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 الملخص

( تحليل، تركيب، تقويم)برنامج للتفكير في تطوير مهارات التفكير العليا هدفت الدراسة الراهنة إلى التحقق من أثر 
طالبة من طالبات الصف السادس االبتدائي الموهوبات في ( 12)شملت عينة الدراسة . واالتجاه نحو الرياضيات

لقياس مهارات التفكير ( SEA) تم استخدام اختبار.  مملكة البحرين الرياضيات الملتحقات بالمدارس الحكومية في
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام .  العليا، واختبار االتجاه نحو الرياضيات

أثر  وجود أكدت النتائج (.   (Wilcoxonواختبار الرتب ذات اإلشارة (Mann-Whitney Test)واختبار مان وتني 
مهارات التفكير العليا واالتجاه نحو الرياضيات لدى الطالبات الموهوبات في مملكة في تطوير  للبرنامج يجابيإا

 .البحرين
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Abstract 

The purpose of the current study was to identify the effect a thinking program on developing 
high thinking skills and attitudes toward Mathematics of Mathematically gifted female 6th 
grade students.  The sample consisted of (21) students enrolled in the secondary schools in 
the Kingdom of Bahrain. The SEA test was used to measure high thinking skills.; also the 
attitudes towards mathematics test was used.  The Means, Standard Deviation, Analysis of 
Mann-Whitney Test and Wilcoxon Signed Rank test were used.  The results indicated that 
there was a positive effect of the program in developing high thinking skills and attitudes 
toward Mathematics of Bahraini gifted female students. 
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 للتفكير في تطوير مهارات التفكير العليا واالتجاه  برنامجأثر 
 نحو الرياضيات لدى الطالبات الموهوبات بمملكة البحرين

 :مقدمة الدراسة
نال تعلم، تعزيز وتطوير مهارات التفكير اهتمامًا منقطع النظير، خاصة مع دخولنا في األلفية الثالثة التي تتسمم بالتعقيمد      

ولممذل  أصممبحت المتسسممات التربويممة تمولي اهتمامممًا كبيممرًا لتطمموير  ممدرات   .تتممر  مجممااًل للتفكيممر العشموائيوالتسمار،، وبممذل  ال 
الطلبة في استخدام مهارات التفكير المختلفة، ومنها مهارات التفكير العليا من أجل مواكبة تحديات العصمر واإلسمهام فمي بنما  

مي نحمو تطموير مهمارات التفكيمر، وانتقمال ذلم  االهتممام إلمى المتسسمات إلمى التوجمه العمال( 1002( السمرور تشمير.  المسمتقبل
التعليميممة العربيممة إيمانممًا منهمما بممدور ممارسممة مهممارات التفكيممر المختلفممة فممي تطمموير  ممدرات الطلبممة العقليممة والرفممع مممن مسممتوى 

 .تحصيلهم األكاديمي
يات وبمرامج متنوعمة لتطمموير مهمارات التفكيمر المختلفممة لمى توظيمف اسممتراتيجإممن همذا، سممعت العديمد ممن الدراسممات انطال مًا    

ويبمين (.  1002العتموم والجمراح وبشمارة، )وذل  من خالل محتوى دراسي معين أو مواد تعليمية خاصمة تعمد ألهمداف محمددة 
دراجمه فمي  ائممة الممواد الدراسمية يعمد ضمرورة ملحمة إذا  لنا هذا بما ال يد، مجااًل للش  أن إدخال تعليم التفكير في الممدارس واد

وألن (.  1002الكنمممدري والمحمممرزي والكنمممدي، )ممما أردنممما أن نبنمممي جمممياًل مفكمممرًا أو ننشمممل مجتمعممًا يتصمممف بالتماسممم  والممموعي 
التفكير يعتبر أداة أساسية في تحصيل المعرفة، تعمل النظم التربوية على تطوير وتعليم التفكير ليتمكن الفرد من التعاممل ممع 

 (.1002أبو جادو ونوفل، )معاصرة متطلبات الحياة ال
التمذكر، : ساسمية، ويشممل مهماراتو د ميز العلما  بين مستويات مختلفة من التفكير، حيث أن التفكير يقسم المى مهمارات أ   
 ومهممارات عليمما ممن التفكيممر كمالتفكير النا ممد، اإلبمداعي، اتخمماذ القممرار،.  سمترجا،، التعممرف، المالحظمة، المقارنممة، والتصمنيفالا

 (. 1002الشريدة، )التفكير في التفكير وأخيرًا مهارة حل المشكالت 
فممي أعلممى سمملم بلمموم لمهممارات التفكيممر العليمما، حيممث  ممام بلمموم بوضممع ( تحليممل، تركيممب، تقممويم)تمميتي مهممارات التفكيممر العليمما    
ات بلمموم فممي النممموذ  لممى عممدة مسممتويات، بحيممث تصمماس األهممداف حسممب أحممد مسممتويإلسممل هرمممي لفهممداف التعليميممة  سممم تس

وحسب سلم بلوم تمثمل مهمارات التحليمل والتركيمب والتقمويم، .  نتباه إلى الفرق في مهارات التفكيرالي بدوره جذب االهرمي والذ
و مممد ثبمممت ممممن خمممالل الدراسمممات والخبمممرات العمليمممة أن مهمممارات (.  1002العتممموم ووخمممرون، )مكونمممات للتفكيمممر عمممالي الرتبمممة 

