،اىردن،
عمان.
 كريم ممة أحممممد (  .) ٕٓٓٛاسم ممتخدام النمذجمممة الرياضم ممية فم ممي حمممل المشمممكالت التطبيقيم ممة فم ممي
الرياضيات لدى تالميمذ الحمقمة الثانيمة ممن التعمميم اىساسمي .رسمالة ماجسمتير (ةيمر منشمورة)،

كمية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
 كيممرك وكالفنممت ( .)ٜٔٛٛصممعوبات الممتعمم اىكاديميممة والنمائيممة .ترجمممة (زيممدان السممرطاوي،
وعبد العزيز السرطاوي) .الرياض :مكتبة الصفحات الذىبية.

 ماجدة السيد عبيد ( .)ٕٜٓٓتعميم اىطفال ذوي االحتياجمات الخاصمة .عممان :مكتبمة المرازي
العممية.

 مب ممارك مب ممارك اب ممو مزي ممد .) ٕٕٓٔ( .أث ممر اس ممتخدام النمذج ممة الرياض ممية ف ممي تنمي ممة مي ممارات
التفكيممر اإلبممداعي لممدى طممالب الصممف السممادس اىساسممي بمحافظممات ة مزة ،رسممالة ماجسممتير
(ةير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة االزىر ،ةزة ،فمسطين .
 دمحم الطيط م ممى ( ٕٔٓٓ ) ..تنمي م ممة ق م ممدرات التفكي م ممر اإلب م ممداعي ،الطبع م ممة اىول م ممى،
اىردن :دار الميسرة.

عم م ممان،

 دمحم دمحم شمموكت (ٕ٘ٔٓ) .االبممداع واالليممام :نظريممة مسممارات التفكيممر اإلبممداعي .رؤي جديممدة.
القاىرة :دار الفكر العربي .

 محمممود دمحم ةممانم (ٕٗٓٓ) " .التفكيممر عنممد اىطفممال " ،دار الثقافممة لمنشممر والتوزيمما ،عمممان:
اىردن.
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 بناد برنامج تدريبي قائم عممى السميكودراما وقيماس فاعميتمو.)ٕٓٓٚ(  منيرة محيل المصبحيين
،في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى عينمة ممن اىطفمال ذوي صمعوبات المتعمم فمي اىردن
. اىردن، جامعة عمان العربية، كمية الدراسات التربوية العميا،)رسالة دكتوراه (ةير منشورة
 أثمر برنمامج الكمورت (اإلدراك – التنظميم) عممى تنميمة التفكيمر.)ٕٓٓٗ(  ناصر جمال خطماب
 رسمالة دكتموراه (ةيمر،اإلبداعي ومفيوم الذات لدى عينة أردنية من الطمبة ذوي صعوبا المتعمم
. اىردن، الجامعة اىردنية، كمية الدراسات العميا،)منشور
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Summary

The present study aimed to verify the effectiveness mathematical
modeling in developing the creative thinking ability in students with
Arithmetical Disabilities . The study sample consisted 20 students and
students with learning difficulties. The males were (9) males (11
females) 9 years with an average 8 years and a standard deviation 0.88.
They were divided into two experimental groups consisting (10) students
and a control group consisting (10) students from the Department
Educational Qassasin in Ismailia Governorate. Using the following study
tools: Neuroscience Survey, IQ Test, Diagnostic Test for People with
Learning Disabilities Prepared by Ahmed Awad, A Creative Thinking
Scale, and a Modeling Training Program in Developing the Ability of
Creative Thinking in Students with Learning Difficulties (9: 6) , And the
application study tools and comparison between the two groups, the
study found that there are differences of statistical significance at the
level significance 0.01 in favor the experimental group, where the ability
to think creatively in the experimental group using mathematical
modeling and this in turn indicates the effectiveness the program in the
use mathematical modeling in developing students' creative thinking
ability With Arithmetical Disabilities.
Keywords: mathematical modeling, creative thinking, Arithmetical
Disabilities.
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