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Abstract:  

 The aim of the current research is to identify the level of 

mathematical thinking and the level of its patterns among third-

grade intermediate students, and to achieve the goal of the research, 

the following main null hypothesis was formulated: (There is no 

statistically significant difference at the significance level (0.05) 

between the average real performance of the students in the 
mathematical thinking test and their average performance The 

hypothesis of the same test (38). 

The study sample consisted of (386) female students. 

A test of mathematical thinking with its four patterns was built and 

consisted of (18) items distributed among its patterns as follows: 
1. Visual thinking test (5) paragraph. 

2. Deductive reasoning test (3) paragraph. 

3. Critical thinking test (5) paragraph. 

4. Creative thinking test (5) paragraph. 

The current research reached the following results: 

1. The students of the research sample do not have the ability to 
think mathematically. 

2. The students of the research sample have the ability to think 

visually. 

3. The students of the research sample do not have the ability to 

think inductively. 
4. The students of the research sample do not have the ability to 

think critically. 

5. The female students of the research sample do not have the ability 

to think creatively. 

Key words: Mathematical Thinking, School Students, Statistics, The 

Third Intermediate. 
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ي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط
 التفكير الرياض 

 

 3 عبد الرحمن محمد أيوب

ي فدعم  4 أسماء عريب 

 
 الملخص

ي ومستوى أنماطه لدى طالبات هدف البحث الحالي التعّرف عىل مستوى التفكير الري
اض 

الصف الثالث المتوسط، ولتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية الرئيسية 
( بير  متوسط األداء 0.05اآلتية: )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ي لالختبار ن
ي ومتوسط أدائهن الفرض 

ي اختبار التفكير الرياض 
 
ي للطالبات ف

فسه الحقيق 
 .(38والبالغ )

 .( طالبة386وتكونت عينة الدراسة من )
ي بأنماطه األربعة وتكون من )

( فقرة موزعة عىل أنماطه 18وتم  بناء اختبار للتفكير الرياض 
ي 
 :بالشكل اآلت 

 . ( فقرة5اختبار التفكير البرصي ) .1
 .( فقرة3اختبار التفكير االستداللي ) .2
 .( فقرة5اختبار التفكير الناقد ) .3
 .( فقرة5تبار التفكير اإلبداعي )اخ .4

   :وتوصل البحث الحالي إل النتائج التالية
ي  .1

 .طالبات عينة البحث ليس لديهن القدرة عىل التفكير الرياض 
 .طالبات عينة البحث يمتلكن القدرة عىل التفكير البرصي .2
   .طالبات عينة البحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير االستداللي  .3
 .لبحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير الناقدطالبات عينة ا .4

 .طالبات عينة البحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير اإلبداعي 

، طلبة المدارس، اإلحصاء، الثالث المتوسط: الكلمات المفتاحية ي
 .التفكير الرياض 

 
 

 : المقدمة
، فالمتعلم والمعلومات  واالنفجار ا االتصاالت  ثورة والمسىم بعرص الحالي  العرص ارتبط ي بالتفكير

 يتجاوز لمعلومات 

ة المالحظة عملية بالتفكير   مثل النهائية عمليات مجموعة خالل من بمعالجة المعلومات ويقوم واإلدراك، المباشر

ها من العمليات العقلية والتصنيف التحليل كيب وغير ي  منها لالستفادة المعلومات بهذه وبعد ذلك يتم االحتفاظ والي 
 
 ف

ي  ويظل به يمر موقف كل مع للمتعلم  النمو الفكري يتسارع وهكذا اقف حياتيه مختلفة،معالجة مو 
 
 نمو حالة ف

ابطة، عديدة منفصلة وغير  معرفية عمليات ومهارات ويضم مهاري عمل متصاعد، فالتفكير   أو تجميع بعد تستعمل مي 

 والتقصي  التفكير  ومهارات العقلية لعملياتالعمليات تسىم با هذه بعض للوصول إل المعالجة المطلوبة إل بعضها ضم

 (.101، ص1993)زيتون، 
بية كانت ولما" ات هذه بمنأى عن ليست والتعلم الي  ي  المتالحقة العالمية التغير

 
بية ألن المعلوماتية، عالم ف  والتعليم الي 

ي  يؤثران
 
ية، الحضارة تقدم ف هما كما البشر

ّ
اعدع الذي األمر نجاحها، وعوامل من أسباب أن

ّ
القرار جعل أهم أهداف  ا صن

بية التعليم من اجل التفكير وعىل المدارس توفير فرص التفكير لطلبتها وتطوير قدراتهم عىل التفكير ليصبحوا قادرين 
الي 

 )جروان، 
ً
ا ومستقبال  (.5، ص1999عىل التعامل بفاعلية لمعالجة المشكالت الحياتية المعقدة حاض 

 مشكلة البحث: 
ي  لدراسةمشكلة ا تتحدد

 
:  طرح ف  السؤالير  اآلتيير 

ي لطالبات الصف الثالث المتوسط؟  .1
 ما مستوى التفكير الرياض 

                                                           
Abdiraq_84@yahoo.com  العراق  ،ديوان الوقف السني،  الباحث ،

3
  

،  العراقثانوية النعمان للبناتد.،   
4
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 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مستوى التفكير البرصي لطالبات الصف الثالث المتوسط؟ 1-1
 ما مستوى التفكير االستداللي لطالبات الصف الثالث المتوسط؟ 1-2
 ا مستوى التفكير الناقد لطالبات الصف الثالث المتوسط؟م 1-3
 ما مستوى التفكير اإلبداعي لطالبات الصف الثالث المتوسط؟ 1-4
ي     .2

 هل تمتلك طالبات الصف الثالث المتوسط  مهارة  التفكير الرياض 

 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

 متوسط  مهارة  التفكير البرصي؟   هل تمتلك طالبات الصف الثالث ال 2-1
؟    2-2  هل تمتلك طالبات الصف الثالث المتوسط  مهارة  التفكير االستداللي

 هل تمتلك طالبات الصف الثالث المتوسط مهارة  التفكير الناقد؟   2-3

؟ 2-4    هل تمتلك طالبات الصف الثالث المتوسط مهارة  التفكير اإلبداعي
 حدود البحث: 

 . 2019/ 2018ات الصف الثالث المتوسط للعام للمدارس المتوسطة والثانوية النهارية الحكومية للعام الدراسي طالب .1
 .2018/2019كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط للعام  .2

 هدف البحث: 
 : ي
 يهدف البحث الحالي إل األت 

ي ومستوى أنماطه لدى طالبات الصف .1
 الثالث المتوسط.  التعّرف عىل مستوى التفكير الرياض 

ي كل نمط من أنماطه.  .2
 
 التعّرف عىل قدرة طالبات الصف الثالث المتوسط عىل التفكير الرياضية وقدرتهن للتفكير ف

 فرضية البحث: 
ي اشتقت منها: 

ي للبحث وفروعه تم  صياغة الفرضية الصفرية اآلتية والفروع الت 
 لإلجابة عن السؤال الثات 

 ي 0.05رق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الصفرية: )ال يوجد ف
( بير  متوسط األداء الحقيق 

ي لالختبار نفسه والبالغ )
ي ومتوسط أدائهن الفرض 

ي اختبار التفكير الرياض 
 
(، واشتقت من هذه الفرضية 38للطالبات ف

 الفرضيات الفرعية األربعة اآلتية: 

ي اختبار التفكير 0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
ي لالختبار نفسه والبالغ )

 (.    12البرصي ومتوسط أدائهن الفرض 
ي اختبار التفكير 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
ي 
 (.    7لالختبار نفسه والبالغ ) االستداللي ومتوسط أدائهن الفرض 

ي اختبار التفكير 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
ي لالختبار نفسه والبالغ )

 (.    12الناقد ومتوسط أدائهن الفرض 
ي اختبار التفكير ( بير  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 
ي للطالبات ف

متوسط األداء الحقيق 
ي لالختبار نفسه والبالغ )

 (.    7اإلبداعي ومتوسط أدائهن الفرض 
 أهمية البحث: 

ي  العلوم أعرق علم من الرياضيات
فهي العنرص الحاكم فيما يجري حاليا من تطورات علمية  اإلنسان ابتدعها الت 
ي وتطبيقات تكنولوجية  فقد غزت فرو 

 
ع العلوم األخرى وحياة الناس اليومية وهو ما صبغ حياة العرص بصبغة هي ف
صميمها صبغة رياضية وما تستلزمه هذه الحياة من معارف رياضية أمر البد منه لكل مجتمع ناِم ومتطور. )أبو زينة، 

 (.13ص 1997
ي  مواقف المشكلةال خالل من السليمة التفكير  أساليب عىل للتدريب خصب ميدان وتعد الرياضيات

 إدراك يتطلب الت 

ورية للحياة  والتخطيط عناضها بير   العالقات لحلها، لذا فهي تعد اليوم علم يزود المتعلمير  بالمهارات األساسية والرص 
ي التفكير والحكم عىل الموضوعات 

 
العلمية وتساعدهم  عىل تنمية قدرات التفكير المتنوعة وإكسابهم الموضوعية ف

 (   38،ص2006الل دراسة المواقف المشكلة المتضمنة فيها )عبيد، الخارجية من خ
ي ضوء االتجاهات الحديثة من تلك Thompson. L, 2007ويرى )

 
 الرياضيات لغة العلم، إذ تحول النظر إليها ف

ّ
( أن

ي تساعد المتعلم عىل التفكير وحل المشكالت والوصول للنتائج إل نظام متسق ي
هدف إل تبادل المنظومة المجردة الت 

ي جميع Thompson. L, 2007 , p3-5األفكار وتنمية التفكير لديه )
 
(،فالرياضيات لغة موجزه عالمية يفهمها الرياضيون ف

كير  والمنطق واالستقالل 
ي تعلم كيفية التفكر وتوليد األفكار وتساعد عىل الخيال والي 

إنحاء العالم، وهي موضوع تكويت 
 ( 13، ص2010)شواهير  وبدندي،
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 الرياضيات
ُّ
 تتوفر لم فإذا الرياضيات، لغة والتفكير  لغة التفكير  فالعالقة بير  الرياضيات والتفكير عالقة تبادلية إذ  تعد

  التفكير  عىل للمتعلم قدرة
ّ
؛ فإن ي

الصورية  أو المقلدة اإلجراءات من مجموعة من مكونة مادة تصبح الرياضيات الرياض 
 مصدرها.  فهم دون

ي أهم نمط من أنما  التفكير المختلفة فمعالجة المعلومات الرياضية تساعد عىل إثارة الفضول ويعد التفكير  
 الرياض 

الفكري وحب االستطالع مّما يساعد المتعلم عىل تعلم المبادئ والقوانير  من خالل معالجة المواقف الرياضية 
ي لم  يتعرض لها سابقا، ومعرفة المعلم نمط ا

ي لطلبته يساعده عىل اختيار طريق والحياتية الجديدة الت 
لتفكير الرياض 

ي تعزز التفكير وتساعدهم عىل اكتساب المعارف والمهارات وزيادة ثقتهم بأنفسهم ورفع معنوياتهم 
التدريس المناسبة الت 

ي )صبح، 
ي تحسير  مستوى تحصيلهم الرياض 

 
 .)، ص2014وتغيير نظرتهم للرياضيات مّما يسهم ف

 
ُّ
ي  التفكير  ويعد

ي عملية األساس الرياض 
 
 من الجزئية القضايا واستنبا  العامة القوانير   واستقراء المشكالت لحل التفكير  ف

، . القضايا العامة   (21،ص1984)خرص 

:  ما إل الحالي  البحث  أهمية تعود  يىلي

ي  التفكير  أهمية إبراز .1
ه إذ الرياض 

ّ
  إن

ُّ
وريات من يعد ي  العلىمي  التقدم ض 

 
ي  عرص التسابق ف ي  واالنفجار التكنولوج 

 
 .المعرف

2.  . ي
 تعرف مدرسي الرياضيات عىل أنما  التفكير الرياض 

ي الرياضيات أو العلوم  الدراسة هذه قد تفيد .3
 
ابطة سواء ف مصّمىمي المناهج للمواد العلمية بشأن عرض المفاهيم المي 

 األخرى. 
4.  ، ي بأنماطه األربعة )البرصي، االستداللي

( قد تفيد  مدرسي تتضّمن الدراسة اختبار للتفكير الرياض  الناقد، اإلبداعي
ي المستقبل. 

