
 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  السائدة لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن مظاھر التفكير الرياضي

The Prevalent Mathematical Thinking Aspects of the Third Graders 
in Jordan 

  

  محمد العبسي

Mohammed Al-Absi 

  األردن. عمان .األنروا .الجامعية كلية العلوم التربوية .المناھجقسم 

 absi702000@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )١٠/٤/٢٠٠٨:  (تاريخ القبول). ١٨/٩/٢٠٠٧:  (تاريخ التسليم
  

  ملخص

ى فحص  دىھدفت ھذه الدراسة إل ائدة ل ر الرياضي الس ة الصف الثالث  مظاھر التفكي طلب
ي  ن  األردن،األساسي ف ة م ة الدراس ت عين د تكون ة  )٣٤٦(وق اً وطالب اً و ١٩٠(طالب  ١٥٦طالب

د  .الدوليةدراسية للصف الثالث في منطقة اربد التابعة لوكالة الغوث شعب  سعتيمثلون ) طالبة وق
ة ر الرياضي يتضمن المظاھر التالي ار للتفكي تنتاج، : تم تطوير اختب تقراء، واالس يم، واالس التعم

ين الرموز، والنمذجة، والتخم ر ب ة الدراسة واستخدام . والتعبي ى عين ار عل ق االختب م تطبي د ت وق
ائج الدراسة أن   .الدراسةفي تحليل البيانات لإلجابة عن أسئلة ) SPSS(برنامج  د أظھرت نت وق

ي ا يل ة كم ت مرتب ابھا كان ة اكتس ب درج ي حس ر الرياض اھر التفكي ر : مظ تقراء، التعبي االس
يم تنتاج، النمذجة، والتعم ين، االس أنھم . بالرموز، التخم م تصنيفھم ب ذين ت ة ال وكانت نسبة الطلب

ائج الدراسة عدم  .من عينة الدراسة%) ٥٤.١(اھر التفكير الرياضي يمتلكون مظ كما أظھرت نت
  .للجنسوجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب الطلبة لمظاھر التفكير الرياضي تعزى 

  . الصف الثالثطلبة ، التفكير الرياضي، مظاھر :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at examining the prevalent mathematical thinking 
aspects of the third graders in Jordan. The sample of the study consisted 
of (346) students (190 males and 156 females) representing 9 sections of 
the third grade of UNRWA schools in Irbid area. A Mathematical 
Thinking Test was developed which represented the following aspects: 
Generalization, Induction, Deduction, Symbolism, Modelling, and 
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Conjecture. The test was administered on the study sample and the SPSS 
program was used to analyze the data and to answer the study questions.  
The study results revealed that the mathematical thinking aspects 
regarding the degree of acquisition were categorized as follow: 
Induction, Symbolism, Conjecture, Deduction, Modelling, and 
Generalization. The percentage of students who acquired the 
mathematical thinking aspect was (54.1 %) of the study sample. Results 
of the study also indicated that there were no statistically significant 
differences in the students' acquisition of the mathematical thinking that 
were attributed to their gender. 

Key words: Aspects, Mathematical Thinking, Third Graders. 

  

اتج عن  فيتباينت آراء العلماء  فقدال يوجد تعريف واحد للتفكير،  تعريفه، وھذا االختالف ن
ه  د عرف و عالم(استناد كل فرد إلى أسس نظرية مختلفة عن اآلخرين، فق  )٢٢٢ ، ص٢٠٠٤، أب

تخدم ع ذي يس لوك ال ن الس وع م ه ن ه بأن ك بأن تا وكالي ه كوس ا عرف ة، كم ة أو رمزي ات تمثيلي ملي
م  رات والحك ار من أجل إدراك المثي ة للمدخالت الحسية بھدف تشكيل األفك ا معالجة عقلي عليھ

ل،و ،أبو جادو( رى جيرشون والري )٢٧ ، ص٢٠٠٧ نوف  )Guershon & Larry, 2005(، وي
ع ار الص ين االعتب ذ بع تلزم األخ ر يس ف التفكي ة أن تعري ة بالمعرف ات ذات العالق وبات والعقب

  .النظرية والعملية المرتبطة بطريقة التفكير المحددة

ن األزواج  اس م ى أس ر عل اط التفكي نيف أنم م تص د ت اظرة وق ادو(المتن و ج ل، و ،أب نوف
  : ، ومن ھذه التصنيفات ما يلي)٣٥، ص ٢٠٠٧

ر التباعدي  .١ ل التفكي اربي مقاب  ):Convergent Vs Divergent Thinking(التفكير التق
ر  ا التفكي ة واحدة للسؤال الواحد، أم ى إجاب رد الوصول إل ويتطلب التفكير التقاربي من الف

  .التباعدي فإنه يعطي الحرية للفرد للوصول إلى استجابات متعددة للسؤال الواحد

رد  .٢ ر المج ل التفكي وس مقاب ر المحس   ):Concrete Vs Abstract Thinking(التفكي
ياء ويشير ال تم بوجود أش ذي ي ر ال وع من التفكي ك الن ى ذل ا  ملموسة،تفكير المحسوس إل أم

  .للمشكلةالتفكير المجرد فإنه يتطلب استخدام المجردات والتعميمات للوصول إلى حل 

ر الحدسي  .٣ ل التفكي ر االستداللي مقاب   ):Reasoning Vs Intuitive Thinking(التفكي
  :ھمامن التفكير  ويتضمن التفكير االستداللي نوعين

  .وھو انتقال الحكم من العام إلى الخاص أو من القاعدة إلى المثال: التفكير االستنتاجي .أ 

  .القاعدةوھو انتقال الحكم من الخاص إلى العام أو من المثال إلى  :االستقرائيالتفكير  .ب 
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  .الحلأما التفكير الحدسي فيتمثل في اإلدراك المباشر والمفاجئ للوصول إلى 

د   .٤ ر المعق ل التفكي ر البسيط مقاب   ):Simple Vs Complex Thinking) (المركب(التفكي
ذكر  ل الت ا  واالسترجاع،ويتطلب التفكير البسيط من الفرد القيام بعمليات ذھنية بسيطة مث أم

ن  ة م ة تتضمن مجموع ات مركب ام بعملي رد القي ن الف ب م د أو المركب فيتطل ر المعق التفكي
   .الذھنيةالعمليات 

ة ووالتفكير ھو  ات عقلي ارعملي رد،  اتمھ دى الف رىفيمكن أن تتطور ل رد  ي ه أن الف بياجي
الخبرات  روره ب الل م ن خ ر م ن التفكي دة م اً جدي ب أنماط ة يكتس ة المختلف ع البيئ ه م وتفاعل

(Woolfolk, 1999, p.12)ى  ؛ ر المحسوس إل رد من التفكي ر الف وھذا يعمل على تطوير تفكي
ر رد، التفكي د دي  المج و ويؤك ن  أن) De Bono, 2003(بون ن أن تتحس ارة يمك ر مھ التفكي

  .على القيام بأداء األفعال بشكل فعال في ظروف معينةوتتطور من خالل التدريب والتمرين 

ى رأسھا  دة وعل ة المعق ات المعرفي والتفكير مفھوم يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العملي
وى الموضوع واألقل تعقيداً كا المشكالت،حل  ة خاصة بمحت ى معرف لفھم والتطبيق، باإلضافة إل

ول  ل االتجاھات والمي ة مث تعدادات والعوامل الشخصية المختلف وفر االس ع ت عادة، (م ، ٢٠٠٣س
  ).٤٠ ص

ة بحث عن  )٢٧٤، ص ٢٠٠٧ ،وعبابنة ،أبو زينة(وقد عّرف  ه عملي التفكير الرياضي بأن
رياضي، حيث يتمثل الموقف في أعداد أو رموز أو معنى في موقف أو خبرة ذات عالقة بسياق 

  .أشكال أو مفاھيم رياضية

ان زويست  رى ف ر) Van Zoest, et.al, 1994(وآخرون وي الرياضي يتطلب  أن التفكي
ر الرياضي تراتيجيات التفكي ة، ومن اس اط مختلف ائل بأنم تراتيجيات محددة توظف لحل مس : اس

ة محددة للتوضيح، الحدس، والعمل بشكل نظامي، وتقديم ال متغيرات، والتعميم، والبحث عن أمثل
ل المعلومات من خالل األشكال  ية، وتمثي ة عكس ة، والعمل بطريق وحل مسائل أسھل ذات عالق

  .والجداول، وفحص واختبار األفكار الرياضية

ا بضرورةالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في التي أصدرھا معايير الوقد نادت   أمريك
ن أن يكتس ة م ر مجموع اني عش ى الصف الث ال إل اض األطف ل ري ا قب ة م ن مرحل ة م ب الطلب