ليا ال تنمو تلقائيًا لدى الطالب من خالل تعلمه المواد الدراسية بالطرق التقليدية، بل لعل هذا المتعلم يعيمق وعمليات التفكير الع
  (.1002جمل، )ود والمستويات الدنيا تطور  درات التفكير العليا ويحصرها في الحد

من أجل هذا البد من تدريب الطلبة على موا ف ومشكالت ذات معنى ترتبط بحياتهم وتشحذ  دراتهم، مما يجعل التعلم أكثمر 
واتجاهماتهم، لمذل  ينب مى أن تركمز عمليمة تعلميم مهمارات التفكيمر علمى التمدريب والممارسمة الفعالمة  عمقًا وأبعد أثمرًا فمي سملوكهم

 (.1002 طامي والزوين، )طلبة عامة وللطالب الموهوب خاصة للمن خالل مراعاة خصائص التفكير 
لممى رعايممة تربويممة متميممزة تختلممف عممما تقدمممه بممرامج إة لحمماجتهم إلممى فئممة ذوي االحتياجممات الخاصمم ينتمممون الطلبممة الموهوبممونف

الطلبمة الموهمموبين المدرسمة العاديمة نتيجممة  صمور مناهجهمما فمي تحممدى  مدرات الموهمموبين وتنميمة مهمماراتهم العقليمة، خاصممة وأن 
يواجهون حالة من الضجر والملل لعدم  درة هذه البمرامج علمى االرتقما  إلمى مسمتواهم الفكمري، فهمي مصمممة للطلبمة متوسمطي 

وهنمما  اتفمماق بممين المممربين والبمماحثين علممى ضممرورة إدخممال تعممديالت علممى النظممام التربمموي لحممل مشممكلة هممذه الفئممة مممن .  األدا 
 (.1002جروان، )د برامج خاصة لهم الطلبة، والمطالبة بوجو 
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وبالنسبة للطلبة الموهوبين في الرياضيات فإن  دراتهم تتجاوز مما يقمدم فمي الممنهج العمادي ممما يجعلهمم يشمعرون بالململ،      
 (.Assouline & Lupkowski, 2005)بينما لو  دم لهم منهج يناسب  دراتهم فإنهم يتفاعلون ويتعلمون بشكل أفضل 

مادة الرياضيات هي الطريق للتفكير في هذا العمالم فهمي الل مة التمي تمتكلم بهما العلموم الطبيعيمة حيمث تعتممد اعتممادًا كليمًا  تعد 
كممما أن للرياضمميات مميممزات أخممرى مممن حيممث المحتمموى والطريقممة مممما يجعلهمما مجممااًل .  علممى الل ممة الد يقممة والمنطممق الرياضممي
 :، وينبعث ذل  من خاصيتين مهمتين هماكير السليمممتازًا لتدريب الطلبة على أنماط التف

يجازه -  .تمتاز ل ة الرياضيات عن الل ة العادية بد ة التعبير، ووضوحه واد
للرياضيات مميزات خاصة فمي تنميمة التفكيمر الموضموعي، وذلم  ببمروز الناحيمة المنطقيمة، ولوضموح حقائقهما وخلوهما ممن  -

 (2221هندام، ) .لنتائجالعوامل العاطفية التي تتثر على استخالص ا
تعممرف مهممارات التفكيممر العليمما بالرياضمميات، بينهمما مهممارات ييممر تقليديممة فهممي ال تهممدف إلممى تممدريب الطلبممة علممى إجممرا  و      

العمليات والمهارات الحسمابية والرياضمية، بمل تهمدف إلمى جعمل الطلبمة يفكمرون فمي القيمام بمإجرا ات رياضمية معينمة وبخطموات 
دف إلممى إكسممابهم أسمماليب تفكيممر معينممة، ولمميس مجممرد اسممتدعا  الحقممائق والمعممارف الرياضممية أو تطبيممق محممددة أي إنهمما تهمم
 (.Spencer & Lester, 1981)المهارات الحسابية 

مما الش  فيه أن المناهج اإلثرائية فمي ممادة الرياضميات تخمدم بطبيعمة الحمال جميمع فئمات الطلبمة، العماديين والموهموبين،      
ادة المعلومات والخبرات للطلبة واستخدام عدة أساليب ووسائل تعليمية بهمدف التوسمع فمي تقمديم المعلوممة للطلبمة عن طريق زي

 (.2222الحارثي، )

كمممما أثبتمممت الدراسمممات أن عمممدم تقمممديم أسممماليب تعليميمممة خاصمممة للموهممموبين يمممتدي إلمممى وجمممود مشممماكل عاطفيمممة ووجدانيمممة      
التعليميمممة الخاصمممة تسممممي للموهممموبين باسمممت الل  مممدراتهم وتنميتهممما، فيمممتدي ذلممم  إلمممى واجتماعيمممة عنمممدهم، ألن همممذه األسممماليب 

االستقرار النفسي واالنفعالي لدى الموهوبين، أيضًا تساعد تل  األسماليب علمى تمدعيم نمواحي القموة فمي شخصمياتهم، ويتميمزون 
 (.1002براهيم ويراب، إ)صلة البحث واالكتشاف أيضًا بارتفا، عامل االستثارة وهو عادة يدفعهم لموا