 
 الرياضيات والباحثير  ف

ي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط.  .5
ي التفكير الرياض 

 
م هذه الدراسة بيانات لمعرفة مستوى الطلبة ف

ّ
 تقد

 مصطلحات البحث

ي عّرفه كل من: 
 التفكير الرياض 

ه نشا  عقىلي مرن ومنظم يهدف إل2011الديب، ( .1
ّ
حل المشكالت باستخدام التفكير االستداللي والتعبير  (: بأن

 (2011الرمزي وإدراك العالقات الرياضية )الديب، 
ي إعداد أو 2010أبو زينة، .2

 
ي ويتمثل الموقف ف

ة ذات عالقة بسياق رياض  ي موقف أو خي 
 
ه عملية بحث عن معت  ف

ّ
: بأن

 (2010رموز أو إشكال أو مفاهيم رياضية. )أبو زينة،
ها مجموعة)  ,2003بهان،)عفانة ون .3

ّ
ي  المنظمة العقلية العمليات من بأن

المتعلم عند تعرضه لموقف أو  بها يقوم الت 
اته الرياضية السابقة للتوصل إل المعالجة الصحيحة  مشكلة تتطلب إجابة، مما يدفع المتعلم إل ترتيب خي 

 (109، ص 2003للمشكلة.)عفانه والنبهان، 
 اإلطار النظري

 التفكير 
ي تساعد 

ه مهارة مهمة من المهارات الت 
ّ
ي مجال التفكير وبدا ينظر إل التفكير عىل أن

 
ات جذرية ف يشهد العالم اليوم تغير

ي شت  مجاالت الحياة وشعة انسياب المعرفة 
 
المتعلمير  عىل اكتساب القدرة الالزمة لمواكبة التطور الشي    ع والهائل ف

(، والتفكير هو أحد 149: 2006لحديثة ووسائل النقل واالتصال )خوجه وآالء،وانتشارها والتعامل مع التكنولوجيا ا
، وانعكاس العالقات والروابط بير   ي موقف معير 

 
ي يمارسها المتعلم ف

ي الت 
ي تمير  النشا  اإلنسات 

األنشطة السلوكية الت 
ي التفكير يتأث

 
ه  بأسلوب خاص ف ي وعيه، وكل متعلم يتمير  عن غير

 
ر بنمط تنشئته وقدراته الظواهر أو األحداث ف

موا  تعريفات مختلفة 
ّ
، لذا تعددت رؤى وتباينت وجهات نظر الباحثير  والعلماء إذ قد ودافعيته، ومستواه التعليىمي

 إل أسس واتجاهات نظرية متعددة )العتوم وآخرون، 
ً
 (. 17، ص 2009للتفكير استنادا

ه2005إذ يعّرفه )إبراهيم،
ّ
م إليها محددة، يلجأ خصائص لها مضمرة عقلية عملية (: بأن

ّ
 للمشكالت إليجاد حلول المتعل

ي 
ات السابقة المعلومات معالجة خالل من وذلك معينة أحكام إلصدار أو تصادفه الت   أكي   من فهو بينه، والربط والخي 

 .رقًيا العقلية األنشطة
ي يقوم بها المتعلم عندما 2010بينما عرفته )حمش 

ه العملية الذهنية الت 
ّ
اته السابقة  ( بأن يتعرض لموقف معير  يربط خي 

ي يعيشها )حمش، 
ات الحالية للتكييف والتعايش مع الظروف الت   ص(  5، 2010بالخي 

ي  الذهنية العملية وعفان: التفكير عىل انه ويعرف كل من عبيد
 من خالل الربط األشياء واقع عىل الحكم بواسطتها يتم الت 

ء والمعلومات واقع بير   ي
ء ذلك عن السابقة الشر ي

  يجعل التفكير  مما الشر
ً
ي  أساسيا

 
المشكالت )عبيد  حل ف

 (.23،ص2003وعفانه،
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ي  العقلية العمليات
 
 التفكير  ف

 : ي
ي تعمل عىل تنمية التفكير وهذه العمليات هي اآلت 

 هناك مجموعة من العمليات العقلية  الت 

  عالقات. وال بير  الظواهر واالختالف الشبه أوجه المقارنة: وهي عملية تحديد 

  ها ما أساس عىل الظواهر  تجميع التصنيف: وتمثل عملية كة من يمير   عامة تحت مفاهيم صفات مشي 

 معينة.  فئات تمثل

 ي عملية
ي  الظواهر أو المفاهيم فئات تنسيق أو ترتيب  التنظيم: وتعت 

 
 هذه بير   يوجد لما معير  وفقا نظام ف

 العالقات المتبادلة فهم واستخدام  المتعلم  عىل  يساعد  التنظيم متناولة وهذا عالقات من الظواهر

 أدق.   بصورة

 ي عملية
 الخصائص والمعالم العامة للموضوع.  تيمير    التجريد: ويعت 

  :الحشي  الواقع إل والتعميم التجريد االنتقال من وهي عملية  التعميم. 

 الجزئية مكوناتها للوصول إل    مركبة كلية ظاهرة فك التحليل: وهي عملية. 

  :كيب  .ربط أجزاء الظاهرة المركبة للحصول عىل مفهوم كىلي عن الظاهرة إعادة وهي عملية  الي 

  :ي يتم عن طريقها االستدالل
أخرى،  أحكام صحة من معير   حكم صحة استنتاج وهي العملية العقلية الت 

: االستنبا   (.35،ص1996واالستقراء )حبيب، واالستدالل  يكون عىل  نوعير 

 ي اخذ االنطباعات الحسية للظاهرة وبوابة عملية المالحظة هي الحواس الخمسة. ا
 لمالحظة: وتعت 

  . ي المقابلة بير  األشياء، وهذا يتطلب التفكير بالخصائص من منظور كىمي
 القياس: ويعت 

  ي يتم الحصول عليها بشكل خرائط أو مخططات أو إشكال
ي تبويب البيانات والمعلومات الت 

االتصال: ويعت 
 يستطيع أي متعلم فهمها. 

  .التنبؤ: وهي عملية  تفسير واستخالص المعلومات مّما يالحظه المتعلم 

  التجريب: وهذه العملية تعد مهارة عملية تتطلب من المتعلم استخدام بعض أو جميع العمليات السابقة
ى ما يحدث.    لير

  .ي عملية وضع األفكار قبل معالجة المعلومات
 فروض الفروض: وتعت 

 و  عند إجراء تجربة ما أو دراسة ظاهره معينة ض ي تغيير شر  واحد من مجموعة شر
ات: وتعت  بط المتغير

و  عىل واإلبقاء ،  دون األخرى العوامل أو الشر )الطيطي  (.120،ص2001تغير
 :  أساليب التفكير

ف أساليب التفكير 
ّ
ي  تصن

، هما أسلوبير   إل والمنهجية الموضوعية أساس عىل اإلنسات   :رئيسير 
، والمحاولة  لمواجهة أسلوب التفكير غير العلىمي  .1 ي

 
، الخراف ي

يق  المشكالت، ولهذا األسلوب صور عدة، مثل الميتافير 
 (.46، ص1996 والخطاء )حبيب، 

ي هذا األسلوب يتم  .2
 
ي  التفكير  أسلوب التفكير العلىمي ف

 
ي  الفعىلي  الوجود ذات األشياء ف

 
 فيه ويعتمد نعيش الذي عالمنا ف

  الركائز اآلتية: األسلوب عىل هذا

  ي
 .والكل األجزاء بير   العالقات إدراك الفهم: ويعت 

  جديدة عالقات إل الوصول التنبؤ: وهو. 

  :ي  التحكم
ي  التحكم عىل القدرة ويعت 

 
 (31، ص2000)دياب، الظروف ف

 : ي
 التفكير الرياض 

ي يسلكها دماغ المتعل
ي هو سلسة من النشاطات العقلية المنظمة الت 

ي أو التفكير الرياض 
م عند تعرضه لموقف رياض 

، وهذا ء معير  ي
 الرياضية المعلومات الربط أي ربط خاصية وجود أهمها خصائص محددة له السلوك الحكم عىل واقع سر

ي  يزيد من قدرة المتعلم عىل  وإعادة واالختيار عىل االستبصار والقدرة بالواقع
التنظيم المعلومات، لذا فالتفكير الرياض 

اكيب الرياضية، كما ويساعد عىل فهم الرياضيات و  إدراك العمليات الرياضية والتجريد ونمو القدرات الرياضية وفهم الي 
ي السؤال، ومن 

 
 من خالل المقدمات ف

ً
ي تصادفه، حال ذهنيا

اكتساب أساليب سليمة للتفكير وحل المشكالت الحياتية الت 
 (.109، ص، 2003،أهم مظاهرة االستقراء واالستنتاج والتعميم )عفانه والنبهان

:  التفكير  ما هو ي
 الرياض 

 : ي
ي منها اآلت 

 هناك آراء عدة حول مفهوم التفكير الرياض 
ي هو القدرة عىل حل المشكالت الرياضية من خالل قيام المتعلم بمجموعه .1

 التفكير الرياض 
ّ
 من يرى بعضهم أن

 جاهزة إجابة توجد لديه وال رأته، دق تتحدى مسألة أو مشكلة أو موقفا يواجه المنظمة عندما العقلية العمليات
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تيب مراجعتها، مما يدفعه إل لها، اته لي  ي  الحل عن والتنقيب بعملية البحث للقيام السابقة الرياضية خي 
النهات 

 (.109، ص2003 ونبهان،  للمشكلة الرياضية )عفانه
2.  

ّ
ي  التفكير  وبعضهم اآلخر يرى أن

ويضم  الرياضيات خاص بمادة نمط من أنما  التفكير ونشا  عقىلي  هو الرياض 
ي  التفكير  - االحتمالي  التفكير  الرمزي التعبير - االستنبا  – )االستقراء اآلتية:  المهارات

 – إدراك العالقات – المنطق 

ي  اإلدراك
هان - البرصي والتصور المكات  ي  الي 

 (.7،ص1991)الطويل، التعميم( – الرياض 

ي هوالفريق الثالث يجمع بير  رأي الفريق األول و     .3
 التفكير الرياض 

ّ
، إذ يرى أن ي

 بدراسة  خاص نشا  عقىلي  الثات 

- االستنبا  – المهارات اآلتية: )االستقراء  كل أو بعض باستخدام المشكالت الرياضية حل إل يهدف الرياضيات،

ي  التفكير  - االحتمالي  التفكير  الرمزي التعبير 
ي  اإلدراك – إدراك العالقات – المنطق 

هان - البرصي والتصّور المكات   الي 

ي 
 (.46،ص2002التعميم( )هالل،   – الرياض 

ي 
 مستويات التفكير الرياض 

ي حسب مستوياته إل قسمير  هما:  لتقدم القومية األمريكية الهيئة تقسيم حسب
 العلوم يقسم التفكير الرياض 

ي  التفكير  .1
 المعلومات.  وتجميع اجوالتصنيف واالستنت والتنبؤ والقياس المالحظة ويشمل المستوى منخفض الرياض 

ي مرتفع .2
ات، تفسير  ويشمل المستوى التفكير الرياض  ، والتعريف البيانات، والتحكم بالمتغير ي

 وفرض اإلجرات 

 والتجريب.  الفروض، 

 أحدهما مكمل لآلخر. )إبراهيم، 
ّ
واستخدام التفكير العالي المستوى يتطلب استخدام التفكير منخفض المستوى؛ أي أن