ر والبرھان ار التفكي  ، )NCTM, 2000, pp.55-59( المعارف والمھارات التي تتمثل في معي
  :ومن ھذه المعارف والمھارات

راتھم في :والبرھانإدراك أھمية التفكير الرياضي  .١ ة خب  حيث يجب أن يتعلم الطلبة من بداي
  .أسبابالرياضيات أن التأكيدات التي يستخدمونھا يجب أن يكون لھا 

ا .٢ ق منھ ات رياضية والتحق اء تخمين اتھم : بن ال الصغار وصف تخمين تطيع األطف ث يس حي
 .وأفكارھم بلغتھم، وكذلك اكتشافھا باستخدام المواد المحسوسة واألمثلة
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وير  .٣ راھين تط ج وب يم حج يةوتقي جيع الطلب :رياض ب تش ث يج ارھم حي ديم أفك ى تق ة عل
 .الرياضيوھذا يوفر بيئة غنية لتعلم التفكير اآلخرين، والمساھمة في تقييم أفكار 

ى  :لفة من التفكير وأساليب البرھنةاختيار واستخدام أنماط مخت .٤ ة عل حيث يجب تشجيع الطلب
ات والمساھمة في تقديم الحجج والتفسيرات ودحض التخمالتفكير انطالقاً من معلوماتھم،  ين

 . من خالل أمثلة مضادة والتفكير استقرائياً اعتماداً على النماذج والحاالت المحددة

ى تطور اإن المتتبع ل يم عملت عل ة والتعل وي في األردن، يجد أن وزارة التربي لنظام الترب
ى االقتصاد المعرفي  ة عل ة المبني ا التطويري تطوير مناھجھا الدراسية، بحيث تتماشى مع خططھ

يم، وزار( ة والتعل دف و، )٧، ص ٢٠٠٥ة التربي اھجتھ ك المن ات إ تل ق مخرج ى تحقي ة ل تعليمي
ارات  رات والمھ ارف والخب ة المع ق إكساب الطلب ة عن طري تنسجم مع متطلبات اقتصاد المعرف

تعلم المتنوعة يم الضرورية من مصادر ال ار اإلنسان محورأً واالتجاھات والق لالقتصاد ، واعتب
   .المعرفي

لو اھج  يتمث ي من ي ف ة نحو االقتصاد المعرف ة الطلب ي تھيئ ي ف وي األردن دور النظام الترب
اللالري ن خ ة م ية المختلف اھج الدراس ي المن ق  اضيات وف م المتعم ى الفھ ة عل درة الطلب ة ق تنمي

ى التكيف داخل  ي تساعدھم عل ة الت ارات التفكيري ابھم المھ تنباط، وإكس والتفكير والتحليل واالس
ا، والبحث العلمي المجتمع، مث ة العلي درات العقلي د والق ر الناق ل مھارات التفكير اإلبداعي والتفكي

  .واالكتشاف وإنتاج المعرفة وتوظيفھا، واتخاذ القرارات

ك  ي تسعى تل وبالرجوع إلى محتوى مناھج الرياضيات المدرسية في األردن والنتاجات الت
ر ى حد كبي ق إل ا تتف د أنھ ا نج ى تحقيقھ اھج إل ي  المن ة الت اھج الرياضيات العالمي وى من ع محت م

  .)NCTM, 2000(اقترحھا المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا 

اھج من خالل  ا المن ويعتبر التفكير الرياضي من المھارات الضرورية التي يجب أن تحققھ
ارالقيام نحو الطلبة توجيه  دعم األفك اء الحجج ل ة وبن تيرنبرغ و .بالتخمينات وجمع األدل يشير س

)Sternberg, 1997, p.19 ( رة في ھذا المجال ك المعلمون الخب إلى أنه من المفروض أن يمتل
يم  الكافية لتعليم مھارات التفكير من خالل المادة الدراسية؛ ليتمكنوا من دمج ھذه المھارات في تعل

  .  محتوى المواد الدراسية التي يقومون بتعليمھا للطلبة

ر ويوفر التفكير  دة والتعبي ار عن ظواھر عدي ة لتطوير األفك اً قوي الرياضي والبرھان طرق
ر تعتبر عنھا، و م القدرة على التفكي ة لفھ ا  ،)NCTM, 2000(الرياضيات من األمور المھم كم

واھر  اف الظ ار واكتش ة األفك الل تنمي ن خ ى م يات ذات معن ون أن الرياض ة يالحظ أن الطلب
ع المستويات وتفسير النتائج واستخدام التخم ينات الرياضية في جميع مجاالت المحتوى وفي جمي

  . الصفية

ة  ا في المنطق أو من خالل برھن وال يمكن تدريس التفكير الرياضي والبرھان في وحدة م
رة الطالب  اً في خب ر الرياضي والبرھان جزءاً ثابت ل يجب أن يكون التفكي ية، ب المسائل الھندس
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ض األطفال، ثم العمل على تنمية تفكيره من خالل التوظيف المستمر ابتداًء من مرحلة ما قبل ريا
  . للمواقف التي تتطلب استخدام أنماط التفكير الرياضي في سياقات متعددة

راً  ألة يتطلب تفكي ألة، فحل المس ر الرياضي وحل المس إن التداخل واضح وكبير بين التفكي
ألة لل ب مس ر الرياضي يتطل ا أن التفكي ياً، كم ى ضرورة رياض د عل ن التأكي ذا يمك ا؛ ل ل بھ عم

ى الحل، والشكل  ألة للوصول إل ة حل المس ر الرياضي ضمن عملي استخدام استراتيجيات التفكي
  :التالي يوضح العالقة بين حل المسألة والتفكير الرياضي

  

  حل المسألة

  يتطلب                                           يتطلب               

  فكير الرياضيالت

ة في لمادة والتحدي األكبر في تعليم الطلبة  م مساعدة الطلب الرياضيات ھو كيف يمكن للمعل
اء وحدات بناء وحدات معرفية مترابطة ومناسبة، تتصف بأنھا  ى بن مرنة ومحكمة لمساعدتھم عل

ى  ة وذات معن ة متكامل ذه الوحدات المعرف ).Barnard & Tall, 2001(الرياضيات كبني ة وھ ي
تظھر بشكل طبيعي في تفكير الفرد وتأخذ مدى واسعاً من القواعد واالستراتيجيات والمعلومات 

ر الرياضي برتبط بعضھا يالمحددة والخطوات الروتينية المتسلسلة التي  ذي بعض إلنتاج التفكي ال
ات الت صنيف تمثله النشاطات الذھنية، حيث يكشف حل المسألة الدليل على استخدام الطالب لعملي

  ).  Watson & Mason, 1998, p.42(والتنظيم والتغيير وإعادة الترتيب والمقارنة 

دة يع رة جدي ى فك ار الرياضية للوصول إل ين األفك اً ضرورياً  دإن عمل الترابطات ب مكون
ال  م الرياضيات الفع يم وتعل د )Askew, et.al, 1997, p.122(لتعل ثالً عن ه، فم الطالب  توجي

ام ب و القي ل إعنح وة لجع وفر الق ك ي إن ذل امالً، ف اً ك ا مربع ون مجموعھم ين يك ددين أولي اء ع ط
ية،  ة أساس ابية كمھم ارات الحس ر من خالل تضمين بعض المھ المسألة قابلة للتحدي بشكل كبي

وفر  ة ت دم طريق ة ويق ة مقارن دى الطلب وى ل ر وأق ة أكب ق دافعي ذا يخل حول النشاط الرئيسي، وھ
اھيم بالطالب منھم إيجاد أعد ابقاً لمف اد أولية أو مربعات كاملة فقط، حيث أن الطالب قد تعرض س

د يتطلب من  ألة في سياق جدي األعداد األولية والمربعات الكاملة بشكل منفصل، لكن وضع المس
  . الطالب استخدام التفكير الرياضي للوصول إلى الحل

ي يتضح مما سبق أنه يجب على المعلم أن يحاول فھم أفكار الطلب تراتيجيات الت ة، ومن االس
ة المفتوحة  ذا الغرض، استخدام المسائل ذات النھاي ، حيث )Nohda, 2000(يمكن أن تؤدي ھ

ة، تھدف  دى الطلب ار الخاصة ل ى األفك اداً عل تلك المسائل إلى تطوير حلول متنوعة للمسألة اعتم
   . والتي يتم استدعاؤھا حسب أوضاع المسألة
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ر الرياضي تعريض الطلبة للمس دويع حيث  ،)Dunlap, 2001(ائل أداة فعالة لتعليم التفكي
  :منھا طرق،يمكن تدعيم التفكير الرياضي باستخدام حل المسألة من خالل عدة 