ثرائيممة فمي مممنهج الرياضمميات أحمد االتجاهممات المعاصمرة فممي تطموير مممنهج الرياضمميات إلوممن هنمما يعمد إدخممال األنشمطة ا      
بمراحل التعليم العام، حيث يمكن من خالل هذه األنشطة التي تتكون من ألعماب، أل ماز وم الطمات رياضمية، أن تنممي أنمماط 

وترجمممع أهميمممة اسمممتخدام األنشممممطة اإلثرائيمممة فمممي تممممدريس .  ى الطلبممممة، واالتجاهمممات نحمممو دراسمممة المممممادةالتفكيمممر المختلفمممة لمممد
الرياضيات إلى أنها تحقق تيثيرات ايجابية كثيرة على نواتج التعلم المريوب فيهما،  مد تفشمل الطريقمة المعتمادة فمي التمدريس فمي 

لرياضية يير الروتينيمة، ونمدرة اسمتخدام األلعماب الرياضمية العقليمة تحقيقها في أيلب األحيان نظرًا لخلوها من حل المشكالت ا
بتكاريممة يسممتخدمونها أثنمما  تممدريس إرسممون الممذين يطممورون أنشممطة رياضممية أو األل مماز الذهنيممة، ويتكممد ذلمم  ممما يالحظممه المد

ضمافة إلمى لرياضية،  باإلالرياضيات من ت يرات ايجابية في اتجاهات طالبهم نحو حل المشكالت الرياضية، ومستوى القدرة ا
 (.1002السعيد، )بداعي لديهم إلالقدرة على التفكير ا

ليصممبي الطلبممة الموهوبممون أكثممر مهممارة وأكثممر إبممداعًا فممي الرياضمميات، وليمتلكمموا األدوات المناسممبة للتعامممل مممع مشممكالت      
فمي و مت مبكمر فمي مدارسمهم، جنبمًا إلمى جنمب  المجتمع المستقبلية،  البد ممن تقمديم الخبمرات الرياضمية الجيمدة فمي الرياضميات

ممممع فمممرص التسمممريع واإلثمممرا ، وتممموفير تجربمممة الخيمممارات للطلبمممة، ومسمممائل الرياضممميات ذات النهايمممة المفتوحمممة، واالسمممتنتا  فمممي 
 .  Baska & Stambaugh, 2006))المستوى األعلى والتعرض للممارسة العلمية الوا عية 
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اضيات على تذوق جمال التفكير باألر ام واألعداد والعمليات الرياضية فمي حمل المشمكالت كذل  يساعد تدريس مادة الري     
الحياتية سوا  في المدرسة أو الحياة اليومية، حيث يتم التعامل مع الرياضيات على أنها أفكار مجردة لمواضيع ملموسمة  ويمة 

 (.1002الكبيسي، )االتصال بالوا ع والحياة اليومية 
ن تعزيز االتجاهات اإليجابية من األهداف الوجدانيمة للعمليمة التعليميمة، وهمو أحمد العواممل التمي تسماعد علمى تحقيمق أكما     

تعتممد علمى اتجاهمات الطلبمة  كمما تشمير بعمض الدراسمات إلمى أن درجمة النجماح فمي الرياضميات.  األهداف المعرفية والمهاريمة
، حيمث االتجماه نحمو الرياضميات همو مو مف الطالمب (Morgan& Brown, 1990) وميولهم الثابتة أو المت تة نحمو الممادة  

أبمو زينمه وخطماب، )وشعوره تجاه بعض األفكار المتعلقة بمادة الرياضيات من حيث درجة صعوبتها وأهميتها للفمرد والمجتممع 
 .ومن األهمية بمكان االهتمام بتعزيز االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات(.  2222
، المذي يعتممد علمى تقمديم المفماهيم الرياضمية وتطموير مهمارات التفكيمر العليما فمي "رحلمة ممع األر مام"ينطلق منه برنامج وهذا ما 

مادة الرياضيات عن طريق ممارسة الطلبة لحمل مسمائل رياضمية مرتبطمة بمواضميع وا عيمة ومقدممة فمي إطمار ممتمع لمه عال مة 
 .ر إيجابيًا على اتجاه الطلبة نحو مادة الرياضياتبمعلومات في مجاالت مختلفة، مما يساعد بالتيثي

 :مشكلة الدراسة
 :تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية     
بتممدائي العليمما، لممدى طالبممات الصممف السممادس افممي تطمموير مهممارات التفكيممر ال" رحلممة مممع األر ممام"سممتخدام برنممامج اممما أثممر  -

 البحرين؟الموهوبات رياضيًا بمملكة 
ضمميات، لممدى طالبممات الصممف تجمماه اإليجممابي نحممو مممادة الرياالفممي تطمموير ا" رحلممة مممع األر ممام"سممتخدام برنممامج اممما أثممر  -

 بتدائي الموهوبات رياضيًا بمملكة البحرين؟الالسادس ا

 :أهداف الدراسة
 :تهدف هذه الدراسة إلى     
 .يلبى احتياجاتهن العقليةإعداد برنامج لتعليم الطالبات الموهوبات في الرياضيات  -
فممي تطمموير مهممارات التفكيممر العليمما لممدى طالبممات الصممف السممادس االبتممدائي " رحلممة مممع األر ممام"التحقممق مممن أثممر برنممامج  -