 (.300،ص2005

ي قدر 
 ات التفكير الرياض 
ة وزيدان،   1966أشارا )خير

ّ
ي  التفكير  ( إل أن

:  ثالث من قدرة مركبة الرياض  ي
 قدرات هي اآلت 

ي المهارات اآلتية:   العددية القدرة .1
 
 وتتمثل ف

 العددية.  العالقات إدراك 

 العددية.  المتعلقات 

 العددية.  اإلضافة 

ي المهارات اآلتية القدرة .2
 
   :االستداللية: وتتمثل ف

  .االستقراء 

  . االستنبا 

ي  المكانية: وتتمثل القدرة .3
 
ي  عقىلي  نشا  كل ف

 
 والمجسمات:  األشكال المسطحة لحركة البرصي بالتصّور يتمير   معرف

،   (22، ص2008)المقاطي

ي 
 أنماط التفكير الرياض 

 أوال: التفكير البرصي  
ي تساعد المتعلم 

ها وتمثيلها وإدراكها التفكير البرصي مهارة من المهارات العقلية الت  ي الحصول عىل المعلومات وتفسير
 
ف

ي عرض فكرة أو معلومة ما 
 
وحفظها، وبعدها تمكنه من التعبير عن هذه المعلومات برصيا ولفظيا، فهو مهارة المتعلم ف

ي تفاعل نشط 23،ص2006باستخدام الرسوم والصور)مهدي،
 
(، والتفكير البرصي يحصل بشكل تام عندما تندمج ف

 من الثالثة اآلتية:    اثنير  

 الرؤية.  -

 التخيل.  -

 الرسم.  -

ي تقوية عملية الرؤية 
 
ها تساعد عىل تيسير وتسهيل عملية الرسم الذي يؤدي دورا ف

ّ
فعندما تندمج الرؤية مع الرسم فإن

دافعية  وتنشيطها، بينما عندما يتطابق الرسم مع التخيل يعمل الرسم عىل إثارة التخيل ويعي  عنه الذي بدوره يوفر قوة
ومادة  للرسم، أّما عندما يتطابق التخيل مع الرؤية يعمل التخيل عىل توجيه الرؤية وتنقيتها، بينما توفر الرؤية مادة أولية 

 للتخيل. 

هم من تخيل إل  رون برصيا ويوظفون الرؤية والتخيل والرسم بشكل فّعال وينتقلون إثناء تفكير
ّ
إن المتعلمير  الذين يفك

ل المشكلة من زوايا مختلفة، ويتخيلون حلول بديلة، وبعدها يحاولون التعبير عن هذه الحلول برسوم آخر، وينظرون إ
  (41،ص 1995نتها وتقويمها )عفانه،شيعة لمقار 

  عمليات التفكير البرصي 
مكان  اإلبصار: وهي أول عملية يقوم بها المتعلم الذي يفكر برصيا من خالل استخدام حاسة البرص لتعريف وتحديد  .1

 األشياء  وفهمها. 
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ي التفكير البرصي ويتم من خاللها تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير وإعادة استخدام  .2
 
ي عملية ف

التخّيل: وهي ثات 
احات لسد الفجوات والتخلص من  ات الماضية والتخيالت العقلية، فهو نوع من التصور للموقف ووضع اقي  الخي 

ي بنيته العقلية لحل الغموض الذي يحيط بالموقف ويستخ
 
دم المتعلم القوانير  والنظريات والمفاهيم المخزونة ف

ي وإنما 10،ص2001المشكلة المعروضة عليه )عفانه،
ي وقت 

(، والتخيل البرصي ال يحدث عند تعرض المتعلم لموقف آت 
أهداف محددة فمثال:  يتطلب من المتعلم إيجاد عالقات رمزية مجردة للموقف والقيام بالربط بير  تلك الرموز لتحقيق

 
ّ
ي بنيته العقلية، فيتخيل أن

 
عندما يعرض عىل المتعلم مفهوم المرب  ع فانه يتخيل صوره خاصة لشكل متوازي اإلضالع ف

  (Johnson, 1987,p 155)للمرب  ع أربعة أضالع وأربعة زوايا 

ي 
 
ات فاإلبصار والتخيل هما أساس العمليات المعرفية من خالل استخدام مهارات خاصة ف المخ تعتمد عىل الخي 

السابقة، إذ يقوم جهاز األبصار المكون من العير  والعقل بتحويل اإلشارات من العير  إل ثالثة مكونات للتخيل هي 
  (Mathewson,1999,p33)النمذجة واللون والحركة 

ي الموقف والعالقات الحق 
 
يقة المتضمنة فيها، فالتفكير البرصي يعتمد عىل الرسوم واألشكال والصور المعروضة ف

فعندما تكون تلك الرسوم واألشكال والصور أمام المتعلم يحاول ان يجد معت  لمضامينها وتكوين نماذج عقلية باالعتماد 
ي عمليات التفكير 

 
ي بنيته المعرفية لعالج المواقف المعروضة علية، وب  هذا ينتقل المتعلم ف

 
عىل المعلومات المخزونة ف

 .(Campbell,1995,p180)ية إل تخيل تلك الصور بصورة رمزية مجردة من الصور الحسية البرص 

  :مهارات التفكير البرصي 
م عىل قراءة الشكل البرصي وتحويل اللغة البرصية إل لغة مكتوبة أو منطوقة 

ّ
التفكير البرصي هو قدرة المتعل

 واستخالص المعلومات منه، لذا يتطلب المهارات اآلتية: 
 الشكل ووصفه.  مهارة التعّرف عىل 
  .مهارة تحليل الشكل 

  .ي الشكل
 
 مهارة ربط العالقات ف

  .مهارة إدراك وتفسير الغموض 

  . ي
 مهارة استخالص المعات 

  : : التفكير االستداللي
ً
 ثانيا

، والذي يتمكن فيه المتعلم من توظيف ما لدية من  ي العقىلي
 
: هو قدرة المتعلم عىل األداء المعرف التفكير االستداللي

يرا منطقيا سليما مستخدم الحجج  معلومات يرها تي  ثبت صدقها وصحتها للوصول إل حلول للمشكالت مع إمكانية تي 
اهير  )عبيد وعفانه،  ض صحتها إّما 46، ص2003والي  هان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها، ويفي  (. واالستدالل هو الي 

ض فيها هذه الصحة، ويسير إل قضا
ها صادقة فعال أو يفي 

ّ
ورة دون االلتجاء إل التجربة ألن يا أخرى تنتج عنها بالرص 

ي تدخل العمليات العقلية العليا كالتذكر والتخيل والحكم 
ي االستدالل هي الدقة، واالستدالل يقتص 

 
والصفة األساسية ف

االستدالل لحل  والفهم واالستبصار والتجريد والتعميم واالستنتاج والتميير  والتعليل والنقد، وعندما يلجأ المتعلم إل
ات السابقة وإدراك العالقات األساسية بير  الوسائل المحتملة والهدف وإعادة تنظيم  مشكلة معينة  فعلية اختيار الخي 

ات السابقة عىل ضوء هذه العالقات )غانم،   (.191-190، ص1995الخي 
  أنواع االستدالل 

 :  هناك ثالثة أنواع من االستدالل، وهي

 : ويكون فيه االستدالل من العام إل الخاص. االستدالل االستنباطي  .1
: وهو عكس االستدالل االستنباطي إذ يكون فيه االستدالل من الخاص إل العام.  .2 ي

 االستدالل االستقرات 

: وهو االستدالل من الخاص إل الخاص ويتم عن طريق إجراء مماثلة بير  شيئير  أو حالتير  بينهما  .3 االستدالل التمثيىلي
تب عىل عملية المماثلة الوصول إل نتيجة مفادها نقل حكم أو وصف من احد المتماثلير  إل أوجه شبة، ويي  
 (.343-342، ص1999اآلخر)جروان، 

  مهارات التفكير االستداللي 
 يتضمن التفكير االستداللي المهارات اآلتية: 

 ي الذي يتمير  باستنتاج القاعد
 
ة من جزئياتها وحاالتها الفردية، إذ مهارة االستقراء: وتشير إل األداء العقىلي المعرف

 يتقدم بواسطتها المتعلم من القضايا الخاصة إل القضايا العامة. 
  ،ي الذي يتمير  باستنبا  األجزاء من القاعدة، العامة

 
مهارة االستنبا : وهي القدرة عىل األداء العقىلي والمعرف

 فالمتعلم يتقدم من القضايا  العامة إل القضايا الخاصة. 

 مها ، تبة عىل مقدمات وبيانات تم مالحظتها )العجيىلي
رة االستنتاج: وتمثل القدرة عىل استخالص نتيجة جديدة مي 

 (.89-88، ص2009
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: التفكير الناقد 
ً
 ثالثا

اضات والتفسير وتقويم 
التفكير الناقد: هو تفكير تأمىلي محكوم بقواعد المنطق والتحليل يمارس فيه المتعلم االفي 

ي الفعال الذي المناقشات واال 
 
ستنباطات واالستنتاجات، ويعد التفكير الناقد احد المفاتيح الهامة لضمان التطور المعرف

ي مع بيئته، ومواجهة المواقف المعروضة علية ويرى   يسمح للمتعلم استخدام أقص طاقاته العقلية للتفاعل بشكل ايجات 
ي 2003كل من )عبيد وعفانه،

 التفكير الناقد عملية تبت 
ّ
 قرارات وأحكام قائمة عىل أسس موضوعية تتفق مع الواقع ( إن

ي تفسد تلك الوقائع أو تجنبها 
ي يتم مناقشتها بأسلوب علىمي بعيد عن التحير  والمؤثرات الخارجية الت 

المالحظة والت 
 (.  54، ص 2003الدقة أو التعرض إل تداخل محتمل للعوامل الذاتية )عبيد وعفانه،

 مهارات التفكير الناقد. 
هناك العديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد ومن أشهرها تصنيف واطسن وجليش، واللذين قسماها إل 

 المهارات اآلتية: 

  ،اضات: وتمثل قدرة المتعلم عىل التميير  بير  درجة صدق معلومات محددة وعدم صدقها
التعّرف عىل االفي 

 مات المعطاة. والتميير  بير  الحقيقة والرأي، والغرض من المعلو 
  ات المنطقية، وتقدير فيما إذا كانت ي قدرة المتعلم عىل تحديد المشكلة، والتعّرف عىل التفسير

: وتعت  التفسير
 التعميمات والنتائج المبنية عىل معلومات معينة مقبولة أم ال. 

 ضة ، ويكون لديه االستنتاج: ويشير إل قدرة المتعلم عىل استخالص نتيجة من حقائق معينه مالحظة أو مفي 
ي ضوء الحقائق المعطاة. 

 
 القدرة عىل إدراك صحة النتيجة أو خطئها ف

  .تبة عىل  مقدمات أو معلومات  سابقة لها  االستنبا : ويمثل قدرة المتعلم عىل تحديد بعض النتائج المي 

 ي قدرة المتعلم عىل تكوين الفكرة، وقبولها أو رفضها والتميير  بير  المصا
در األساسية والثانوية، تقويم الحجج: وتعت 

 (    78، ص2009والحجج القوية والضعيفة وإصدار الحكم عىل مدى كفاية المعلومات )العتوم وآخرون 

 : : التفكير اإلبداعي
ً
 رابعا

ي 
بوية  الت   تقدم المجتمعات ال يمكن تحقيقه دون قدرات إبداعية لذا يعد التفكير اإلبداعي أحد أهم األهداف الي 

ّ
إن

ي جميع تسىع إل
 
ي تنمية مؤسساتهم وتطويرها ف

 
 هاما ف

ً
بوية، فالمتعلمون المبدعون يلعبون دورا يها المؤسسات الي 

 (.2005المجاالت )زيتون، 
ه عملية تحسس للمشكالت وإدراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم االنسجام 

ّ
ويعّرف توراس التفكير اإلبداعي بأن

ي المعلومات، والبحث عن الحلول
 
ي ضوء اختبارها بهدف توليد  والنقص ف

 
ي يمكن التنبؤ بها، وإعادة صوغ الفرضيات ف

الت 
 حلول جديدة من خالل توظيف المعطيات المتوافرة، ومن ثم نشر النتائج وعرضها عىل اآلخرين.  