ي يمكن  :المدرسيتعديل وتطوير المسائل في الكتاب  .١ ر المسائل الت ويتم ذلك من خالل تغيي
ر  بح أكث ديلھا لتص دياً،تع و تح ة تط ن الطلب ب م ات وتتطل يات ير خوارزمي ق رياض وخل

  .ديناميكية

ة واحدة  :متعددةاستخدام أسئلة لھا إجابات  .٢ ة واحدة محددة وطريق ا إجاب ي لھ ئلة الت إن األس
ة محصوراً في  الرياضي،محددة للوصول إلى الحل ال تدعم التفكير  حيث يكون دور الطلب

 .يعرفونھاتطبيق الخوارزمية التي 

ون  :ئلھممساختيار باالسماح للطلبة  .٣ ي يرغب يجب إعطاء الطلبة الفرصة الختيار المسائل الت
ي  ا،ف ئلة ضمن نفس  حلھ نفس األس ة ل ع الطلب ريض جمي ت،دون تع ائھم  الوق ك إلعط وذل

  .الرياضيةالفرصة لتطوير الحلول للمسائل 

د  ر وق ة(ذك و زين ة ،أب دد  أن) ٢٧٦-٢٧٤، ص ص ٢٠٠٧ ،وعبابن ر الرياضي يتح التفكي
  :ھابعدة مظاھر من

ى حاالت  ):Induction(االستقراء  .١ ومن  خاصة،ويعني الوصول إلى نتيجة ما اعتماداً عل
  .األولىمعرفة الحد الخامس في متسلسلة عرفت حدودھا الثالثة  :االستقراءاألمثلة على 

يم  .٢ ة وحاالت خاصة، ): Generalization(التعم ى أمثل اداً عل ارة اعتم ي صياغة عب ويعن
ى ال يمومن األمثلة عل اداً : تعم ة اعتم ى أن جمع األعداد يحقق الخاصية التبديلي الوصول إل

  .على أمثلة ذات صلة بالتعميم

تنتاج  .٣ دأ ): Deduction(االس ى مب اداً عل ة خاصة اعتم ى نتيج و الوصول إل دة  أووھ قاع
تنتاج ى االس ة عل ن األمثل ة، وم دد : عام ى أن الع م عل ى ) ١٣٥(الحك مة عل ل القس ) ٥(يقب

  . إذا كان آحاده صفراً أو خمسة) ٥(على قاعدة أن العدد يقبل القسمة على اعتماداً 

ويعني استخدام الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية أو ): Symbolism(التعبير بالرموز  .٤
الرموز ر ب ى التعبي ة عل ة، ومن األمثل ات اللفظي ع : المعطي ة جم ر عن أن عملي يمكن التعبي

  .أ+ ب = ب + أ : يلية من خالل الرموز التاليةاألعداد تحقق الخاصية التبد

ين  .٥ دس(التخم ن  ):Conjecture() الح تنتاجات م واعي لالس رز ال و الح ات،وھ  المعطي
ى  الحدسي،ويشار له بالتفكير  ينومن األمثلة عل ابية  :التخم ة الحس اتج العملي دير ن +  ٦٧تق

  .عشرةألقرب  ٢١

ى  وھي تمثيل رياضي لشكل): Modelling(النمذجة  .٦ ة عل ة، ومن األمثل أو مجسم أو عالق
  .صنع نموذج لمكعب من الكرتون أو الخشب: النمذجة
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وھو استخدام قواعد المنطق في  ):Formal Logic(التفكير المنطقي الشكلي أو الصوري  .٧
دمات أو  ن مق تنتاجات م ى االس ات،الوصول إل ر  معطي ى التفكي ة عل ن األمثل يوم  :المنطق

ة ا ة اعتماداً على الجمل د أطول من " لتالي ي،أحم ي  عل ل أقصر من عل ة  ،"وخلي أي الثالث
  أقصر من اآلخرين ؟ 

وھو الدليل أو الحجة لبيان أن صحة عبارة ما تنبع من صحة  ):Proof(البرھان الرياضي  .٨
رديين  :الرياضيومن األمثلة على البرھان  لھا،عبارات سابقة  إثبات أن ناتج جمع عددين ف

  .زوجيھو عدد 
  
  ةية الدراسأھم

ة الصف تكمن أھمية الدراسة في  دى طلب ر الرياضي ل اس مظاھر التفكي ار لقي تطوير اختب
ة  ة في نھاي ى الطلب ق عل ا تطب ة خاصة كونھ ا أھمي وع لھ ذا الن ة من ھ الثالث األساسي، ومحاول
ة األساسية  المرحلة األساسية الدنيا، بھدف الكشف عن مدى مساھمة مناھج الرياضيات في الحلق
ى التطوير  دوره يعكس مدى الحاجة إل الدنيا في تنمية مظاھر التفكير الرياضي المختلفة، وھذا ب

ة  تراتيجيات تعليمي ال اس اھج الرياضيات وإدخ تمر لمن ر  –المس ة التفكي ى تنمي ادرة عل ة ق تعلمي
  .الرياضي لدى طلبة تلك المرحلة من التعليم األساسي

ي تتصدى وتعتبر ھذه الدراسة من الدراسات النا ي الت وطن العرب ار درة في ال لتطوير اختب
ة الصف الثالث  ذات طلب دنيا، وبال ة األساسية ال يقيس مظاھر التفكير الرياضي لدى طلبة المرحل

  . األساسي
  

  مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

  ؟ساسي في األردنمظاھر التفكير الرياضي السائدة لدى طلبة الصف الثالث األما 

  :التاليةويتفرع عنه األسئلة 

  ؟ طلبة الصف الثالث األساسي مظاھر التفكير الرياضي السائدة لدىما  .١

ث األساسي  .٢ ة الصف الثال اب طلب ي اكتس ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ل توج اھر لھ مظ
  تعزى للجنس؟ التفكير الرياضي والتفكير الرياضي الكلي 

  
  اإلجرائيةالتعريفات 

ة ھو  :الرياضيتفكير ال ار ذات العالق رد لتطوير األفك ا الف عمليات عقلية ومھارات يقوم بھ
ا عالمة الويقاس التفكير الرياضي ب .الرياضيةبالمواقف والخبرات  د الطالب التي يحصل عليھ عن

   .الدراسةاختبار التفكير الرياضي المعد ألغراض ھذه  اإلجابة على
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ي ر الرياض اھر التفكي ي أ: مظ ةھ ي التالي ر الرياض اط التفكي تقراء، : نم يم، واالس التعم
ين ة، والتخم الرموز، والنمذج ر ب تنتاج، والتعبي ر . واالس اھر التفكي ن مظ ر م ل مظھ اس ك ويق

واردة في  رات كل مظھر وال ى فق ة عل د اإلجاب الرياضي بالعالمة التي يحصل عليھا الطالب عن
   .اختبار التفكير الرياضي

ر الر اھر التفكي ائدة ياضيمظ رز  :الس ي تب اھر الت درة المظ رد ق ات الف ام بالعملي ى القي عل
ذه اقاس تو .الرياضيةالعقلية والمھارات لتطوير األفكار  ى ھ ة أعل ى عالم لمظاھر بالحصول عل

    .الكليمن أو مساوية لمستوى األداء المطلوب أو درجة القطع المحددة لكل مظھر ولالختبار 

ة الصف الثالث  ارھم  :ياألساسطلب راوح أعم ذين تت ة ال م الطلب ينھ ا ب نوات،) ٩-٨( م  س
    .الدوليةفي مدارس وكالة الغوث  ٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام الدراسي ويجلسون على مقاعد الدراسة 

  
  الدراسةمحددات 

إن تفسير  الدراسة،ألغراض  هتم تطويرفي التفكير الرياضي  اختبارالدراسة ھي  اةأد - ذا ف ل
ى درجة  اةر على درجة صدق األدالنتائج يعتمد بشكل كبي ا،وعل م التحقق  ثباتھ ه ت اً بأن علم
  .الدراسة اةمن صدق وثبات أد

ة الصف  - ى طلب ثاقتصار الدراسة عل د من  الثال ذا يح ادة الرياضيات، وھ ي م األساسي ف
 .تعميم نتائج الدراسة على طلبة الصفوف األخرى

ى - ة عل ار الدراس ي اقتص ي، وھ ر الرياض اھر للتفكي تة مظ تقراء، : س يم، واالس التعم
ة  ائج الدراس يم نت ن تعم د م ذا يح ين، وھ ة، والتخم الرموز، والنمذج ر ب تنتاج، والتعبي واالس