 .الموهوبات في الرياضيات بمملكة البحرين
الصممف السممادس  فممي تطمموير االتجمماه االيجممابي نحممو الرياضمميات لممدى طالبممات" رحلممة مممع األر ممام"التحقممق مممن أثممر برنممامج  -

 . االبتدائي الموهوبات رياضيًا بمملكة البحرين

                                    : أهمية الدراسة
 :يمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية     
 .اهتمام دول العالم ببرامج تطوير مهارات التفكير العليا وتدريب الطلبة عليها -
 .ات العالمية والعربية التي تنادي بضرورة تعليم مهارات التفكير العليااالستجابة للتوجه -
 .تقديم برنامج عربي لتعليم مهارات التفكير العليا يناسب الطلبة الموهوبين في الرياضيات بالمرحلة االبتدائية -
 .رسة للطلبةإبراز أهمية الرياضيات ليس فقط في العلوم الطبيعية، بل في كافة المواد التي تقدمها المد -
دراسة االتجاهات نحو الرياضيات مما يساعد على تفسير السلو  والتنبت به، إضافه إلى إمكانية المتحكم بمه، ممما يسماعد  -

 .على تعديله بما يناسب مصلحة الطلبة
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      :حدود الدراسة 
 .م1022\1022تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : نيةالحدود الزم

 . تم تطبيق البرنامج في مدرسة المستقبل االبتدائية بنات بمنطقة الرفا، بمملكة البحرين :الحدود المكانية
فممي  الرياضمميات  طالبممة مممن طالبممات الصممف السممادس االبتممدائي الموهوبممات فممي( 22)طبممق البرنممامج علممى : الحدددود البشددرية

 . الرفا، بمملكة البحرينمدرسة المستقبل االبتدائية بنات بمنطقة 
 .برنامج رحلة مع األر ام المقدم للمجموعة التجريبية: حدود البرنامج

  :مصطلحات الدراسة
 الطالبمات أنهمن؛ ىعلم (Marland, 1982)ميريالنمد  تعرف الطالبمات الموهوبمات حسمب تعريمف :الطالبات الموهوبات     
 متميز، وأدا  إلنجاز تتهلهن عالية واستعدادات يمتلكون  درات والذين المختصين بواسطة عنهن والكشف التعرف يتم الالتي
 أن أجمل ممن العادية، برامجها في المدرسة تقدمه ما تتخطى تربوية متنوعة وخدمات برامج إلى يحتجن الالتي الطالبات وهن
 .ومجتمعهن أنفسهن في تطوير يسهمن أن من الطالبات هتال  يتمكن
ن سملوكيات تعكمس التفاعمل بمين ثمالث ممن ن يظهمر علمى أنهمم مم الطلبدة الموهدوبين فدي مملكدة البحدرينكما تد  تعريدف     

.   ، ومسمتويات عليما ممن اإلبمدا،ةتويات عليما ممن االلتمزام والمثمابر  درة عقلية عامة فوق المتوسطة، مس: السمات اإلنسانية وهي
لتركيبممة مممن السمممات وتوظيفهمما فممي أي مجممال ذي  يمممة فممي والطلبممة الموهوبممون هممم مممن يمتلكممون أو يسممتطيعون تنميممة هممذه ا

وزارة التربيممة )مجمماالت النشمماط البشممري وهممم بحاجممة إلممى فممرص وخممدمات تربويممة متنوعممة ال تتمموافر فممي نظممام الممتعلم التقليممدي 
 (.1021والتعليم، 

القمدرة علمى تشمكيل المسمائل  نلكمهن الطالبات الالتمي يمبين 1002وتعرفهن باسكا  :الطالبات الموهوبات في الرياضيات     
والمرونممة فممي التعامممل مممع البيانممات، والطال ممة فممي األفكممار الرياضممية، والقممدرة علممى تنظمميم البيانممات وتحليلهمما وتفسمميرها، والقممدرة 

 .Baska & Stambaugh, 2006))على نقل األفكار إلى موا ف جديدة، والقدرة على التعميم 
بينممه العمليممة المنظمممة، متتابعممة الخطمموات، والتممي تممتدي إلممى إكسمماب األفممراد  2221اتريمم  عرفممه ب :البرنددامج التدددريبي     

 (.  1002عامر، :ورد في)هتمام اللمرتبطة باألنشطة العقلية محل االمعارف، والخبرات والمهارات ا
لحمل  خدام مهمارات التفكيمر العليماهو برنامج يهدف إلى تعليم طلبة المرحلة االبتدائية كيفية اسمت: "ا رحلة مع األرق"برنامج    

.  وتقمديم ذلم  بطريقمة منطقيمة ومشمو ة ،اتجيمد اتمفكمر  نعلمى اسمتراتيجيات تفكيمر تجعمل ممنه نوتمدريبه.  المسمائل الرياضمية
يقوم البرنامج على عرض  صة لمجموعة ممن األصمد ا  فمي رحلمة عبمر العمالم يبحثمون فيهما عمن أر مام مهممة لكمل بلمد يممرون 

للطلبممة التعممرف علممى عممدة عمليممات حسممابية وطريقممة حلهمما مممن خممالل البحممث فممي مصممادر الممتعلم المختلفممة عممن بممه، فيتسممنى 
يتبممع البرنممامج األسمملوب التكمماملي فممي تقممديم المممنهج بممما يناسممب الطالبممات .  األحممداث والمعلومممات واألر ممام العالميممة الحقيقيممة