ي مجال ما ب
 
 المتعلم المبدع هو الذي يتمكن من حل المشاكل دائما، ويعّرف األسئلة الجيدة ف

ّ
طريقة ويرى ديبونو أن

ي معير  )نوفل وسعيفان، 
 
ي محيط ثقاف

 
ي النهاية مقبولة ف

 
 (.94-93، ص2011مبتكرة وغير متعارف عليه بحيث يصبح ف

  .  مهارات التفكير اإلبداعي
ه يتضمن 

ّ
 غالبيتهم يتفقون عىل أن

ّ
ي تحديد طبيعة اإلبداع والتفكير اإلبداعي إال أن

 
عىل الرغم من اختالف الباحثير  ف

 ة: المهارات اآلتي
  حات حول موقف أو مفهوم أو حالة الطالقة: وتمثل القدرة عىل إعطاء أكي  عدد ممكن من األفكار والبدائل والمقي 

ة زمنية معينه، وتكون إّما طالقة لفظية وإّما طالقة أفكار وإّما طالقة أشكال.   معينة خالل في 
 ي المرونة العقلية وتغيير التوجيهات بسهولة، أي ال

قدر عىل إعطاء أكي  من حل أو طريقة أو استجابة المرونة: وتعت 
 للوصول إل كافة األفكار والحلول الممكنة. 

  ي مكان وزمان
 
ي للمتعلم ف

ء جديد عىل المستوى الذات  ي
ل قدرة المتعلم عىل اإلتيان بشر

ّ
األصالة أو الجدة: وتمث

 محددين. 

    ت أو التوضيحات الجديدة بهدف جعل الفكرة اإلفاضة أو التوّسع: وتتمثل بالقدرة عىل إضافة عدد من التفضيال
 وفائدة لدى اآلخرين. 

ً
 ووضوحا

ً
 أكي  قبوال

 ،ي مالحظة المشكلة وتحديد عناضه. )العتوم وآخرون
 
ي  شعة المتعلم ف

، 2005الحساسية للمشكالت: وتعت 
 (.223ص

 الدراسات السابقة
اكمية، لذا فمن المتطلبات األساسية لل ي أي موضوع االطالع عىل األدبيات والدراسات من أهم صفات العلم الي 

 
بحث ف

ي إجراءات بحتة وتفش النتائج 
 
السابقة ذات العالقة بموضوع البحث لكي تتوافر للباحث قاعدة علمية رصينة ينتفع بها ف

ي يحصل عليها. 
 الت 
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ي لدى طالبات الص
ف الثالث المتوسط، لما كان الهدف الرئيس للبحث الحالي التعّرف عىل مستوى التفكير الرياض 

 عىل الباحثان 
ً
، لذا كان الزما ي

ي أنما  التفكير الرياض 
 
واألهداف الفرعية للبحث التعّرف عىل مستوى نفس الطالبات ف

، وبعد تحري الباحثان الدقيق عن األدبيات  ي
االطالع عىل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التفكير الرياض 

ي أغلب والدراسات السابقة المتعلقة بمو 
 
ي بعض الدوريات، والمصادر والمراجع، والكشافات العلمية ف

 
ضوع بحثنا ف

ي 
 
بوية والنفسية ف المكتبات العامة، والجامعات العراقية المتمثلة بكلياتها اإلنسانية، وأقسامها المتخصصة بالعلوم الي 

ي هي د
ي التفكير الرياض 

 
،بغداد وبعض محافظات لم نجد سوى دراسة عراقية واحدة ف (، لكنها 2011راسة )الكبيشي

ي الجدول )
 
ي هذا الموضوع، وسيتم استعراض هذه الدراسات كما موضحة ف

 
 (1وجدت دراسات عربية بحثت ف

 (1جدول )
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 جانب اإلفادة من الدراسات السابقة:  

 بناء اإلطار النظري للبحث.  .1
 طريقة اختيار عينة البحث.  .2

3.  . ي
 تحديد أنما  التفكير الرياض 

 يار منهج البحث. اخت .4

ي بأنماطه األربعة.  .5
 بناء اختبار التفكير الرياض 

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.  .6

 االطالع عىل نتائج الدراسات السابقة.  .7

 : ي
 وما تمير  به البحث الحالي عن بقية الدراسات، هو اآلت 

ي ل .1
ي قياس التفكير رياض 

 
( بحثت ف طالبات الصف الثالث متوسط ال توجد أي دراسة عراقية )حسب علم الباحثير 
 وقياس  كل  نمط  من أنماطه عىل حدة ومقارنة نمط بآخر. 

ي لطالبات الصف الثالث  .2
ي قياس أنما  التفكير رياض 

 
( بحثت ف ال توجد أي دراسة عربية )حسب علم الباحثير 

 متوسط. 

 
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث
  البحث أوال: منهج

ي  الباحثان اتبع
 
ي  منهجال الدراسة هذه ف

ي  التفكير  مستوى لبيان الوصق 
 الثالث المتوسط.  الصف طالبات لدى الرياض 

 البحث:  مجتمع1-1

ي  طالبات البحث من مجتمع يتكون
 
بية  المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية الصف الثالث المتوسط ف التابعة لي 

بية  ( طالبة موزعا11396، وعددهن )2018/2019الرصافة األول للعام الدراسي  ت عىل القواطع األربعة التابعة لهذه الي 
ي جدول )

 
 (.2كما موضحة ف

 (2جدول )
 توزي    ع مجتمع البحث عىل قواطع تربية الرصافة األول

 

 عدد الطالبات القاطع

 829 المركز

 2808 األعظمية

 4976 الشعب

 2783 شمال بغداد

 11396 المجموع
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 التفكير الرياض 
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 عينة البحث 1-2

 خدام الباحثان المعادلة اآلتية: البحث تم  است عينة حجم لتحديد 

     
    

ّ
 إذ إن

 .العينة حجم  =ن

   اإلحصائية الداللة = مستوى     

ي  المجتمع = حجم   
 (325،ص 1997)عفانه، .اإلحصات 

   
  استخدم الباحثان المعادلة أعاله والتعويض عن  وبعد أن 

 11396 =        ،  0,05ب          

 قيمة     ن =  و 
ّ
ي تمثل حجم  عينة البحث المطلوبة        386جد أن

 والت 

ي واحدة تمثل المدارس المتوسطة واألخرى المدارس الثانوية، 
وسيتم اختيار مدرستير  من كل قاطع بشكل عشوات 

ح توزي    ع عينة ا3والجدول )
ّ
 لبحث عىل عينة المدارس المختارة. ( يوض

 (3جدول )
 حثتوزي    ع عينة الب

 

: أدا
ً
 ة البحث ثانيا

ي ومستوى أنماطه لدى طالبات الصف 
لتحقيق هدف البحث والذي ينصُّ عىل )التعّرف عىل مستوى التفكير الرياض 

، وقد تمَّ بناءها بالخطوات اآلتية:  ي
 الثالث المتوسط كان البد من بناء أداة للتفكير الرياض 

    تحديد الهدف من االختبار 2-1
ي لطالبات الصف الثالث المتوسط لذا فقد تحدد الهدف لما كان البحث الحالي يسىع إل ت

حديد مستوى التفكير الرياض 
  فقرات االختبار المطلوب بنائه. من هذا االختبار الذي يمكن االستدالل عليه من خالل إجابة الطالبات عىل

2-2   . ي
 تحديد أنماط التفكير الرياض 

بوي عىل االطالع بعد ي  السابقة والدراسات األدب الي 
، وأنماطه التفكير  تناولت الت  ي

ي  االختصاصير   واستشارة الرياض 
 
ف

ي  للباحثير   تبيرّ   تدريس، مجال
 للتفكير الرياض 

ّ
:  أن  أنما  أربعة، هي

  البرصي.  التفكير 

   التفكير  .  االستداللي

   الناقد.  التفكير 

  .  التفكير اإلبداعي

عدد  اسم المدرسة القاطع
 الطالبات

 40 متوسطة األنوار قاطع المركز

 25 ثانوية طيبة

 60 متوسطة التقوى  قاطع األعظمية

 44 ثانوية االستقالل

 59 متوسطة الراية قاطع الشعب

 34 ثانوية حنير  

 60 متوسطة الحضارة قاطع شمال بغداد

 64 ثانوية شمس الحرية
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ي   2-3
 تحديد مهارات كل نمط من أنماط التفكير الرياض 

 لبرصي، وتمثلت بالمهارات اآلتية: مهارات التفكير ا 

 مهارة التعّرف عىل الشكل ووصفه.  -

 مهارة تحليل الشكل الخطوات.   -

ي الشكل.  -
 
 مهارة ربط العالقات ف

 مهارة إدراك وتفسير الغموض.  -

-  . ي
 مهارة استخالص المعات 

  :ويضم المهارات اآلتية ،  مهارات التفكير االستداللي

 مهارة االستقراء   -

 مهارة االستنبا     -

 مهارة االستنتاج    -

 مهارات التفكير الناقد ويضم المهارات اآلتية 

 االستنتاج.  -

اضات.    -  التعّرف عىل االفي 

-  .  التفسير

 االستنبا .   -

 تقويم الحجج.    -

  :مهارات التفكير اإلبداعي ويضم المهارات االتية 

 الطالقة.  -

 المرونة.     -

 األصالة أو الجدة    -

 اإلفاضة أو التوسع.       -

 ساسية للمشكالت.    الح -

 االطالع عىل كتب الرياضيات للمرحلة األساسية:  2-4

اطلع الباحثان عىل كتب الرياضيات للمرحلة األساسية بهدف تحديد المفاهيم والتعميمات والعالقات والمهارات 
تهن الدراسية   ي درستها الطالبات خالل مسير

 الرياضية الت 
ي لكل نمط من أنماط ال 2-5 : تحديد الوزن النسب  ي

 تفكير الرياض 

ي لكل نمط من أنما   ي مجال الرياضيات وطرق تدريسها تم تحديد الوزن النست 
 
اء والمختصير  ف بعد االستعانة بآراء الخي 

ي عىل أساس عدد المهارات المتضمنة فيها، لذا سيكون عدد األسئلة لالختبار الكىلي )
( فقرة موزعة عىل 18التفكير الرياض 

: االختبارات الفرعية لكل  ي
ي البحث، وكاالت 

 
 نمط من األنما  المعتمدة ف

   ( فقرات. 5البرصي ) اختبار التفكير 

 ( فقرات. 3االستداللي ) التفكير  اختبار 

  ( فقرات. 5الناقد ) اختبار التفكير 

 ( فقرات. 5اختبار التفكير اإلبداعي ) 

 تحديد المادة العلمية 2-6

ي تّم االعتماد عىل المحتوى العلىمي لكتب الرياضيات للصفوف )األول متوسط، عند 
صياغة فقرات اختبار التفكير الرياض 

ي متوسط، الثالث المتوسط( 
 الثات 

 االختبار فقرات صياغة 2-7

ي تقيسها الفقرة وعند ك
؛ وذلك بحسب المهارة الت  ، وآخر موضوعي  نوع مقالي

تابة تم صياغة فقرات االختبار عىل نوعير 
 فقرات االختبار تم مراعاة أمور عدة، منها: 

 سالمة اللغة.  -

 تكون الفقرات محددة وواضحة وخالية من الغموض.  -

 تكون ممثلة للمهارة المراد قياسها.  -

 دقيقة من الناحية العلمية.  -
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 صياغة تعليمات االختبار:  2-8