  . على مظاھر أخرى للتفكير الرياضي مثل التفكير المنطقي والبرھان الرياضي
  

  الدراسات السابقة

ر الرياضي ة  تم إجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت مظاھر التفكي من خالل مراجع
م مسحھا، في معظم الدراسات  عينات الدراسةالدوريات العربية واألجنبية، وقد كانت  ي ت من الت

ا ية العلي ة األساس ة المرحل ة طلب دى طلب ر الرياضي ل ت التفكي ات تناول د الباحث دراس م يج ، ول
  : المرحلة األساسية الدنيا، وفيما يلي عرضاً لتلك الدراسات

ة  ي دراس طن(ف ة الصفين األول ) ١٩٨٢اوي، ش د طلب ر الرياضي عن اھر التفكي ول مظ ح
ة الدراسة من  د ) ٤٠٠(الثانوي والثاني الثانوي في محافظة إربد، تكونت عين ة، وق طالب وطالب

ر  الرموز والتفكي ر ب تدالل والتعبي تقراء واالس يم واالس اھر التعم اس مظ ار لقي وير اختب م تط ت
ى المنطقي والبرھان الرياضي، وق انوي عل اني الث ة الصف الث د أظھرت نتائج الدراسة تفوق طلب

ى  ة عل ين عالمات الطلب ة إحصائية ب روق ذات دالل م توجد ف ا ل طلبة الصف األول الثانوي، فيم
  .اختبار التفكير الرياضي تعزى للجنس
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ة للمسائل ) Moses et al., 1990(وأظھرت دراسة موسز وآخرين  أن تعريض الطلب
دعيم الرياضية يعت بر أداة فعالة لتعليم الطلبة التفكير الرياضي، وقد أظھرت الدراسة عدة طرق لت

اب المدرسي، بحيث  واردة في الكت ديل وتكييف المسائل ال ل تع التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، مث
داعات  ا إب ول، تظھر من خاللھ ا عدة حل تعمل تحدياً أكبر لدى الطلبة، وكذلك استخدام مسائل لھ

ى . الطلبة ا، حت ي يرغب في حلھ ألة الت ار المس واقترحت الدراسة إعطاء الطالب الفرصة الختي
ة  ألة يعطي الطلب د وقت لحل المس ا أن عدم تحدي يعمل بشكل جدي ويستمتع في حل المسألة، كم

  . بشكل أفضل الفرصة لتطوير حلولھم

راي  أجرىو ول ج ة ) Gray & Tall, 1994(وت ولدراس وز كعا ح تخدام الرم ل اس م
ة في الحساب  ة، حيث أن خاصية الرمزي دى الطلب ر الرياضي ل ة التفكي محوري ومھم في عملي
ين استخدامه  ه وب وم يفكر ب ين استخدام الرمز كمفھ أن يتحول ب والجبر تسمح للطالب المفكر ب

الرمز  ألة، ف ابھا لحل المس ة اإلضافة ) ٤+٣(كعملية يقوم بحس ين عملي يجب أن يعمل كمحور ب
وم ال ار ومفھ ر لألفك وة أكب ذا يعطي ق وم، وھ ة والمفھ ين العملي اد ب رة االتح الل فك ن خ ع م جم

د  الرياضية، وقد الحظ الباحثان في موضوع حقائق الجمع أن األطفال الذين يستخدمون عملية الع
سوف ) عد المجموعة األولى ثم عد المجموعة الثانية ثم وضع المجموعتين معاً وعدھما(الطويلة 

ذكرون حق ت يت ط وليس د فق ات ع ي عملي ا ھ اموا بھ ي ق ات الت ددة، ألن العملي ة مح ائق معروف
  . عمليات معرفية ذات معنى، والحقائق المعروفة لديھم ھي حقائق معزولة وال يمكن توظيفھا

إذا (استخدام جمل  حول) Cosmides & Tooby, 1997(وتوبي في دراسة كوزميدس و
ان  إن ..... ك ار التف..... ) ف ة من خالل تعريضھم لمجموعة من الختب دى الطلب ر الرياضي ل كي

ة  ائج الدراسة أن الطلب المواقف التي تحتوي اختبار فھم الطلبة للجمل المنطقية، حيث أظھرت نت
ذه الجمل في سياق مواقف  م ھ أظھروا ضعفاً في فھم الجمل المنطقية، ولكن عندما كانت تقدم لھ

م في اجتماعية مألوفة لدى الطالب كانوا ي ظھرون معرفة أفضل، وقد أبدى الطلبة ضعفاً وعدم فھ
  . االنتقال بين الجمل المنطقية وعكسھا

دراسة حول دور استخدام المسائل الرياضية  )Back, et.al, 2003(باك وآخرون أجرى و
ارھم  ة أعم دى طلب ر الرياضي ل ة حل المسائل  ١٢في تدعيم التفكي نة، حيث يطلب من الطلب س

م في مواقف وإعطاء االس رھم الرياضي وفھمھ ة مظاھر تفكي تراتيجيات المتبعة في الحل لمعرف
ة  رات منطقي غير مألوفة، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن الطلبة قد أظھروا أدلة على استخدام تبري

ا،  ربط بينھ ي ت ات الت اھيم والعالق ول في استخدام المف ان واضحاً من خالل مالحظة حل ذا ك وھ
د تحسن، وأن التحدي  فھمكما أن تھم حول طريقة حصولھم على المعرفة، الطلبة وتعليقا الطلبة ق

ار  ين األفك ربط ب الل ال ن خ م م رفتھم وفھمھ دود مع يع ح ى توس دف إل ان يھ وه ك ذي واجھ ال
  .الرياضية المختلفة

اروثرز  ون وك ي دراسة وورثنغت حول ) Worthington & Carruthers, 2003(وف
ار  اإلبداعيضي الكشف عن التفكير الريا ال بأعم ) ٨-٣(لألطفال، تكونت عينة الدراسة من أطف

سنوات، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن التطورات التي حصلت في تدريس الرياضيات والحساب 
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ى تطور في  ادت إل ا ق دريس، كم في السنوات األخيرة قادت إلى ثقة متزايدة لدى المعلمين في الت
ة المجردة طرق اكتساب المعرفة لدى الطلب ة المكتوب م اللغ إن فھ ة، ومع ذلك فإنه بالنسبة للطلبة ف

ل  " = " و "+" مثل الرموز الرياضية بقيت مصدر إزعاج للكثير منھم، حيث أن ھذه الرموز مث
ة،  ة بالنسبة للطلب ال تعني شيئاً بالنسبة لھم إذا قدمت بطريقة معزولة عن تطبيقاتھا الحياتية اليومي

ك تحلي د ذل د أك ا، حيث أظھرت ) ٧٠٠(ل وق ال حول األعداد وتطبيقاتھ ام برسمه األطف شكل ق
ي  ة ف ائھم الحري ة إعط ار نتيج داع واالبتك م واإلب ى الفھ ة عل درة الطلب ل الرسومات ق ائج تحلي نت
م  ى فھمھ ك عل د انعكس ذل ة، وق ارات متنوع ر ومھ اط تفكي تخدام أنم ارھم باس ن أفك ر ع التعبي

    .  مجردة والرياضيات المكتوبةالمتطور للرموز الرياضية ال

درة  )٢٠٠٣(برھام وأجرت  ة الق دريبي في تنمي امج ت ر برن ى استقصاء أث دراسة ھدفت إل
ة الدراسة  د تكونت عين ة الصف السادس األساسي، وق العقلية في الرياضيات لدى عينة من طلب

ن  وعتين) ١٨٠(م ى مجم يمھم إل م تقس ة، ت اً وطالب ة در: طالب داھما تجريبي تخدام إح ت باس س
درة  ار الق وير اختب م تط د ت ة، وق ة التقليدي دريبي واألخرى ضابطة درست بالطريق امج الت البرن

ة دھا العقلية وتطبيقه على طلبة المجموعتين قبل إجراء التجرب ائج الدراسة وبع د أظھرت نت ، وق
درة ا ار الق ى اختب وعتين عل ة المجم ات طلب ين عالم ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج لعقلي

  .لصالح طلبة المجموعة التجريبية

ب  رى الخطي ي ) ٢٠٠٤(وأج دريبي لمعلم امج ت ة برن اء فاعلي ول استقص ة ح دراس
ر الرياضي والتحصيل  ى التفكي ا عل الرياضيات في تنمية قدرة الطلبة في المرحلة األساسية العلي