يمة وممدى التفاعمل المدائم بمين الرياضميات والممواد الدراسمية األخمرى الموهوبمات، ويتكمد علمى أهميمة الرياضميات فمي حياتنما اليوم
 .عن طريقة ممارسة حل المسائل الرياضية بطريقة ممتعة ومشو ة

هو المعالجة العقلية للمدخالت الحسمية بهمدف تشمكيل األفكمار، ممن ( COSTA, 2001)حسب تعريف كوستا  :التفكير     
 .ليهاأجل إدرا  المت يرات الحسية والحكم ع

 :، هي(Bloom, 1984)مهارات التفكير العليا حسب ما ورد في تعريفات بلوم :  و ير العليا لدى بلمهارات التفك     
 : Analysisالتحليل 

 .عملية تجزئة المعلومة أو المفاهيم إلى أجزا ، لتحديد وفهم العال ات بينها
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 .سويًا لتكوين شكل جديدعملية تجميع األجزا  أو العناصر  : Synthesisالتركيب 

. 
 : Evaluationالتقوي  

 .عملية إصدار أحكام على  يمة أو نوعية األفكار أو األشيا 
مجموعممة اسممتجابات المممتعلم نحممو الموضمموعات الرياضممية بصممفة خاصممة، ومممادة  هددو: االتجدداه نحددو مددادا الرياضدديات     

 (.1000أبو عميرة، )الرياضيات بصفة عامة، سوا  كانت هذه االستجابات إيجابية أو سلبية 
 :منهج الدراسة

فمي تطموير " رحلمة ممع األر مام"تم استخدام الممنهج شمبه التجريبمي لدراسمة مشمكلة البحمث، وهمي التعمرف علمى أثمر برنمامج      
مهمارات التفكيممر العليما واالتجمماه نحمو الرياضمميات، لمدى طالبممات الصمف السممادس االبتمدائي الموهوبممات فمي الرياضمميات بمملكممة 

 .التصميم البحثي للدراسة( 2)ضابطة، ويبين الجدول التجريبية و العتين والذي يعتمد على تصميم المجمو .  البحرين
 2جدول 

 التصميم البحثي للدراسة
 القياس البعدي المعالجة القياس القبلي المجموعة

 التجريبية
 SEAاختبار 

 "رحلة مع األر ام"برنامج 
 SEAاختبار 

 الرياضياتاختبار االتجاه نحو  اختبار االتجاه نحو الرياضيات

 الضابطة
 SEAاختبار 

 المنهج المدرسي العادي
 SEAاختبار 

 اختبار االتجاه نحو الرياضيات اختبار االتجاه نحو الرياضيات
 

 :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من مجمل الطالبات الموهوبات في الرياضيات بالصمف السمادس االبتمدائي فمي ممدارس وزارة التربيمة     

 (.1022/1022)والتعليم بمملكة البحرين للعام الدراسي 
 :عينة الدراسة

ت فمي الصمف السمادس ممن طالبمة موهوبمة فمي الرياضميا) 12)تكونمت العينمة ممن مجمموعتين، ضمابطة وتجريبيمة، بوا مع      
حيممث تممم االختيممار العشمموائي لمدرسممة مممن مممدارس مملكممة البحممرين االبتدائيممة، و ممد و ممع .  المرحلممة االبتدائيممة بمملكممة البحممرين

ومن ثم تم اختيار عشوائي لتحديد كل من المجموعمة التجريبيمة والمجموعمة .  االختيار على مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات
يث تم الكشف والتعرف على الموهوبات في الرياضيات في المدرسة باسمتخدام اختبمار القمدرات الرياضمية للطلبمة ح.  الضابطة

مممن الطالبممات علممى %( 10)اعتبممرت الطالبممات الموهوبممات رياضمميًا مممن تحصمملن علممى أعلممى مممن .  TOMAGSالموهمموبين 
 .TOMAGSمقياس 
فممي مهممارات التفكيممر العليمما، واالتجمماه نحممو الرياضمميات تممم ( والضممابطةالتجريبيممة )للتحقممق مممن تكممافت مجممموعتي الدراسممة      

في التطبيمق القبلمي   (Mann-Whitney Test)اختبار مان وتني ( (SPSSاستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 :وكانت النتيجه كما هو موضي فيما يلي

 2جدول 
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قق من داللة الفرق بمين متوسمطي المجمموعتين التجريبيمة والضمابطة للتح Mann-Whitney Test))نتائج اختبار مان وتني 
 لقياس مهارات التفكير العليا في التطبيق القبلي (SEA)في اختبار

     (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 المكون
مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو، 
 الرتب

متوسط 
الداللة  U W Z الرتب

 المشاهدة
 09222- 09202 222920 22920 22922 222920 20922 222920 العليامهارات التفكير 

لقيماس مهممارات التفكيمر العليمما فمي التطبيممق القبلمي  ممد ( SEA)يتضمي أن متوسمط رتممب المجموعمة التجريبيممة علمى اختبممار      
إحصممائيًا، حيممث كممان ، ولكممن هممذا الفممرق ييممر دال (22922)كممان أ ممل مممن متوسممط رتممب المجموعممة الضممابطة ( 20922)بلمم  

، وهمذا يمدل علمى تكمافت المجمموعتين فمي مقيمماس (α=0902)مسمتوى الداللمة المشماهد أكبمر ممن مسمتوى الداللمة المحممدد مسمبقًا 
 .مهارات التفكير العليا في التطبيق القبلي