 وضع الباحثان تعليمات االختبار، وتضّمنت المعلومات اآلتية:  

: االسم، المدرسة.     معلومات  -  خاصة بالطالبات، وهي

ام بالوقت.  -  معلومات عن كيفية اإلجابة وااللي  

 ببيان الهدف من االختبار وعدم القلق منه.  -
: بعد وضع  إجابات نموذجية لفقرات االختبار وتوزي    ع الدرجات لكل فقرة عرضة صياغة  تعليمات التصحيح 2-9

ي الرياضيات وطرق 
 
: عىل المختصير  ف ي

 تدريسها تم االتفاق عىل اآلت 

 (1-0الفقرات الموضوعية: الدرجة ) -

 الفقرات المقالية: درجة واحدة لكل خطوة من خطوات الحل وتكون درجة الفقرة بعدد خطواتها.  -

فقرة مهارة المرونة: كل استجابة صحيحة تعطيها الطالبة تحصل عىل درجة واحدة، أي عندما تعطي الطالبة  -
 ( درجات وهي أعىل درجة. 5يحة تحصل عىل )( استجابات صح5)

ي ضمن  -
ي القدرة عىل إنتاج استجابات قليلة التكرار بالمعت  اإلحصات 

فقرة األصالة: األصالة الرياضية تعت 
ي ندرة )نسبة التكرار، ولحساب درجة األصالة تستبعد 

ي ينتىمي إليها المتعلم، لذا فاألصالة تعت 
المجموعة الت 

ي هذا االختبار سيتم االعتماد 221،ص 2007)أبو جادو ونوفل، األفكار غير المناسبة 
 
(، ولتصحيح فقرة األصالة ف

ي الجدول )
 
ي وضعها تورانس والموضحة ف

 (.4عىل النسب المئوية الت 

  
 (4جدول )

 النسب المئوية لتقدير األصالة

 فأكي   81  80-61 60-41 40 -20 20أقل من  النسبة المئوية لتكرار الفكرة

 0 1 2 3 4 جة أصالتهادر 

 
اوح بير  )

ي تي 
( موزعة عىل االختبارات الفرعية ألنما  التفكير 76-0وب  هذا ستكون الدرجة الكلية الختبار التفكير الرياض 

ي جدول )
 
ي كما موضحة ف

 (.5الرياض 
 

 (  5جدول )                              
ي الدرجة لالختبارات الفرعية من اختبار ال          

 تفكير الرياض 

 االختبار الكىلي  اإلبداعي  الناقد االستداللي  البرصي االختبار

الدرجة 
 الكلية

0-24  
0-14  

0-24 0-14 0-  0 - 76 

 
 التجربة االستطالعية األول:  10 -2

ق من وضوح فقرات االختبار وتعليماته طبق الباحثان االختبار عىل عينة استطالعية مكونة من )
ّ
بة من (  طال30للتحق

 :  وبالشكل التالي
ي )متوسطة زهرة المدائن للبنات(، وقد طّبق االختبار عىل يومير 

 
 طالبات الصف الثالث المتوسط ف

ي يوم   -
 
، التفكير الناقد(  12/2018/  4ف  طّبق االختبارات الفرعية )التفكير البرصي، التفكير االستداللي

ي يوم  -
 
. طّبق االختبار الفرعي للتفكير ا 12/2018/ 5ف  إلبداعي

 وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار تبير  أن التعليمات واضحة وكذلك فقرات االختبار مفهومة بالنسبة للطالبات.  

أما بالنسبة للوقت الالزم لإلجابة فتم تحديده بناًء عىل تحديد زمن اإلجابة ألول خمس طالبات وآخر لخمس طالبات 
: ثم أخذ متوسط الزمن، وقد حدد الزمن لإلج ي

 ابة باالت 

، والناقد( هو ) - )البرصي واالستداللي  ( دقيقة. 90الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبارات الفرعية للتفكير

ي تمثل مهارة )األصالة، اإلفاضة، الحساسية للمشكالت( هو  -
الزمن الالزم لإلجابة عن األسئلة الثالث األخير والت 

بوي والرياضيات وطرائق تدريسها.  ( دقيقة، وحدد هذا الوقت بعد استشارة 15) ي األدب الي 
 
 المختصير  ف

ي األدب 5الزمن الالزم لإلجابة عن سؤال مهارة )الطالقة( هو ) -
 
( دقيقة، وحدد هذا الوقت بعد استشارة المختصير  ف

بوي والرياضيات وطرائق تدريسها.    الي 
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ي ( دقيقة، 10الزمن الالزم لإلجابة عن سؤال مهارة )المرونة( هو ) -
 
وحدد هذا الوقت بعد استشارة المختصير  ف

بوي والرياضيات وطرائق تدريسها.    األدب الي 

ي لفقرات االختبار(   2-11
 
ي )التحليل اإلحصان

 
 التطبيق االستطالعي الثان

ي عىل عينة استطالعية ثانية بلغ عددها ) 
( طالبة من طالبات  )متوسطة 102طبق الباحثان اختبار التفكير الرياض 

، حيث طبق الر  بية الرصافة األول تم اختيارها عشوائيا وقد تم التطبيق لمدة يومير 
صافة للبنات( التابعة لي 

، التفكير الناقد( بتاري    خ  ، وطّبق اختبار 2018/ 12/ 11االختبارات الفرعية لألنما  )التفكير البرصي، التفكير االستداللي
 . 2018/  12/ 12التفكير اإلبداعي بتاري    خ 

ي اختبار التفكير عند 
ّ
 هناك طالبتير  لم تؤد

ّ
تصحيح اإلجابات وتبويب الدرجات لغرض حساب الدرجة الكلية تبير  أن

اإلبداعي لغيابهن عن الدوام المدرس لذا استبعدت إجاباتهن من الجزء األول من االختبار وأصبحت  حجم العينة 
العينة ترتيبا تنازليا واختيار المجموعتير  المتطرفتير   ( طالبة، وبعدها تّم ترتيب درجات100االستطالعية الثانية )

: 27%( عليا و)27والبالغة ) ي
 %( دنيا، إلجراء التحليالت اإلحصائية بالشكل اآلت 

  .ية  القوة التميير 
ي يقيسها    

ي الصفة أو السمة الت 
 
ي قدرتها عىل التميير  بير  األفراد الممتازين ف

ية للفقرة االختيارية تعت   القوة التميير 
 (.293: 1999االختبار)عودة، 

اوح بير  
، أّما عند تطبيقها (0,89-0,67)وبعد تطبيق الباحثير  معادلة قوة التميير  للفقرات المقالية وجدت قيمها تي 

اوح بير  
 قيمها تي 

ّ
، وعدت هذه القيم جيدة، فالفقرات (0,76-0,54)معادلة التميير  للفقرات الموضوعية فقد وجدت أن

ها )أكي  من  تكون ذات تميير    (.  116، ص2006( )عالم و 0,20جيد إذا كان قوة تميير 
  معامالت الصعوبة للفقرات  
ي   

 
ي نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة إل العدد الكىلي لألفراد المشاركير  ف

معامل صعوبة الفقرة يعت 
 (113, ص2006االختبار. )عالم, 

اوح بير  وبعد تطبيق الباحثير  معا
أما عند تطبيقها  (0,67-0,33)دلة قوة الصعوبة لفقرات المقالية وجدت قيمها تي 

اوح بير   معادلة الصعوبة
 قيمها تي 

ّ
  1999، ويرى )الظاهر وآخرون، (0,71-0,30)للفقرات الموضوعية فقد وجدت أن

ّ
)إن

 (.129، 2002خرون،)الظاهر وآ (0,80-0,20)الفقرات تعد جيدة إذا تراوح معامل صعوبتها بير  
ية.  2-12   الخصائص السايكو مير
  ،ي وضع من أجلها )ملحم

(، 2000:270ص دق االختب ار: االختبار الصادق هو االختبار القادرة عل ى قي اس السمة الت 
، هما:  ي

 وقد تم حساب  نوعير  من الصدق الختبار التفكير الرياض 
 الصدق الظاهري   .1

 أفضل وسيEble,1972يرى )
ّ
لة للتأكد من الصدق الظاهري لالختبار، هي عرضة عىل عدد من المتخصصير  لتقدير ( أن

 مدى تحقيق فقرات االختبار للصفة أو الخاصية أو السمة المراد قياسها. 
(Ebell, 1972 : 266) 

ي الرياضيات وطرائق تدريسها، الذين أيد
 
وا أن فقرات لذا قام الباحثان بعرض فقرات االختبار عىل عدد من المختصير   ف

(، وبذلك ي   ، الناقد، اإلبداعي ي األربعة )البرصي، االستداللي
 االختبار تقيس أنما  التفكير الرياض 

ً
عد هذا االختبار صادقا

 .
ً
  ظاهريا

 الداخىلي  االتساق صدق .2
د من100بعد تطبيق االختبار عىل العينة االستطالعية الثانية والبالغ عددها )

ّ
 الداخىلي  تساقاال  صدق ( طالبة، تم التأك

 : ي
 لالختبار بعد القيام باالت 

سون - درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتىمي إليه وكانت  بير   حساب معامل ارتبا  بير
اوح بير  )

 عند مستوى داللة) 0,84-0,39قيمها تي 
ً
 جميع معامالت االرتبا  دالة إحصائيا

ّ
ة ( ودرج0.05)وهذا يشير إل أن

  0,196)( الن القيم المحسوبة جميعها اكي  من الجدولية البالغة )98حرية )

سون - درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للنمط الذي تنتىمي إليه وكانت  بير   حساب معامل ارتبا  بير
اوح بير  )

  0,88-0,48قيمها تي 
ً
 جميع معامالت االرتبا  دالة إحصائيا

ّ
( ودرجة 0.05عند مستوى داللة) )وهذا يشير إل أن

 القيم المحسوبة جميعها اكي  من الجدولية البالغة )98حرية )
ّ
  0,196)( ألن

سون - الدرجة الكلية الختبار كل نمط مع الدرجة الكلية للنمط اآلخر، وبدرجة االختبار  بير   حساب معامل ارتبا  بير
اوح بير  )

 عند مستوى  (، وهذا يشير 0,77-0,69الكىلي وكانت قيمها تي 
ً
 جميع معامالت االرتبا  دالة إحصائيا

ّ
إل أن

 القيم المحسوبة جميعها اكي  من الجدولية البالغة)98( ودرجة حرية )0.05داللة)
ّ
 .0,196)(؛ ألن

-  
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 ثبات االختبار 

 االختبار يعطي النتائج نفسها إذا أعيد عىل األفراد أنفسهم، 
ّ
ي النتائج أي أن

 
ي االتساق ف

وتحت نفس الظروف الثبات يعت 
 (.131، ص2000)عالم،  

ي المعد لهذا البحث يتضمن فقرات مقالية وموضوعية لذا سوف يتم استخدام معادلة    
 اختبار التفكير الرياض 

ّ
وبما أن

(  وهو مؤشر 0,87ألفا كرونباخ لحساب ثبات االختبار، وبعد تطبيق هذه المعادلة تبير   أن قيمة معامل الثبات هي )
 االختبار يتصف بالثبات إذا كانت قيمة ثباته2000د لثبات؛ إذ يرى  )عالم،ثبات جي

ّ
)عالم،   (0,80)( أن ، ص 2000فأكي 

543 .) 
 االختبار بصورته النهائية 

ية والصعوبة(  ية لالختبار)صدق وثبات( وإجراء التحليالت اإلحصائية )القوة التميير 
بعد إيجاد الخصائص السايكو مي 

 للتطبيق، ملحق )لفقرات االختبا
ً
 ( 1ر، أصبح االختبار جاهزا

ي لالختبار:  
 التطبيق النهات 

ي يومير  إذ طبق االختبارات الفرعية )التفكير البرصي، التفكير 386طّبق الباحثان االختبار عىل عينة البحث  البالغة )
 