ن  ة م ة الدراس ت عين د تكون ي الرياضيات، وق ن طل) ٢٩١(ف ة م اً وطالب ع طالب ة الصف التاس ب
اج األساسي ، قسموا إلى مجموعتين، إحداھما تجريبية درست من خالل عرض مواقف من المنھ

ي المدرسي تتعلق بمظاھر التفكير الرياضي ة الت ، بحيث يتم تعريف الطلبة بتلك المظاھر وبالكيفي
ف ة المواق ا معالج ن خاللھ تم م د تي ة، وق ة التقليدي م تطوير ، واألخرى ضابطة درست بالطريق

ائج الدراسة  د أظھرت نت اختبارين، أحدھما لقياس التفكير الرياضي واآلخر لقياس التحصيل، وق
ر  ار التفكي ن اختب ل م ي ك ابطة ف ة الض ة المجموع ى طلب ة عل ة التجريبي ة المجموع وق طلب تف
ة  روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع ائج الدراس رت نت ا أظھ يلي، فيم ار التحص ي واالختب الرياض

   . بين طلبة المجموعتين تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس  إحصائية

ر من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن  ھناك ضعفاً واضحاً لدى الطلبة في التفكي
ي  ر المنطق ر التفكي ي مظھ ة الرياضي، وخصوصاً ف ل دراس  ,Cosmides & Tooby(مث

دما ، )1997 ن عن تم ولك ات ي ى عملي ة عل دريب الطلب ىت ة ذات معن ط معرفي تم رب دما ي ، أو عن
ذا الرياضيات بالواقع الحياتي اليومي  ة، وھ دى الطلب ر الرياضي ل ة التفكي فإن ذلك يسھم في تنمي

  :كل مندراسة ما أكدته 
(Worthington & Carruthers, 2003; Gray & Tall, 1994; Moses et al., 1990) 
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 رياضي لدى الطلبة من خالل المسائل الرياضيةتطوير التفكير الالدراسات أھمية وقد أكدت 
ام(كل من مثل دراسة خالل البرامج التدريبية  ، أو من)Back, et.al, 2003( ةدراسمثل   ،برھ

  .)٢٠٠٤ ؛ الخطيب، ٢٠٠٣

ر الرياضي وتأتي ھذه الدراسة لدعم الدراسات السابقة التي  بحثت في بعض مظاھر التفكي
ا وتتميز ھذه الدراس لدى الطلبة، ابقة بأنھ يدراسمن الة عن الدراسات الس ادرة الت ة الن  ات العربي
دنيامظاھر التفكير الرياضي السائدة لدى وصف بحثت في  ز طلبة المرحلة األساسية ال ا تتمي ، كم

ة  دى طلب ر الرياضي ل اس مظاھر التفكي احثين استخدامھا لقي ھذه الدراسة بتطوير أداة يمكن للب
  .  الصف الثالث األساسي

ات البحث في مجال و ة حول أدبي ائج علمي ذه الدراسة تضيف نت رلعل ھ ام  التفكي بشكل ع
  . بشكل خاصوالتفكير الرياضي 

 
  الطريقة واإلجراءات

 
  الدراسة عينة

ة الصف  ع طلب ع الدراسة من جمي ثيتكون مجتم ة  الثال د التعليمي ة ارب ي منطق األساسي ف
   .الدوليةالتابعة لوكالة الغوث 

ك لتسھيل وقد تم اختي ة الدراسة، وذل ار عينة عنقودية قصدية من مجتمع الدراسة لتمثل عين
  .القيام بعملية جمع البيانات وتنفيذ الدراسة

  : وقد تمت طريقة اختيار العينة حسب اإلجراءات التالية

ة الغوث مدارس  تسعتم اختيار  - ة لوكال ة التابع د التعليمي ي تشتمل من مدارس منطقة ارب الت
   .لإلناثاألخرى  واألربعخمس منھا للذكور  األساسي،على طلبة الصف الثالث 

دارس األساسي في  الثالثمن شعب طلبة الصف واحدة  ةتم اختيار شعب - كل مدرسة من الم
  .اختيارھاتم تطبيق اختبار التفكير الرياضي على طلبة الشعبة التي تم حيث  التسع،

  :الجنسوزيع عينة الدراسة حسب ت) ١(رقم ويبين الجدول 

  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:  )١(جدول 

 

  المجموع  إناث  ذكور  الجنس

  ٣٤٦  ١٥٦  ١٩٠ عدد الطلبة
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  أدوات الدراسة

  :التالية اةداألتشتمل الدراسة على 

م فقرة، تغطي ) ١٨(ويتكون من : اختبار التفكير الرياضي ي ت ر الرياضي الت مظاھر التفكي
ر الرياضي، ) ٣( إعدادبستة مظاھر، حيث تم تحديدھا  فقرات على كل مظھر من مظاھر التفكي

اھر  ذه المظ تة وھ يالس ة،  :ھ الرموز، والنمذج ر ب تنتاج، والتعبي تقراء، واالس يم، واالس التعم
 . والتخمين

ر الرياضيالدراسة فقد تم عرض  أداةوللتحقق من صدق  ار التفكي ى مجموعة من  اختب عل
دريس الرياضيات، ): ( ٥(ھم المحكمين عدد اھج وطرق ت دكتوراه في من ثالثة يحملون شھادة ال

ين يحمال واثنان ن شھادة الدكتوراه في القياس والتقويم، وفي ضوء مالحظات واقتراحات المحكم
بعض فقد تم إجراء التعديالت الالزمة دائل ل ديل الب رات من حيث تع ديل بعض الفق م تع ، حيث ت

ر الواضحة  األسئلة الموضوعية، ئلة غي ادة صياغة بعض األس بالنسبة لمستويات وتوضيح وإع
  .أعمار الطلبة عينة الدراسة

من مجتمع الدراسة من خارج كما تم تطبيق اختبار التفكير الرياضي على عينة من الطلبة 
د يمثلون إحدى شعب الصف الثالث األساسيطالباً وطالبة ) ٣٦(عددھم عينة الدراسة، بلغ  ، وق

م  ر الرياضي ت اھر التفكي ر من مظ ى كل مظھ ة عل ات الطلب ين عالم اط ب حساب معامل االرتب
  :وعالماتھم على اختبار التفكير الكلي، وكانت النتائج على النحو التالي

معامالت االرتباط بين العالمة على كل مظھر من مظاھر التفكير الرياضي : )٢(جدول 
  .رياضيوالعالمة الكلية على اختبار التفكير ال

 التخمين  النمذجة التعبير بالرموز  االستنتاج  االستقراء  التعميم  المظھر

  *٠.٨١  *٠.٧٢  *٠.٣٦  *٠.٦٩  *٠.٧٠  *٠.٧٨ التفكير الرياضي

  )  ٠.٠٥   (دال على مستوى الداللة   *

م يظھر من النتائج الواردة في الجدول ين )  ٢(  رق اط ب امالت االرتب ة أن مع عالمات الطلب
ي ذات تھم على اختبار اعالمظھر من مظاھر التفكير الرياضي وكل معلى  التفكير الرياضي الكل

ر الرياضي ھي مؤشر  رات كل مظھر من مظاھر التفكي ى أن فق دل عل داللة إحصائية، وھذا ي
  .  صادق لقياس التفكير الرياضي الكلي

ات  التفكير الرياضيوللتحقق من ثبات اختبار  م حساب معامل الثب د ت ة النصفية بافق لتجزئ
ن  ة م ة المكون ات العين ى عالم د) ٣٦(عل ة، وق اً وطالب ار  طالب ات الختب ل الثب غ معام ر بل التفكي

  . وھي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة ،)٠.٩٠( الرياضي 
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ى مكتسب ) درجة القطع(ولتحديد قيمة تقديرية لمستوى األداء المطلوب  لتصنيف الطالب إل
رك  لمظاھر التفكير الرياضي أو ة بي م استخدام طريق د ت للمجموعات المتضادة غير مكتسب، فق

)Berk, 1980( حيث تم تطبيق االختبار على مجموعتين، إحداھما متقنة ،)ع ) طلبة الصف الراب
اني(واألخرى غير متقنة  وعتين )طلبة الصف الث ة كل من المجم ل عالمات طلب م تمثي د ت  -، وق

ر الرياضي  ار ككل لكل مظھر من مظاھر التفكي د نقطة  -ولالختب راري وتحدي ى تك ى منحن عل
ة القطع ا درج ى أنھ ين عل اطع المنحني ن . تق ر م ل مظھ ات القطع لك الي درج دول الت ين الج ويب
  : مظاھر التفكير الرياضي ولالختبار ككل