 3جدول 
ين التجريبيمة والضمابطة للتحقق من داللة الفرق بمين متوسمطي المجمموعت Mann-Whitney Test))نتائج اختبار مان وتني 

 في التطبيق القبلي( اإلتجاه نحو الرياضيات)في مقياس 
     (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 المكون
مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 U W Z الرتب

الداللة 
 المشاهدة

اإلتجاه نحو 
 الرياضيات

202920 2922 212920 21922 22920 202920 09222 -09220 

أ ممل مممن متوسممط ( 2922)أظهمرت نتممائج االختبممار أن متوسمط الرتممب لالتجمماه نحممو الرياضميات لممدى المجموعممة التجريبيمة      
وتني إلى أن الفرق الحاصل بمين المجمموعتين ييمر دال إحصمائيًا،  ، وأشارت نتائج اختبار مان(21922)المجموعة الضابطة 

 .، وهذا يدل على تكافت المجموعتين(α=0902)حيث كان مستوى الداللة المشاهد أكبر من مستوى الداللة المحدد مسبقًا 
 :أدوات الدراسة

 : تم استخدام األدوات التالية     
 :أدوات الفرز: أوالا 

 TOMAGS (1991 )Susan,  & Ryserاختبار القدرات الرياضية للطلبة الموهوبين 
 Test Of Mathematicalوهمو اختصمار  (TOMAGS) نقمدرات الرياضمية للطلبمة الموهموبي مام بإعمداد اختبمار ال      

Abilites for Gifted Students و د تم تطويره بهدف جمع البيانات التي تساعد في التعمرف .  وجونسون، كال من رايسر
سممنة، يسممتخدم االختبممار كمميداة للمسممي مممع الترشمميي للطلبممة لبممرامج ( 21إلممى  2)علممى الطلبممة الموهمموبين بالرياضمميات مممن سممن 

ي الدراسمات التمي الموهبة الرياضية، ويستخدم لتشخيص مناطق القوة والضعف لقدرات الطالب الرياضمية، ويسماعد االختبمار فم
بحاجمممة ألداة  يممماس لدراسمممة المتفمممو ين فمممي الرياضممميات، والتمممي ممممن الممكمممن اسمممتخدام نتائجهممما لتقيممميم فعاليمممة بمممرامج الموهبمممة 

 . الرياضية
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 22سمممنوات و 2إلمممى  2)، العممممر مممن (2-2)ينقسممم االختبمممار الممى مسمممتويين، الصمممفوف األولممى فمممي المرحلممة االبتدائيمممة      
بحيمث (. شمهر 22سمنة و 21شمهر إلمى  22سمنوات و 2)، العممر ممن (2-2)ليا من المرحلة االبتدائية والصفوف الع(. شهر

 .مشكلة( 22)وبنود المقياس في المستوى الثاني من .  مشكلة( 22)تتيلف بنود مقياس المستوى األول من 
فمي التفكيمر واالسمتدالل الرياضمي وحمل المشمكالت، و مد سمعى المتلفمون فمي  صمم االختبمار بمالتركيز علمى تقيميم المرونمه     

إدرا  األعمداد وعمليمة : التمي تتعلمق بما تي NCTMبنا  اختبارهم علمى مراعماة معمايير المجلمس الموطني لمدرسمي الرياضميات 
واالحتممماالت، األنممماط س، اإلحصما  العمد، المفمماهيم والعمليمات المتعلقممة باألعمداد الصممحيحة، الهندسممة واإلدرا  المكماني، القيمما

 . والعال ات
 :لإلختبار الصدق والثبات في الدراسة الحالية

ليتناسممب مممع البيئممة ( الصممف الرابممع إلممى السممادس)ترجمممة االختبممار المعممد لمسممتوى المرحلممة االبتدائيممة العليمما  تمممت          
 .مملكة البحرينب البحرينة وطالبات الصف السادس االبتدائي الموهوبات رياضياً 

 :الخصائص السيكوميرية الختبار القدرات الرياضية للطلبة الموهوبين
لتحقممق ممممن الخصممائص السممميكومترية الختبممار القممدرات الرياضمممية للطلبممة الموهممموبين مممن صممدق وثبمممات علممى البيئمممة تممم ا     

 :فكانت النتيجة كما يليطالبة من الصف السادس االبتدائي ( 22)البحرينية على عينه استطالعية مكونه من 
 صدق المحتوى لالختبار 

تم التحقق من صدق المحتوى ويقصمد بمه ممدى تمثيمل فقمرات االختبمار للجوانمب التمي يقيسمها، وممن خمالل فحمص نمماذ       
و مد تمم  متها لقياس القمدرات الرياضمية للطلبمة الموهموبين فمي الرياضميات،ئومال أسئلة االختبار تبين بد ة مدى تمثيل المفردات

القيماس  –الرياضميات )علمى مجموعمة ممن المحكممين ذوي االختصماص فمي  هوفحص المحتوى لالختبمار وذلم  بعرضمالتحقق 
 .؛ حيث تم تعديل بعض االسئلة من حيث الصياية ود ة الترجمة حسب مالحظات المحكمين( بدا،إلالموهبة وا –والتقويم 