( ف

ي يوم 
 
، التفكير الناقد( ف ي يوم ، وطّبق اختبار التفكير اإلبداعي 2/1/2019االستداللي

 
 .3/1/2019 ف

 الوسائل اإلحصائية:  
 تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

    معامل الصعوبة للفقرات المقالية.  .1
    معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية.  .2

    معامل التميير  للفقرات المقالية.  .3

        معامل التميير  للفقرات الموضوعية.  .4

سون.    .5  معامل ارتبا  بير
 كرونباخ.  -معادلة الفا .6
 النسبة المئوية.  .7

 

 عرض النتائج

ي ومستوى أنماطه لدى 
أوال:  للتحقق من الهدف األول للبحث والذي ينصُّ عىل )التعّرف عىل مستوى التفكير الرياض 

 : ي
 طالبات الصف الثالث المتوسط( تم اآلت 

ي بأنماطه
 تم اختبار عينة البحث باختبار التفكير الرياض 

ْ
( تم حساب  بعد أن ،الناقد، اإلبداعي األربعة )البرصي، االستداللي

ي الجدول )
 
 ( 6النسب المئوية لمتوسط درجات االختبار وكما هو موضح ف

 (6جدول )
ي وأنماطه

 النسب المئوية للتفكير الرياض 

ي  الدرجة الكلية االختبار  النسبة المئوية الوسط الحسات 

 40,13% 30,4974 76 الكىلي 

 % 58,37 14,0078 24 البرصي

 % 53,41 7,4767 14 االستداللي 

 %23.51 5,6425 24 الناقد

 %24,08 3,3705 14 اإلبداعي 

 

ي لطالبات عينة البحث هي  6يظهر من الجدول )
 نسبة التفكير الرياض 

ّ
ها اقل من النصف، وهذا يشير  40,13%( أن

ّ
أي أن

 طالبات الصف الثالث ليس لديهن القدر 
ّ
، كما يظهر الجدول )إل أن ي

 نسب أنما  التفكير 6ة عىل التفكير الرياض 
ّ
( أن

 : ي
ي  تدرجه كاآلت 

 الرياض 
ي تليها هي نسبة التفكير االستداللي إذ كانت 58,37أعىل نسبة هي نسبة التفكير البرصي إذ كانت نسبته 

%، والنسبة الت 
 24,08%، وبعدها التفكير اإلبداعي بنسبة 53,41نسبته 

ً
ا كانت أقل نسب هي نسبة التفكير الناقد الذي كانت   %، وأخير

 %.23.51نسبته 
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 )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
ّ
ي تنصُّ عىل أن

: التحقق من فرضية البحث األساسية: الت 
ً
ثانيا

ي ل0,05الداللة)
ي ومتوسط أدائهن الفرض 

ي اختبار التفكير الرياض 
 
ي للطالبات ف

الختبار نفسه ( بير  متوسط األداء الحقيق 
 (.38والبالغ )

ي عىل عينة البحث بأنماطه األربعة، وحساب درجة كل نمط وحساب الدرجة الكلية  
بعد تطبيق اختبار التفكير الرياض 

ي 
لكل طالبة من طالبات عينة البحث، ولغرض التحقق من الفرضية الصفرية األساسية تّم حساب متوسط األداء الفرض 

ي 
ي لدرجات طالبات  عينة البحث عىل االختبار نفسه، 38والبالغ ) الختبار التفكير الرياض 

( درجة ومتوسط األداء الحقيق 
ي لعينه واحدة  لحساب داللة الفرق بينهما وأوضحت النتائج جدول 30,4974والبالغ )

( درجة، ثم استخدم االختبار التات 
ي إذ 385جة حرية )( ودر 0,05(  إل وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7)

(، ولصالح المتوسط  الفرض 
(، لذا سوف ترفض الفرضية الصفرية 1.660(، وهي أكي  من القيمة الجدولية )13,197بلغت القيمة التائية المحسوبة )

 . ي
 طالبات عينة البحث ليس لديهن القدرة عىل التفكير الرياض 

ّ
ي أن

 األساسية للبحث، وهذا يعت 

 (7جدول )
 

  
ه )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  2-1

ّ
ي تنص عىل أن

التحقق من الفرضية الصفرية الفرعية: الت 
ي لالختبار نفسه 0,05الداللة)

ي اختبار التفكير البرصي  ومتوسط أدائهن الفرض 
 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
 ((.  12والبالغ )

بعد تطبيق اختبار التفكير البرصي عىل عينة البحث وحساب درجة كل طالبة من طالبات عينة البحث وحساب 
ي واالنحراف المعياري لتلك الدرجات ي جدول ) المتوسط الحسات 

 
  الطالبات قد حصلن عىل 7تبير  كما هو موضح ف

ّ
(، إن

 هذا المتوسط المتحقق كان أعىل من 5,9174( درجة، وبانحراف معياري )14,0078درجات بمتوسط )
ّ
( درجة، وان

ي لالختبار والبالغ )
ي 12المتوسط الفرض 

 لعينة ( درجة، ولغرض معرفة داللة الفرق بير  المتوسطير  استعمل االختبار التات 
 القيمة التائية المحسوبة كانت تساوي )

ّ
( درجة، وهي أكي  من القيمة التائية الجدولية البالغة 6,666واحدة، فتبير  أن

 بير  385(،وبدرجة حرية )0,05( درجة، عند مستوى داللة )1,660)
ً
(، وتشير هذه النتيجة إل وجود فرق دال إحصائيا

، لصالح المتوسط المتحقق ل  الفرضية الصفرية الفرعية الخاصة بالتفكير البرصي سوف المتوسطير 
ّ
ي أن

لعينة، مّما يعت 
 طالبات عينة البحث يم

ّ
 تلكن القدرة عىل التفكير البرصي. ترفض، وهذا يدل عىل أن

ه "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  2-2
ّ
ي تنص عىل أن

التحقق من الفرضية الصفرية الفرعية: الت 
ي لالختبار نفسه 0,05الداللة)

ي اختبار التفكير االستداللي ومتوسط أدائهن الفرض 
 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
 ("7والبالغ )

بعد تطبيق اختبار التفكير االستداللي عىل عينة البحث وحساب درجة كل طالبة من طالبات عينة البحث وحساب 
ي واالنحراف المعياري لتلك الدر  ي جدول )المتوسط الحسات 

 
 الطالبات قد حصلن عىل 7جات تبير  كما هو موضح ف

ّ
(، إن

 االختبار

الوسط 
ي  الحسات 
المتحقق 
لدرجات 
 االختبار 

الوسط 
الفر 
ي 
 ض 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
مستوى 
الداللة 
عند 

(0.05) 

مستوى 
الداللة عند 

(0.10) 
 المحسوبة

 الجدولية

0,05 0,10 

 االختبار الكىلي 
30,4974 

38 
11,1694 

385 
13,197 1,660 

1,290 
دالة 

 
ً
 إحصائيا

دالة 
 إ

ً
 حصائيا

اختبار التفكير 
 البرصي

14,0078 
12 

دالة  1,290 1,660 6,666 385 5,9174
 
ً
 إحصائيا

دالة 
 
ً
 إحصائيا

اختبار 
االستداللي   التفكير

7,4767 
7 

غير دالة  1,290 1,660 1,312 385 7,1406
 
ً
 إحصائيا

دالة 
 
ً
 إحصائيا

اختبار التفكير 
 الناقد

5,6425 
12 

دالة  1,290 1,660 096 ,23 385 5,4082
 
ً
 إحصائيا

دالة 
 
ً
 إحصائيا

اختبار التفكير 
 اإلبداعي 

3,3705 
7 

دالة  1,290 1,660 24,804 385 2,8749
 
ً
 إحصائيا

دالة 
 
ً
 إحصائيا
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 المتوسط المتحقق كان أعىل بقليل 7,1406( درجة، وبانحراف معياري مقداره )7,4767درجات بمتوسط )
ّ
( درجة، وأن

ي لالختبار البالغ )
ي ( درجة، ولغرض معرفة داللة الفرق بير  المتوسطير  استعمل االختب7من المتوسط الفرض 

ار التات 
 القيمة التائية المحسوبة كانت تساوي )

ّ
( درجة، وهي اقل من القيمة التائية الجدولية 1,312لعينة واحدة، فتبير  أن

(. وتشير هذه النتيجة إل عدم وجود فرق دال 385(،وبدرجة حرية )0,05( درجة، عند مستوى داللة )1,660البالغة )
 بير  المتوسط المتحقق للعينة،

ً
ي  إحصائيا

 الفرضية الصفرية الفرعية الخاصة  والمتوسط الفرض 
ّ
ي أن

لالختبار،   مّما يعت 
. وبما   طالبات عينة البحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير االستداللي

ّ
بالتفكير االستداللي سوف تقبل، وهذا يشير إل أن

، لذا ارت ي
 المتوسط المتحقق لعينة البحث أكي  بقليل من المتوسط الفرض 

ّ
أى الباحثان معرفة داللة الفرق بير  أن

ي لعينة واحدة و بمستوى داللة )
(، لذا تم صياغة الفرضية الصفرية اآلتية: )ال 0,10المتوسطير  باستعمال االختبار التات 

ي اختبار التفكير 0,10يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
ي لالختبار نفسه والبالغ )االستداللي 

 (.7 ومتوسط أدائهن الفرض 
 القيمة التائية المحسوبة كانت تساوي )

ّ
( 1,290( درجة، وهي اكي  من القيمة التائية الجدولية البالغة )1,312وتبير  أن

 385(، وبدرجة حرية )0,10درجة، عند مستوى داللة )
ً
بير  المتوسط  (. وتشير هذه النتيجة إل وجود فرق دال إحصائيا

ي 
 الفرضية الصفرية أعاله سوف  المتحقق للعينة، والمتوسط الفرض 

ّ
ي أن

لالختبار ولصالح المتوسط المتحقق، مّما يعت 
( 
ّ
.  90ترفض، ويمكن القول إن  %( من طالبات عينة البحث يمتلكن القدرة عىل التفكير االستداللي

 طالبات عينة البحث يمتلكن القد  
ّ
. وهذا يدل عىل أن  رة عىل التفكير االستداللي

ي تنص عىل أن )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  2-3
التحقق من الفرضية الصفرية الفرعية: الت 

ي لالختبار نفسه 0,05الداللة)
ي اختبار التفكير الناقد ومتوسط أدائهن الفرض 

 
ي للطالبات ف

( بير  متوسط األداء الحقيق 
 (. 12والبالغ )

ختبار التفكير الناقد عىل عينة البحث، وحساب درجة كل طالبة من طالبات عينة البحث، وحساب بعد تطبيق ا
ي جدول )

 
ي واالنحراف المعياري لتلك الدرجات، تبيرّ  كما هو موضح ف  الطالبات قد حصلن عىل 7المتوسط الحسات 

ّ
( أن

 هذا المتوسط المتحقق كان أقل من ( درجة، و 5,4082( درجة، وبانحراف معياري مقداره )5,6425درجات بمتوسط )
ّ
أن

ي لالختبار البالغ )
ي لعينة 12المتوسط الفرض 

( درجة، ولغرض معرفة داللة الفرق بير  المتوسطير  استعمل االختبار التات 
( درجة، وهي أكي  من القيمة التائية الجدولية البالغة 096 ,23واحدة، فتبير  ان القيمة التائية المحسوبة كانت تساوي )

 بير  385(، وبدرجة حرية )0,05( درجة، عند مستوى داللة )1,660)
ً
(. وتشير هذه النتيجة إل وجود فرق دال إحصائيا

ي 
 الفرضية الصفرية  المتوسط المتحقق للعينة، والمتوسط الفرض 

ّ
ي أن

، مما يعت  ي
لالختبار، ولصالح المتوسط الفرض 

ي 
 طالبات عينة البحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير الناقد. الفرعية الخاصة بالتفكير الناقد سوف ترفض، مما يعت 