  .درجات القطع لكل مظھر من مظاھر التفكير الرياضي ولالختبار ككل:  )٣(جدول 

 االستنتاج قراءاالست  التعميم  المظھر
التعبير 
  بالرموز

  التخمين  النمذجة
التفكير 
 الرياضي

  ٨.٣٤  ١.٢٩  ١.٣٧  ١.٣١  ١.٤٦  ١.٤٥  ١.٥١  درجة القطع
  

  ةإجراءات الدراس

  .على عينة الدراسةليتم تطبيقه  اختبار التفكير الرياضيتم تطوير  -

ة  - ة الدراس د عين م تحدي ار بت دارس الاختي ة للم ث ممثل م تسع شعب للصف الثال ي ت تسع الت
 .اختيارھا، بواقع شعبة واحدة من كل مدرسة

ة الدراسة  - تم تجريب اختبار التفكير الرياضي على عينة من مجتمع الدراسة من خارج عين
  .للتحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار

ار  - ق اختب ر الرياضيتم تطبي ة  التفكي ى عين د  الدراسة،عل ة وق ق تمت متابع ار تطبي االختب
 .الثالثاون مع مديري ومديرات المدارس ومعلمي ومعلمات الصف بالتع

ام الدراسي  - ر الرياضي خالل الفصل األول من الع ار التفكي ق اختب  ٢٠٠٦/٢٠٠٧تم تطبي
    .٢٠٠٦وتحديداً في األسبوع الثالث من شھر كانون األول من العام 

م  - ات ت ل البيان ار لتحلي حيح االختب ة اإلتص امج الحزم تخدام برن ائية باس  )SPSS(حص
   .  واإلجابة عن أسئلة الدراسة

  
  متغيرات الدراسة

ر الرياضي،  ،ھذه الدراسة دراسة وصفية مسحية دتع وتشتمل على متغير أساسي ھو التفكي
ة ذه الدراس د ألغراض ھ ر الرياضي المع ار التفكي ى اختب ب عل أداء الطال اس ب تمل . ويق ا تش كم

  ). ذكور، إناث: (ن ھماالدراسة على متغير الجنس وله مستويا
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  المعالجة اإلحصائية

ة  ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس ة ت ئلة الدراس ن أس ة ع لإلجاب
ة ، على اختبار التفكير الرياضي ولكل مظھرطلبة اللعالمات  م حساب نسبة اكتساب الطلب ا ت كم

ار تم استخدام كما لكل مظھر من مظاھر التفكير الرياضي حسب درجة القطع،  د  )ت(اختب لتحدي
  .على اختبار التفكير الرياضي تعزى للجنسطلبة الوجود فروق بين متوسطات عالمات 

  
  نتائج الدراسة 

  اإلحصائيالوصف  .١

) ١٨(من ) ١٥(لدى ذكور الصف الثالث  التفكير الرياضيكانت أعلى عالمة على اختبار 
ذكور  اوھي أعلى عالمة في االختبار بين ال ة  ث،واإلن ى عالم ا أدن دى ذكور الصف الثالث أم ل

  .واإلناثوھي أدنى عالمة في االختبار بين الذكور ) ١٨(من ) ١(فكانت 

ث  اث الصف الثال دى إن ر الرياضي ل ار التفكي ى اختب ة عل ى عالم ت أعل ن ) ١٤(وكان م
  ).١٨(من ) ٣(، أما أدنى عالمة لدى إناث الصف الثالث فكانت )١٨(

  اإلحصائيالتحليل  .٢

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  .أ

  طلبة الصف الثالث األساسي؟  مظاھر التفكير الرياضي السائدة لدىما 

دول  ين الج م يب ى  )٤(رق ة عل ات الطلب ة لعالم ات المعياري ابية واالنحراف اط الحس األوس
  :اختبار التفكير الرياضي

الطلبة على اختبار التفكير األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )٤(جدول 
  الرياضي

  الرتبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المظھر

  السادس  ٠.٩٢  ١.١٨  التعميم

  الثاني  ٠.٧٢  ١.٥٣  االستقراء

  الخامس  ٠.٩١  ١.٢٤  االستنتاج

  الثالث  ٠.٦٥  ١.٤٨  التعبير بالرموز

  الرابع  ٠.٧٢  ١.٢٧  النمذجة

  األول  ٠.٨٦  ١.٦٥  التخمين

  -  ٣.١٩  ٨.٣٤  الكليالتفكير 
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ر الرياضي من حيث ) ٤(ظھر من النتائج الواردة في الجدول رقم ي أن أعلى مظاھر التفكي
أتي في  الرموز، وي ر ب الوسط الحسابي ھو مظھر التخمين يليه مظھر االستقراء، ثم مظھر التعبي

ة،  ر النمذج ة مظھ ة الرابع يم المرتب ر التعم ل مظھ ا ح تنتاج، فيم ر االس ا مظھ ة يليھ ي المرتب ف
  . السادسة واألخيرة

  :القطعنسبة اكتساب الطلبة لمظاھر التفكير الرياضي حسب درجة ) ٥(ويبين الجدول رقم 

  نسبة اكتساب الطلبة لمظاھر التفكير الرياضي حسب درجة القطع:  )٥(جدول 

 *نسبة االكتساب  القطع –الوسط   درجة القطع  الوسط الحسابي  المظھر

  %٣٦.٦  ٠.١١ -  ١.٢٩  ١.١٨  التعميم

  %٥٨.٤  ٠.٠٨+   ١.٤٥  ١.٥٣  االستقراء

  %٤١.٦  ٠.١٣ -  ١.٣٧  ١.٢٤  االستنتاج

  %٥٤.٩  ٠.٠٢+   ١.٤٦  ١.٤٨  التعبير بالرموز

  %٣٩.٧  ٠.٠٤ -  ١.٣١  ١.٢٧  النمذجة

  %٥٢.١  ٠.١٤+   ١.٥١  ١.٦٥  التخمين

  %٥٤.١  ٠.٠٥ -  ٨.٣٩  ٨.٣٤  التفكير الكلي

   .الذين حصلوا على عالمة أكبر من أو تساوي درجة القطع نسبة االكتساب ھي نسبة الطلبة* 

م  دول رق ي الج واردة ف ائج ال ن النت ر م اھر ) ٥(يظھ ة لمظ اب الطلب بة الكتس ى نس أن أعل
ت  ع كان ة القط ر الرياضي حسب درج ر % ٥٨.٤التفكي تقراء،لمظھ ر  االس ر التعبي ا مظھ تالھ

، وفي جميع المظاھر الثالثة السابقة % ٥٢.١، ثم مظھر التخمين بنسبة % ٥٤.٩بالرموز بنسبة 
ى من درجة ) االستقراء، والتعبير بالرموز، والتخمين( ة أعل كان الوسط الحسابي لعالمات الطلب

اله مظھر النمذجة بنسبة % ٣٦.٦وقد حل مظھر االستنتاج في المرتبة الرابعة بنسبة  .القطع ، ت
ة السادسة% ٣٩.٧ يم في المرتب رة بنسبة  ، فيما حل مظھر التعم ع % ٣٦.٦واألخي ، وفي جمي

ابقة  يم(المظاھر الثالثة الس تنتاج، والنمذجة، والتعم ة ) االس ان الوسط الحسابي لعالمات الطلب ك
  .أقل من درجة القطع

أن نسبة اكتساب الطلبة للتفكير الرياضي ) ٥(كما يظھر من النتائج الواردة في الجدول رقم 
ان الوس% ٥٤.١الكلي كانت  د ك ل من ، وق ي أق ار الكل ى االختب ة عل ط الحسابي لعالمات الطلب

  . درجة القطع لالختبار الكلي
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   .ب

ة  على مستوى(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية  ة ) ٠.٠٥  الدالل في اكتساب طلب
  تعزى للجنس؟  الصف الثالث األساسي لمظاھر التفكير الرياضي والتفكير الرياضي الكلي

لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب الطلبة لمظاھر التفكير الرياضي تعزى 
ى كل مظھر من  للجنس، تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة عل

ة اإلحصائي  م حساب قيم ا ت ي، كم ار الكل ر الرياضي ولالختب اھر التفكي ة ) ت(مظ ين للمقارن ب
ار  ر ولالختب اث لكل مظھر من مظاھر التفكي ذكور واإلن ابية لعالمات كل من ال األوساط الحس

  .  الكلي

ر ) ت(نتائج اختبار ) ٦(ويبين الجدول رقم  ى مظاھر التفكي للمقارنة بين عالمات الطلبة عل
   :الجنسالرياضي واالختبار الكلي حسب متغير 