 ثبات االختبار
ألفما إذ بلم  معاممل الثبمات وفمق همذه الطريقمة  –ار باستخدام طمريقتين األولمى معادلمة كرونبما  تم التحقق من ثبات االختب     

مممما سممبق يتضممي أن معامممل ثبممات االختبممار (.  09222)، والطريقممة الثانيممة التجزئممة النصممفية وبلمم  معامممل الثبممات (09221)
 . مرتفع مما يدل على أن االختبار يتمتع بثبات عال

 :لقياس متغيرات الدراسةأدوات : ثانياا 
 لقياس مهارات التفكير العليا (  SEA) اختبار  -1

أعمد همذا االختبمار . Synthesis Evaluation Analysisلقياس مهمارات التفكيمر العليما همو اختصمار ( SEA)اختبار      
مهمارات التفكيمر العليما للطمالب ممن  امت بإعداد هذا االختبار كارولين كاالهمان، بهمدف  يماس  . التفكير العليالقياس مهارات 

سمتال بعضممها ( 21)تحتموي كممل صمي ة علممى (Y) و (X)يتكممون االختبمار مممن صمورتين متكممافئتين . سمنة( 22 – 21)عممر 
اختيار من متعدد، والبعض ا خر يتطلب تسجيل اإلجابات موزعة في ثالثة أجزا  رئيسمية؛ يسمت رق تطبيمق الجمز  األول ممن 

( 20)د يقممة، أممما تطبيممق الجممز  الثالممث فيسممت رق ( 10)، ويسممت رق تطبيممق الجممز  الثمماني مممن االختبممار د يقممة( 10)االختبممار 
 .د يقة

 تصحيي اإلختبار
لتصممحيي االختبممار يعطممي الطالممب درجممة واحممدة إذا أجمماب بطريقممة صممحيحة مممن االختيممار مممن متعممدد، أو األسممئلة التممي      

سمئلة المقسممة إلمى أ و ب فلكمل منهما درجمة إذا أجماب الطالمب عليهما بصمورة تحتا  كتابة من  بمل الطالمب، أمما فمي بعمض األ
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ولمموري ( 1002)علممى البيئممة البحرينيممة كممل مممن فخممرو  هلمقيمماس إلممى الل ممة العربيممة وتقنينممو ممد عمممل علممى ترجمممة ا. صممحيحة
(1002.) 

 صدق المقياس
حكم المقياس من  بل خمسة من المختصين في مجمال التفموق العقلمي والموهبمة ممن جامعمات الخلميج العربمي، والبحمرين،      

 (.1002لوري، ( )ب)و ( أ)للصي تين ( 0922 – 0920)والكويت، وكانت درجة االتفاق بين المحكمين تتراوح ما بين 
 ثبات المقياس

بدولممة البحمرين علممى عينمة مممن  (Y)و (X)ثبممات النسمخة المعربممة بتطبيمق النمموذ   علممى اسمتخرا ( 1002)اعتممد لموري      
، باسمممتخدام طريقمممة إعمممادة (Y)و (X)طالبمممًا للنمممموذ  ( 20)الطلبمممة متماثلمممة فمممي المرحلمممة العمريمممة، وتممممت علمممى عينمممة عمممددها 

كممان .  بممراون –معادلممة سممبيرمان  االختبممار الممذي طبممق بعممد شممهر تقريبممًا، وتممم حسمماب معامممل االرتبمماط بممين النتيجتممين بواسممطة
، وهذا يتكد ثبمات االختبمار، وهمذا الثبمات مقمارب لثبمات االختبمار (0922)  (Y)، بينما للنموذ (X( )0922)االرتباط للنموذ  

 تم اعتماد الخصائص السيكومترية الختبمار فقد ت لالختبار في البيئة البحرينية بما أن هنا  ثبا.  األصلي بصي ته األجنبية
SEA (.1002لوري، )الذي  ام بها لوري 

 :مقياس االتجاه نحو مادا الرياضيات -2
، وهو يهدف لقياس اتجاهات الطلبة نحو دراسة الرياضميات، ويتكمون المقيماس (1000)هو مقياس من إعداد أبو عميرة      

بة، والدرجمة المخصصمة لكمل عبمارة من خمس عشرة عبارة، نصفها من العبارات الموجبة، والنصمف ا خمر ممن العبمارات السمال
 .هي درجة واحدة؛ بحيث تصبي الدرجة النهائية العظمى خمس عشرة درجة

بعرض المقياس على مجموعمة ممن الخبمرا  فمي الميمدان بهمدف تحديمد ممدى مناسمبة صمياية ( 1000)و امت أبو عميرة      
تعمديالت الالزممة التمي أوصمى بهما المحكممون حتمى و مد أجريمت ال.  للفرض الذي وضع من أجله المقيماس( الصدق)المحتوى 

 .يستخدم بالصورة المناسبة للدراسة
يتم التعرف على استجابات الطلبة مجموعة الدراسمة علمى عبمارات المقيماس، ممن خمالل اسمتخدام مراتمب التقمدير وحسماب      

أهميممة كممل عبممارة؛ حيممث أعطممى كممل مسممتوى مممن مسممتويات األهميممة وزنممًا خاصممًا بالنسممبة للعبممارات اإليجابيممة الصممياية أوافممق 
 (.0)، ال أوافق(2)افق بدرجة  ليلة ، أو (1)، أوافق بدرجة متوسطة (2)بدرجة كبيرة 