ّ
 أن

 )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  2-4
ّ
ي تنص عىل أن

التحقق من الفرضية الصفرية الفرعية الت 
ي لالختب0,05الداللة)

ي اختبار التفكير اإلبداعي ومتوسط أدائهن الفرض 
 
ي للطالبات ف

ار نفسه ( بير  متوسط األداء الحقيق 
 (. 7والبالغ )

بعد تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي عىل عينة البحث وحساب درجة كل طالبة من طالبات عينة البحث، وحساب 
ي جدول )

 
ي واالنحراف المعياري لتلك الدرجات، تبيرّ  كما هو موضح ف  الطالبات قد حصلن عىل 7المتوسط الحسات 

ّ
( أن

( درجة، وأن هذا المتوسط المتحقق كان أقل من 2,8749راف معياري مقداره )( درجة، وبانح3,3705درجات بمتوسط )
ي لالختبار البالغ )

ي لعينة 7المتوسط الفرض 
( درجة، ولغرض معرفة داللة الفرق بير  المتوسطير  استعمل االختبار التات 

 القيمة التائية المحسوبة كانت تساوي )
ّ
لقيمة التائية الجدولية البالغة ( درجة، وهي أكي  من ا24,804واحدة، فتبير  أن

 بير  385(، وبدرجة حرية )0,05( درجة، عند مستوى داللة )1,660)
ً
(. وتشير هذه النتيجة إل وجود فرق دال إحصائيا

ي 
 الفرضية الصفرية  المتوسط المتحقق للعينة، والمتوسط الفرض 

ّ
ي أن

ي مما يعت 
لالختبار لصالح المتوسط الفرض 

 طالبات عينة البحث ال يمتلكن القدرة عىل التفكير الفرعية الخاصة بالتف
ّ
كير اإلبداعي سوف ترفض، وهذا يشير إل أن

 .  اإلبداعي
 

 تفسير النتائج
 تفسير الفرضية الصفرية األساسية: 

ي لألسباب التالية: 
 يعزى الباحثان عدم امتالك طالبات الثالث المتوسط القدرة عىل التفكير الرياض 

ي للم .1
: المحتوى الرياض  ي

ي لدى الطلبة مّما تسبب باالت 
 رحلة األساسية لم يتضّمن أنشطة تنىمي التفكير الرياض 

  .ي تعرضن لها
 عدم قدرة الطالبات عىل إيجاد معت  للمواقف والمشكالت  الرياضية الت 

  .ي تعرضن لها
 عدم قدرة الطالبات عىل نمذجة وتمثيل المشكالت  الرياضية الت 

  للوصول إل المفاهيم  الرياضية المجردة. عدم قدرة الطالبات عىل التأمل 
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 اتهن ترتيب عدم قدرة الطالبات عىل ي  الحل عن والتنقيب بعملية البحث للقيام السابقة الرياضية خي 
النهات 

ي تعرضن لها
 للمشكالت الرياضية الت 

 بالفرضية الصفرية الفرعية األول:  المتعلقة النتائج تفسير 

 ثالث المتوسط القدرة عىل التفكير البرصي  لألسباب التالية: يعزى الباحثان امتالك طالبات ال
 التفكير البرصي يعتمد عىل النصوص الملموسة أكي  من المجردة.  .1
ي تعتمد عىل الرسوم والصور والمجسمات الرياضية أيش من التعامل مع القوانير   .2

معالجة المشكالت الرياضية الت 
ي  للمضامير   معت   أن تجد والصور تحاول والرسومات ة مع األشكالوالنظريات المجردة، فعندما تتعامل الطالب

 أمامها.   الت 

اتيجيات، تداخل ثالث من يتكّون خوارزمي  وال تحليىلي  غير  البرصي التفكير  .3 :  اسي   والتفكير  بالتصميم التفكير  هي

 بالتصور؛ لهذا امتلكت الطالبات القدرة عىل التفكير البرصي.  والتفكير  بالرؤية

 بالفرضية الصفرية الفرعية الثانية:  المتعلقة النتائج تفسير 
أي بمستوى ثقة  (0,05)يفّش الباحثان قبول الفرضية الصفرية الخاصة بالتفكير االستداللي قد قبلت عند مستوى داللة 

 طالبات عينة البحث يمتلكن ا0,90) (؛ أي بمستوى ثقة0,10(، ورفضها عند مستوى داللة )0,95)
ّ
لقدرة عىل (، أن

ي هذا النمط من التفكير إذا 
 
التفكير االستداللي لكن بمستوى أعىل من الضعيف، ويمكن تحسير  مستوى الطالبات ف

 : ي
 زادت تدريبهن عىل اآلت 

 الرياضية.  المبادئ والنظريات إل لالنتقال الحسية والمفاهيم المبادئ استخدام 

  ت الرياضية. توظيف المعلومات الرياضية للوصول إل حلول للمشكال 

  .استخدام  قضايا مسلم بصحتها للوصول  إل قضايا أخرى 

   .ي حل المشكالت الرياضية
 
 التدريب عىل الدقة ف

  ات السابقة وإدراك العالقات األساسية بير  الوسائل المحتملة والهدف، وكيفية تعليمهن كيفية  اختيار الخي 
يرا منط يرها تي  ات مع إمكانية تي  . إعادة تنظيم الخي  اهير   قيا سليما مستخدما الحجج والي 

 بالفرضية الصفرية الفرعية الثالثة:  المتعلقة النتائج تفسير    
 يعزى الباحثان عدم امتالك طالبات الثالث المتوسط القدرة عىل التفكير الناقد لألسباب التالية: 

ي للمرحلة األساسية لم يهتم بجميع مهارات بالتفكير الناقد و  .1
باألخص مهارات التفسير والتعّرف عىل المحتوى الرياض 

اضات ومهارة تقويم الحجج.   االفي 
ي النصوص الرياضية.  الخطأ اكتشاف عدم تدريب الطالبات عىل   .2

 
ي ف

 المنطق 

ة صحة وبساطة  أكي   أيهما حلير   بير   عدم تدريب الطالبات عىل المقارن .3  .ومباشر

 لرابعة: بالفرضية الصفرية الفرعية ا المتعلقة النتائج تفسير 

 يعزى الباحثان عدم امتالك طالبات الثالث المتوسط القدرة عىل التفكير الإلبداعي لألسباب التالية: 
1.  . ي للمرحلة األساسية لم يهتم بجميع مهارات التفكير اإلبداعي

 المحتوى الرياض 
   عالية.  عقلية قدرات التفكير اإلبداعي يحتاج إل  .2

 بالنفس لدى الطالبات.  الثقة ضعف .3

. تف .4
ً
 إبداعيا

ً
 كير الطالبات تقليدي ال ينتج منتوجا

 تعود الطالبات عىل التفكير أنما  ذهنية معينه مما يجعل عقولهن متجمدة وال يستطعَن إنتاج أفكار جديدة .5

ي تعتمد عىل المعلم وعىل إعطاء الطالب المعلومة الجاهزة.  .6
 طرق التدريس الت 

ي االمتحانات عىل اإلجابات  .7
 
النموذجية للحل وإهمال أي إجابة مخالفة لإلجابة النموذجية حت  لو  اعتماد التقييم ف

ه يسىع إل تحقيق أعىل معدل من الدرجات. 
ّ
ي اإلبداع ألن

 
 كانت صحيحة مما جعل الطالب ال يفكر ف

 
 التوصيات: 

ي  تضمير  المحتوى  .1
ي للمرحلة األساسية أنشطة تنىمي مهارات أنما  التفكير الرياض 

ي  الرياض 
 
  اسية. األس المرحلة ف

2.  . ي الكتاب المدرسي
 
ي الحلول وعدم االعتماد عىل الحلول المتضمنة ف

 
 تشجيع الطلبة عىل اإلبداع ف

ي  .3
اتيجيات تعليمية تساعد عىل تنمية التفكير الرياض 

إقامة دورات تدريبية لمعلىمي الرياضيات لتدريبهم عىل اسي 
 لطلبتهم. 

 

حات  : المقير

ح الباحثان  : استكماال للبحث الحالي يقي  ي
 إجراء اآلت 

ي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والجامعية.  .1
 إجراء دراسة لمعرفة مستوى التفكير الرياض 
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2.  . ي
ي التفكير الرياض 

 
ات المستقلة ف  إجراء دراسة تجريبية لمعرفة أثر بعض المتغير

 
 المصادر

 للنشر  الكتب عالم ،2  طه،أنما -تنميته -طبيعته -تربوي، تعريفه منظور من (: التفكير 2005إبراهيم، مجدي عزيز، )

 والتوزي    ع، القاهرة. 
)النظرية والتطبيق(،  2007أبو جادو، صالح محمد عىلي ومحمد بكر نوفل، ) ة للنشر 1(: تعليم التفكير ، دار المسير

 والتوزي    ع والطباعة، عمان. 

 التوزي    ع، عمان. ، دار الفرقان للنشر و 4(: الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها،  1997أبو زينة، فريد كامل )

، عمان. 1(: تطوير مناهج الرياضيات وتعلمها،  2010أبو زينه، فريد كامل )  ، دار وائل للنشر

ي  والتحصيل البرصي
 
، الحادي الصف طالبات لدى التكنولوجيا ف بية، كلية منشورة، ماجستير غير  رسالة عشر  الي 

.  غزة، -اإلسالمية الجامعة  فلسطير 
(، ،عمان. (: تعليم 1999جروان،فتحي  التفكير مفاهيم وتطبيقات، دار الكتاب الجامىعي

اتيجيات،   النظرية األسس -(: التفكير 1996 مجدي( حبيب،  ، مكتبة النهضة المرصية، القاهرة. 2واالسي 

ي الدماغ لدى طلبة الصف التاسع األساسي 2010حمش، نشين محمد،) ي وعالقتها بجانت 
(: بعض أنما  التفكير الرياض 

بية، الجامعة اإلسالمية، غزة. بغزة، رسال  ة ماجستير غير منشورة، كلية الي 

، نضال ي ي  تابا هيلدا أنموذج أثر (:2008خليفة،) طه الخزرج 
 
ي  والتفكير  التحصيل ف

 المرحلة طالبات لدى الرياض 

بية منشورة، غير  ماجستير  رسالة المتوسطة،  بغداد.  المستنرصية، الجامعة األساسية /  كلية الي 
، نظلة  ، علم الكتب،  القاهرة. 3(: أصول تدريس الرياضيات،  ١٩٨٤، )خرص 

، نظله حسن احمد ) بية 3(: أصول تدريس الرياضيات،  1984خرص  ،  كلية الي  جامعة عير  –، دار نافع للطباعة والنشر
 شمس، القاهرة. 

اتيجية استخدام (: أثر2011والعبابنه عبدهللا، ) الخطيب، محمد  التفكير  عىل المشكالت لح قائمة عىل تدريسية اسي 

ي 
ي األردن، مجلة دراسات الصف  السابع طالب لدى الرياضيات نحو واالتجاهات الرياض 

 
 األساسي ف

بوية، ع العلوم  ص، القاهرة.  48-46ص ، 1 الي 

،  2011الخفاف، إيمان عباس، ) ي
 ، دار المناهج، عمان. 1(: الذكاءات المتعددة: برنامج تطبيق 

، )خوجة, خديجة وآالء سا ي مدينة 2006مي سعيد شاولي
 
ي تطبيق برامج الكورت ف

 
(: تجربة بعض المدارس األهلية ف
اء الكورت, عمان.  ي األول لخي   جدة, ورقة عمل مقدمة إل اللقاء العرت 

ي وبقاء اثرة لدى2011الديب،  ماجد، )
ي الذكاءات المتعدد عىل تنمية التحصيل والتفكير الرياض 

 
ح ف  (: فاعلية برنامج مقي 

، 63-30، ص 1.16طلبة المرحلة األساسية بمحافظة غزه، مجلة األقص سلسلة العلوم اإلنسانية،
 .  فلسطير 

ي  وتعلمها التفكير  مهارات (: تعليم(2000سهيل،  ذياب،
 
 المنارة، غزة.  الرياضيات، دار ف

ي  العلىمي  والتفكير  اإلبداع تنمية(1993): عايش،  زيتون،
 
 المطابع، عمان.  العم جمعية ،1 /  العلوم، تدريس ف

.  2005زيتون   اإلبداعي
ة للنشر والتوزي    ع  ي سليمان وبدندي، تغريد صالح." الرياضيات المدرسية وتطبيقاتها العملية"، دار المسير ، خير شواهير 

 (.2010والطباعة،عمان،)

ي عىل اتجاهات وتحصيل طلبة الصف الثا2014صبح، وجيه أحمد حسن، )
ي (: أثر توظيف التفكير الرياض 

 
من األساسي ف

ي مدينة نابلس، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية. 
 