بين عالمات الطلبة على مظاھر التفكير الرياضي  للمقارنة) ت(نتائج اختبار :  )٦(جدول 
  الجنسواالختبار الكلي حسب متغير 

  الجنس  المظھر
عدد 
  الطلبة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  التعميم
  ١.٠٠  ١.٢٢  ١٩٠  ذكور

٠.٣٧٢  ٠.٨٩٤  
  ٠.٨٢  ١.١٣  ١٥٦  إناث

  االستقراء
  ٠.٦١  ١.٥٤  ١٩٠  ذكور

٠.٧٦٤  ٠.٣٠٠  
  ٠.٨٣  ١.٥١  ١٥٦  إناث

  االستنتاج
  ٠.٩٨  ١.٢٤  ١٩٠  ذكور

٠.٩٩٧  ٠.٠٠٣  
  ٠.٨١  ١.٢٤  ١٥٦  إناث

التعبير 
  بالرموز

  ٠.٥٤  ١.٥٣  ١٩٠  ذكور
٠.١١٤  ١.٥٨٥  

  ٠.٧٦  ١.٤٢  ١٥٦  إناث

  النمذجة
  ٠.٨٠  ١.٢٢  ١٩٠  ذكور

٠.١٢٢  ١.٥٥١  
  ٠.٦٠  ١.٣٣  ١٥٦  إناث

  التخمين
  ١.٠١  ١.٧١  ١٩٠  ذكور

٠.١٧٢  ١.٣٦٨  
  ٠.٦٣  ١.٥٨  ١٥٦  إناث

التفكير 
  الكلي

  ٣.٢٠  ٨.٤٤  ١٩٠  ذكور
٠.٥٢٦  ٠.٦٣٥  

  ٣.١٨  ٨.٢٢  ١٥٦  إناث
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م  ين ) ٦(يظھر من النتائج الواردة في الجدول رق ة إحصائية ب روق ذات دالل ه ال توجد ف أن
ل ى ك اث عل ات اإلن ابية لعالم اط الحس ذكور واألوس ات ال ابية لعالم اط الحس ن  األوس ر م مظھ

ر الرياضيمظاھر التفكير الرياضي  ار التفكي ا اختب ي اشتمل عليھ ان مستوى الستة الت ، حيث ك
  ).٠.٠٥(مستوى الداللة الداللة لكل مظھر أكبر من 

م  ة إحصائية ) ٦(كما يظھر من النتائج الواردة في الجدول رق روق ذات دالل ه ال توجد ف أن
ر األوساط الحسابية لعالمات الذكور بين  ار التفكي ى اختب اث عل ابية لعالمات اإلن واألوساط الحس

ي، حيث كان ة الرياضي الكل ة ب )٠.٦٣٥(المحسوبة تساوي ) ت(ت قيم ، )٠.٥٢٦(مستوى دالل
  ).٠.٠٥(مستوى الداللة أكبر من وھي 

  
  مناقشة النتائج

  األولمناقشة نتائج السؤال 

   ؟األساسي الث طلبة الصف الث مظاھر التفكير الرياضي السائدة لدىما 

ر الرياضي أظھرت نتائج الدراسة  أن طلبة الصف الثالث األساسي يكتسبون مظاھر التفكي
ة  تقراء،(الثالث ر  االس الرموز،والتعبي ين ب ن ) والتخم ب زادت ع اط  ،% ٥٠بنس ت األوس وكان

  .القطعالحسابية لعالماتھم في كل مظھر من ھذه المظاھر أعلى من درجة 

ة والمطورة النتائج إلى أن مناھج الرياضيات الحديثة  تلك أن تعزىويمكن  لصفوف المرحل
ارات تنمي  ى مھ دنيا أصبحت تركز عل ية ال ر بعض األساس من خالل الرياضي مظاھر التفكي

ى  ز عل ق بالتركي ارين تتعل دريبات وتم اف ت اط اكتش من األنم ة ض كلية والعددي ورية والش الص
دى الطالب متسلسالت تعرض بشكل واضح ومرتبط بالحي ة ل اج الرياضيات اة اليومي ضمن منھ

ائج ؛ مما يدفعه للبحث عن تلك األنماطابتداًء من الصف األول األساسي ، وتتفق تلك النتائج مع نت
ى األعداد . )Worthington & Carruthers, 2003(دراسة  كما تركز مناھج الرياضيات عل

اھ وم وخواصھا من خالل التمثيل الحسي وشبه الحسي للمف د المفھ ى تجري ة للوصول إل يم العددي
وز ائج والتعبير عنه على شكل رم ائج مع نت ك النت  ،)Gray & Tall, 1994(دراسة ، وتتفق تل
ا العمليات على األعداد  كما تبحث المناھج في خواص ة وربطھ ة والتجميعي مثل الخاصية التبديلي

الواقع ا تعطي . ب اھج كم ي الرياضيات المن ة ف ة الحديث دير لموضوع الأھمي دريب تق من خالل ت
دير  ارات تق ى مھ ة عل ومالطلب ايير المجلس األطوال واألوزان والحج ه مع دت علي ا أك ذا م ، وھ
  ).NCTM(الوطني لمعلمي الرياضيات 

ة  اھر التالي ث للمظ ة الصف الثال اب طلب بة اكتس ا نس يم(أم ة، والتعم تنتاج، والنمذج ) االس
ل  ، وكانت األوساط% ٥٠فكانت أقل من  ذه المظاھر أق الحسابية لعالماتھم في كل مظھر من ھ
  .من درجة القطع

افٍ  كل ك ز بش ة ال ترك يات الحديث اھج الرياض ى أن من ائج إل ك النت زو تل ن ع ى  ويمك عل
يم تنتاج والتعم ة واالس ارات النمذج تخدام مھ ب اس ن الطال ب م ي تتطل ارين الت دريبات والتم . الت
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ھم للريا ي تدريس ون ف ز المعلم وم ويرك ى المفھ ك ضيات عل ة تل ام بنمذج الرياضي دون االھتم
ةكما أن المعلمين يركزون بدرجة كبيرة على المفاھيم،  ة،  تقديم المعرف ة إجرائي الرياضية بطريق

ر صحة دون االھتمام بالمعرفة المفاھيمية ؛ مما يؤدي بالطالب إلى عدم استخدام المنطق في تبري
ذه الن ة، وتتفق ھ ائج أو خطأ خطوة معين ائج مع نت  .)Cosmides & Tooby, 1997(دراسة ت

ول ة  ويمكن الق رات لغوي ة وتعبي ذه المظاھر تتطلب من الطالب معرف ل أن بعض ھ صياغة مث
ر اللغوي عن الرياضية التعميمات ، وفي ھذه المرحلة العمرية ھناك ضعف لدى الطلبة في التعبي

  .رة على الوصول إلى التعميم بشكل صحيح؛ مما يؤدي بالطالب إلى عدم القداألفكار الرياضية

ة %  ٥٤.١وفيما يتعلق باختبار التفكير الكلي فقد أظھرت النتائج اكتساب ما نسبته  من الطلب
  . لمظاھر التفكير الرياضي ككل

  الثانيمناقشة نتائج السؤال 

ة إحصائية  ة (ھل توجد فروق ذات دالل ى مستوى الدالل ة ) ٠.٠٥  عل في اكتساب طلب
  ف الثالث األساسي لمظاھر التفكير الرياضي والتفكير الرياضي الكلي تعزى للجنس؟ الص

ين متوسطات  اتأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ة  عالم طلب
ار على الصف الثالث األساسي  ه،كل مظھر من مظاھر التفكير الرياضي وعلى االختب تعزى  كل

ى ويمكن أن تعزى تل، للجنس ك أن ك النتيجة إل اث في تل ذكور واإلن ة األساسية ال ة المرحل طلب
ار،  المرحلة الدراسية يكون لديھم دوافع واتجاھات متساوية نحو تحصيل عالمات عليا في االختب
رات  حيث تتطلب المعرفة تفكيراً ومھارات عقلية غير معقدة، وال تتطلب استدعاء الكثير من الخب

افؤ في مما يشير إلى  ؛السابقة اثوجود تك ذكور واإلن دى كل من ال ر الرياضي ل ك  التفكي في تل
  .)١٩٨٢شطناوي ، (، وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة العمريةالمرحلة 

  
  التوصيات

  :يليفي ضوء نتائج الدراسة فإن الدراسة توصي بما 

ة .١ ى تنمي دنيا عل ر  ضرورة تركيز مناھج الرياضيات في المرحلة األساسية ال ارات التفكي مھ
  . الرياضي لدى الطلبة

د  الطلبة تطوير مظاھر التفكير الرياضي لدىتدريب معلمي الرياضيات على  .٢ من خالل عق
   .تدريبيةورشات 

  
  المراجع

ادو، صالح - د بكر .أبو ج ل، محم يم   ).٢٠٠٧( .ونوف رتعل ة والتطبيق :التفكي   .١ط . النظري
  . ردناأل .عمان .دار المسيرة للنشر والتوزيع
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ى ). ٢٠٠٧( .عبد هللاوعبابنة،  .أبو زينة، فريد - دريس الرياضيات للصفوف األول  .مناھج ت
  . األردن .عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع.  ١ط 

تعلم ). ٢٠٠٤( .عالم، رجاء أبو - ه :ال ع.  ١ط . أسسه وتطبيقات . دار المسيرة للنشر والتوزي
  . األردن .عمان

ام - ج ،برھ ادس "). ٢٠٠٣( .أري ة الصف الس درات طلب ادة ق ي زي دريبي ف امج ت ر برن أث
ادة الرياضيات ر منشورة. "األساسي العقلية في م تير غي الة ماجس ة الھاشمية .رس  .الجامع

  .األردن

ة "). ٢٠٠٤( .خالد ،الخطيب - دريبي لمعلمي الرياضيات في تنمي امج ت استقصاء فاعلية برن
. "على التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضياتاألساسية العليا قدرة الطلبة في المرحلة 

  . األردن .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .رسالة دكتوراه غير منشورة

ر ). ٢٠٠٣( .جودت ،سعادة - ارات التفكي ع . ١ط   .تدريس مھ  .دار الشروق للنشر والتوزي
  . األردن .عمان

طناوي - ل ،ش د "). ١٩٨٢( .فاض ي عن ر الرياض ور التفكي ي تط ة ف ة الثانوي ة المرحل طلب
  . األردن .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة. "األردن

يم - ة والتعل ية). ٢٠٠٥( .وزارة التربي ث الدراس م للمباح ل المعل اھج  . ١ط  .دلي إدارة المن
  .األردن .عمان. والكتب المدرسية
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  ملحق

  اختبار التفكير الرياضي

  

  :الطالبعزيزي 

ية  ة األساس دنيا،يھدف ھذا االختبار إلى قياس مستوى التفكير الرياضي لدى طلبة المرحل ار  ال ويتكون االختب
ة  بعناية،كل فقرة يرجى قراءة  قصيرة،فقرة بعضھا موضوعي واآلخر يحتاج إلى إجابات ) ١٨(من  ووضع اإلجاب

  .األسئلةالمناسبة في المكان المخصص لھا على ورقة 

  :معلومات الطالب 

  : ...............................................اسم الطالب 

  : ...............................................المدرسة    

  ...................: ............................الصف      
  

  : السؤال األول 

   ٢يقبل القسمة على  ٤٦العدد 

  ٢ال يقبل القسمة على  ٤٧العدد 

  ٢يقبل القسمة على  ٩٢العدد 

   ٢ال يقبل القسمة على  ٩٣العدد 

  ..........    إذا كان آحاده عدداً  ٢يقبل العدد القسمة على : التعميم 

ً     -أ   زوجيا     - ب         فرديا

  :ال الثاني السؤ

  :سم  ھو  ٥الذي طول ضلعه             مجموع أطوال أضالع المربع  *

  سم ٥   ٤=  سم  ٥+ سم  ٥+ سم  ٥+ سم  ٥ 

  :سم ھو  ٣الذي طول ضلعه           مجموع أطوال أضالع المربع  *

  سم ٣   ٤=  سم  ٣+ سم  ٣+ سم  ٣+ سم  ٣ 

  :سم ھو  ٦ذي طول ضلعه ال          مجموع أطوال أضالع المربع  *

  سم ٦   ٤=  سم  ٦+ سم  ٦+ سم  ٦+ سم  ٦ 

  = .....................مجموع أطوال أضالع أي مربع : التعميم

  طول الضلع    ٤   -ب    طول الضلع+   ٤    -أ
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  : السؤال الثالث 

  ٨=  ٣+  ٥و       ٨=  ٥+  ٣

  ٦=  ٢+  ٤و       ٦=  ٤+  ٢

   ٩=  ٧+  ٢و       ٩=  ٢+  ٧

  + .............. العدد الثاني =  العدد الثاني  + العدد األول :  التعميم 

  العدد الثاني   -ب      العدد األول     -أ

  : السؤال الرابع 

  :العدد الناقص في السلسلة التالية 

  : ھو     ١١٢،    ١٠٦،  ........  ،    ٩٤،    ٨٨،    ٨٢

  ٩٦    - د        ٩٨   - ج      ١٠٠   - ب        ١٠٢   -أ

  :السؤال الخامس 

  :الشكل الناقص في السلسلة التالية 

  :،               ،             ھو.................. ،            ،           ،                     

  

     - ج                     -ب                      -أ

  

  : السؤال السادس 

  : عدد السادس في السلسلة التالية ال

2

1
  ،

3

1
 ،

4

1
  :ھو.......... ، .......... ، .......... ، 

.  أ
5

1
.  ،             ب

6

1
.  ،            ج

7

1
  

  

  : السؤال السابع 

  عدد زوجي= عدد زوجي + عدد زوجي 

  عدد فردي= عدد فردي  + عدد زوجي 

  عدد زوجي= عدد فردي  + عدد فردي  
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  : عدد فردي   ھو عدد +  ٥٤اعتماداً على ما سبق فإن   

  زوجي     -ب        فردي    -أ

  :السؤال الثامن 

  إلى في الشكل المجاور ، الخط المتقطع يقسم المربع

  .قسمين متطابقين ، ويسمى ھذا الخط خط التماثل 

  : أي األشكال التالية يمكن رسم خط تماثل لھا 

  

     -ج                       -ب                               -أ

  

  : السؤال التاسع 

ى األعداد الثالثة ود علبحيث يحتوي كل سطر وكل عم  ٣،  ٢،  ١أكمل المربع السحري التالي باألعداد  
  .المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  : السؤال العاشر 

  :الجدول التالي يربط بين كل عدد وحرف يدل عليه 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ھـ  ن  م  ل  ع  ص  س

  م =  ع  +  وبالرموز     ص       ٥=    ٣+    ٢:  مثال 

  :أجب عما يلي كما في المثال السابق 

  ..... + ..... =  ........     وبالرموز     ..   =  ..  ٦+    ١        

    ٣  

١      

  ٢    
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  :السؤال الحادي عشر 

  

  :تدل على أعداد ،  وكان                ،                 إذا علمت أن كالً من   

  

  =   ١٠+          +             فإن   ٥٤=              +               

  

       ٦٤    -ج             ٥٤    - ب              ٤٤     -أ

  : السؤال الثاني عشر 

  :التعبير الصحيح عن الشكل التالي باستخدام عملية الضرب ھو 

  

  ٣    ٢  - أ 

  

  ٢    ٣ -ب

  

  

  

  

  

  :السؤال الثالث عشر 

أي المناطق المظللة التالية تمثل 
3

1
  :الشكل المعطى 

     

  ج                               ب                                             أ                                   

   



 "مظاھر التفكير الرياضي السائدة لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن"ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :السؤال الرابع عشر 

  : الشكل التالي يمثل ھوايات طلبة إحدى شعب الصف الثالث األساسي 

                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  : السؤال الخامس عشر 

  : أي األشكال التالية يمكن أن تشكل مكعباً عند تجميعه 

                

                

                

  ب                                                                  أ                                   

  : عشر السؤال السادس 

  : أي الوعائين التاليين يحتوي على كمية أكبر من الماء 

  

  

  

  

   

  

  

  ب                                                    أ                                                        

  

كم يزيد عدد الطلبة الذين هوايتهم كـرة القـدم عـن
  الطلبة الذين هوايتهم المطالعة ؟

  ١٠ -  أ
 ٨     -ب

  ٢      -ج



 ٩١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العبسي

 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السؤال السابع عشر 

  .يمثل الشكل المجاور مجاالت المصروف الشھري لعائلة

  :ّدر الكسر الذي يدل على اإليجار بالنسبة للمصروف الكلي بالقيمة يق

           -أ 
3

1
       - ب           

4

1
             

  

  : السؤال الثامن عشر 

  :بالقيمة    ١١٧+    ٣٨٩يقّدر ناتج   

     ٤٠٠   - ب             ٥٠٠    - أ

  

  ھت األسئلةانت

 اإليجار

  مصروفات
 أخرى

 المأكل