ي المدارس الحكومية ف

 
 الرياضيات ف

بية، 2002الظاهر،زكريا محمد وآخرون،) ي الي 
 
 ، الدار العلمية الدولية، عمان. 1(: مبادئ القياس والتقويم ف

ي  التعليم دورة أسلوب استخدام ( : فعالية(1991محمد، غالب الطويل،
 
ي  والتفكير  تنمية التحصيل ف

 طالب لدى الرياض 

 طنطا.  تربية دكتوراه، رسالة الثانوية، المرحلة

، ، التفكير  قدرات تنمية (:2001محمد، ) الطيطي ة، عمان.  ،1  اإلبداعي  دار المسير
ي  لدى طلبة الصف الساد2009عبد، إيمان وانتصار عشيا، )

ي التفكير الرياض 
 
ي ف

س األساسي (: أثر التعليم التعاوت 
 ،عمان. 141( 1)9واتجاهاتهم نحو الرياضيات، مجلة الزرقاء للبحوث، والدراسات اإلنسانية 

 .266العربية، ع  مجلة اإلبداعية، العملية وإشكالية التفكير  (: فن2006 محمد،( عبيد،  
، مكتبة والمنهاج : التفكير (2003)وعفانة عزو  وليم عبيد،  ع، األمارات. والتوزي     للنشر  الفالح المدرسي

بوي 2005العتوم، عدنان يوسف وآخرون )  ة للنشر والتوزي    ع، عمان.  –(: علم النفس الي   النظرية والتطبيق، دار المسير
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ي النظرية والتطبيق، 2005العتوم،عدنان يوسف وآخرون، )
 
ة للنشر والتوزي    ع 1(: علم النفس المعرف ، دار المسير

 والطباعة،عمان. 
ة للنشر 2(: تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية،   2009خرون، )العتوم، عدنان يوسف وآ ، دار المسير

 والتوزي    ع والطباعة، عمان. 

، محمد صالح ربيع ) ،  2009العجيىلي  ، دار الكتب والوثائق،العراق. 1(:طرائق التفكير العلىمي

ي  بالبحث التعلم أسلوب (: أثر2003ونبهان سعد،) عزو عفانة،
 
ي الرياضيات التفكير  ةتنمي ف

 
 تعلمها نحو واالتجاه ف

بية المرصية بغزة، الجمعية األساسي  التاسع الصف طالب لدى بها واالحتفاظ بية العملية، مجلة للي   الي 

 ، القاهرة. 6 شمس،ع عير   جامعة -العملية

بوي:  اإلحصاء (:1997إسماعيل ) عزو عفانة، ،ج الي  ي
  .1اإلحصاء الوصق 

ي  والمعرفة اإلجرائية المفاهيمية المعرفة بير   التبادلية : العالقة(2001عزو،) عفانة،
 
 مجلة الرياضيات، وتعلم تعليم ف

بوية الفلسطينية، والدراسات البحوث اير الخامس، العدد الي   .في 

بوية والنفسية،  2006عالم , صالح الدين محمود،)  ، دار الفكر،عمان. 1(: االختبارات والمقاييس الي 

بوي والنفشي 2000الدين محمود )عالم، صالح  ، 1أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاضة،  -(: القياس والتقويم الي 
، القاهرة.  ي  دار الفكر العرت 

ي العملية التدريسية،  1999عودة،احمد سليمان،)
 
 ، دار األمل، عمان. 3(: القياس والتقويم ف

 ، دار الفكر للنشر والتوزي    ع، األردن. 1رق تعلمه،  (: التفكير عند الطفل تطوره وط1995غانم، محمود محمد)

، عبد الواحد، ) ي لطلبة الصف 2011الكبيشي
اتيجية التدريس التبادلي عىل التحصيل والتفكير الرياض  (، اثر استخدام إسي 

ي مادة الرياضيات، مجلة الجامعة اإلسالمية،
 
ي متوسط ف

 .731-687(، ص 2،)19الثات 

، ي  التفكير  ارات(: مه2008بتول، ) المقاطي
،  رسالة المتوسط، األول الصف رياضيات لطالبات الالزمة الرياض  ماجستير

بية، كلية منشورة، غير   السعودية.  القرى، أم جامعة الي 
بية وعلم النفس،   ي الي 

 
 ، دار ع والطباعة، عمان. 1ملحم،سامي محمد: مناهج البحث ف

) حسن مهدي، .  عىل ليميةتع برمجيات استخدام فاعلية (:2006ربحي  التفكير

ي فتحي عبد الكريم، )
ي وعالقته ببعض الذكاوات لذي طلبة الصف الحادي عشر 2016نجم، هات 

(:مستوى التفكير الرياض 
 بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة،الجامع، اإلسالمية، غزة. 

ي المحتوى الدراسي 2011نوفل، محمد بكر وسعيفان، محمد قاسم، )
 
ة للنشر 1،  (: دمج مهارات التفكير ف ، دار المسير

 والتوزي    ع 

ي 2016)   هزهوزي، فريال سليمان سليم
ي التفكير الرياض 

 
وع ف اتيجية التعلم المستند إل المشر (: أثر استخدام إسي 

، جامعة النجاح  ي محافظة جنير 
 
والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي ف

 منشورة. الوطنية، رسالة ماجستير غير 

ي  التفكير  مهارات لتنمية (: برنامج2002 (سامية هالل،
 طالب.  لدى الرياض 

بية، كلية بية، كلية منشورة، غير  ماجستير  رسالة الي   .القاهرة – شمس عير   جامعة الي 

  
Campbell, K.I and Others (1995):  Visual Processing during Mathematical Problem Sloving , Educational 

Studies in Mathematics, Vol. 28, No.2, Pp 177-194. 
Eble , R. L.(1972):   Essentials of Educational Measurment  , Cliffs , New Jersey. 
Johnson ,p. H. and Winnograd ,P.N.(1987): Passive Failure in Reding , journal of Reding Behaviour 17, 

p279-301 
Mathewson , J.H,(1999): Visual- Spatial Thinking ,an Aspect of Scince Over Looked by Educators , 

Science Education , January,vo1,No.1 

Thompson ,Denicss R.&Michale F.Chappell, )2007:(Communication and Represntation as elements in 

Mathematical Literacy , J.Reading and Writing Quarterly ،23 ،p. 179- 196 
 
 
 
 
 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 6  496 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
p. 474-498 

 (1ملحق )
ي   

 اختبار التفكير الرياض 
 اختبار التفكير البرصي

ه؟  ) .1 ي تميير 
ي ثم صفيه بالصفات الت 

 درجة(.   4تعرف عىل الشكل اآلت 
A                                                B 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ما هي الخطوات .2
ً
ية  ) الشكل التالي يمثل خطوات عملية هندسيا  درجة( 3الجي 

Y    +    2                                                           

 

 

 درجة( 3) تمثل مجموعة األعداد المظللة الموجودة عىل مستقيم األعداد الذي أمامك   Aالمجموعة  .3
  

  
  

                         3       2      1       0      1 -    2-       -3  
 

وأصبحت أضالع المثلث   OBCومركز نقطة األصل كانت صورته هي المثلث  3بمعامل   OEF عند تكبير المثلث 
OEF  متناسبة مع أضالع المثلثOBC    كيف تفشي ذلك مع العلم أن إحداثيات النقطO,E,F   (3,0) , (0,0)هي , 

 درجة( 13لي               )عىل التوا  (3-,3)

 

4.  
 
 
 
 

؛  ي  المظللة للمساحة الكش نفس منها المظلل الجزء يمثل دائرة أيانظر إل المستطيل أعاله واستخلصي
 
 درجة(1)  ف

  
 
 
 
 
 
 

 Y              

   Y   

    

    

    

2 

3 

-2 

-4 

1 

2 

-3 
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 اختبار التفكير االستداللي 
ي العبارة التالية .1

 اقرت 
 

   
=---------------------------- 
=---------------------------- 

ي قاعدة تحليل الفرق بير  مكعبير   )  درجة(4أكمىلي العبارة أعاله ثم استنتح 

  حيث ان  إذا كانت  .2

   حيث ان    

ان التطبيق     درجة( 5)   توصىلي إل قاعدة اقي 
 المثلث  A(2,-1)   , B(2,1) , C(-1,1)اذا كانت 

ّ
ي أن قائم الزاوية  ABCرؤوس مثلث  من خالل معرفتك الرياضية استنتح 

 درجة(5)
 اختبار التفكير الناقد 

1.  : ي
 انظر إل الشكل اآلت 

    

 F T T  T    

T  F F T 

T T T   F  

T F F F 

 وأجب عن األسئلة اآلتية:  

  .ي هذا الشكل
 
 ما هي المعلومات الصادقة ف

  .ما هي المعلومات غير الصادقة 

  ي تمثل األدو
ي الحقيقة الرياضية الت   درجة( 7)  ات اكتت 

2. GCf     بينما     هو        للحدودياتLCM 

 لنفس الحدوديات هو  

ك لهذه النتيجة )  درجة(.  2ما هو تفسير

ي وأكمىلي  العبارات اآلتية لتكون عبارة صائبة .3
ي المفهوم  الرياض  ي معلوماتك الرياضية واستنتح 

ق 
ّ
 وض

   حدات باالتجاه السالب لمحور الصادات ( و 5تحت تأثير انسحاب بمقدار ) (2,3-)صورة النقطة
 ..................  هي

 .....................= 

 (         .....................=3 .)درجة 

ي  قطر فيها ، Oدائرة مركزها  .4
 
ي ،A  يمس الدائره ف

 
اثبت ان  B    يمس الدائرة ف

 درجة( 11) 
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 ثفويم الحجج  .5
 الشكل التالي متناظر حول 

  
 
 
    

 
 

 اختبار التفكير اإلبداعي 
ي غرفة الصف  يمكن حساب مساحتها   .1

 
 أذكر أكي  عدد من األشياء الموجودة ف

 هناك أكي  من طريقة لحل المعادلة اآلتية:    .2

 

 الطريقة األول

 الطريقة الثانية
 الطريقة الثالثة   )لكل طريقة يذكرها الطالب  درجتان(

ها ) 20x=25إذا كان لديك الحدانية التالية:  .3 ي لجعل هذه الحدانية ثالثية ذات صفة تمير 
 2ماذا يمكن ان تضيق 

 درجة(. 
 ماذا ينقص المشكلة اآلتية لكي يمكن حلها:  .4

 درجة(1عىل ضعف عرضة جدي بعدي الملعب؟  ) (2m)إذا كان طول ملعب كرة سلة يزيد بمقدار 

ي للتوزي    ع التكراري البسيط  نستخدم القانون ا .5 : إليجاد الوسط الحسات  ي
 آلت 

        
 : ي
ي للتوزي    ع التكراري ذي الفئات نستخدم القانون اآلت   وعند إيجاد الوسط الحسات 

       
ي بير  القانونير    )  درجة( 2مير 

 
 

 
 
 

 
 
 