 الصدق والثبات لمقياس االتجاه نحو الرياضيات
لمقيماس االتجماه نحمو الرياضميات ممن صمدق وثبمات علمى البيئمة البحرينيمة وذلم  علمى  اختبار الخصائص السميكومتريةتم      

 :طالبة من الصف السادس االبتدائي وذل  كما يلي ( 22)عينة استطالعية مكونه من 
 الصدق لمقياس االتجاه نحو الرياضيات

.  ين كمل فقمرة والدرجمة الكليمة لالختبمارتم التحقق من الصمدق بحسماب االتسماق المداخلي وذلم  بحسماب معاممل االرتبماط بم     
وتراوحمت  يممة ( 0902)لوحظ عند تحليل النتائج أن يالبية معامالت االرتباط كانمت ذات داللمة إحصمائية عنمد مسمتوى داللمة 

مممما يشمممير إلمممى تمتمممع المقيممماس باتسممماق داخلمممي مرتفمممع، ( 0920 – 0921)معممامالت ارتبممماط الفقمممرات ممممع الدرجمممة الكليمممة بمممين 
 .معامل ارتباط عبارات مقياس االتجاه نحو الرياضيات مع الدرجة الكلية( 1)جدول ويوضي 
 4جدول 

 معامل ارتباط عبارات مقياس االتجاه نحو الرياضيات مع الدرجة الكلية
 االرتباط رق  العبارا االرتباط رق  العبارا االرتباط رق  العبارا
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2 0922** 2 0922** 22 0922* 
1 0921* 2 0922** 21 0920** 
2 0922** 2 0922** 22 0922* 
2 0920** 2 0920** 22 0922* 
2 0920** 20 0921 22  

 0902حصائيًا عند مستوى أ ل من إدال *   
 0902حصائيًا عند مستوى أ ل من إدال **  

 
 ثبات مقياس االتجاه نحو الرياضيات

ألفما للدرجمة الكليمة للمقيماس حيمث  –سمتخدام معادلمة كرونبما  ااألولمى بقيماس بطمريقتين؛ الطريقمة تم التحقمق ممن ثبمات الم     
أما الطريقة الثانية فكانت التجزئمة النصمفية وبلم  معاممل الثبمات وفمق همذه (.  09211)بل  معامل ثبات المقياس بهذه الطريقة 

 .ات عالومما سبق فإن  يمة االرتباط تعتبر متشرًا على تمتع المقياس بثب(.  09202)الطريقة 
 :البرنامج المستخد : ثالثاا 

 ":رحلة مع األرقا "برنامج 
 " رحلة مع األرقا "فكرا برنامج 

.  هممو برنممامج يهممدف إلممى تعلمميم طلبممة المرحلممة االبتدائيممة كيفيممة اسممتخدام مهممارات التفكيممر العليمما لحممل المسممائل الرياضممية     
يقمموم البرنممامج علممى .  وتقممديم ذلمم  بطريقممة منطقيممة ومشممو ة وتمدريبهم علممى اسممتراتيجيات تفكيممر تجعممل مممنهم مفكممرين جيممدين،

بمر العمالم يبحثممون فيهما عمن أر مام مهممة لكممل بلمد يممرون بمه، يتميي البرنممامج عمرض  صمة مجموعمة ممن األصممد ا  فمي رحلمة ع
للطالبممات التعممرف علممى عممدة عمليممات حسممابية وطريقممة الحممل مممن خممالل البحممث فممي مصممادر الممتعلم المختلفممة عممن األحممداث 

مما يتناسمب ممع حاجمات الطالبمات يتبع البرنمامج األسملوب التكماملي فمي تقمديم الممنهج ب.  والمعلومات واألر ام العالمية الحقيقية
الموهوبمات، ويتكمد علمى أهميمة الرياضميات فمي حياتنما اليوميمة وممدى التفاعمل المدائم بمين الرياضميات والممواد الدراسمية األخمرى 

 .عن طريقة ممارسة حل المسائل الرياضية بطريقة ممتعة ومشو ة
فتراضمية ممن طلبمة اتقموم أربعمة شخصميات .  لمى القمرا ةع همو برنمامج فمي الرياضميات مبنمي ":رحلمة ممع األر مام"برنمامج      

يمتم فمي همذا البرنمامج توجيمه .  بتدائي باكتشاف وحل مسمائل رياضمية وا عيمة عبمر القيمام برحلمة حمول العمالمالالصف السادس ا
تسمتخدم الطالبمات عمدة مصمادر .  الطالبات المتدربات نحو تطور بعض المفاهيم الرياضية باستخدام تطبيقات رياضية وا عيمة

ألطلس، الموسوعات لحمل المسمائل الرياضمية، وبمذل  يمتم المدمج بمين شبكة اإلنترنت، كتاب جينيس لفر ام القياسية، ا: للبحث
كمذل  تقموم الطالبمات بالتواصمل شمفهيًا وتحريريمًا ممن أجمل .  الرياضيات والقرا ة والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والج رافيا

 .إيجاد ارتباطات بين األفكار والمفاهيم الرياضية
   

  :فلسفة البرنامج
البرنامج على تدريب الطالبات الموهوبات في الرياضيات على حل المسمائل الرياضمية باسمتخدام تطبيقمات رياضمية يعمل      

يشممجع البرنمامج الطالبممات علمى اسممتخدام مهمارات التفكيممر العليما وتطمموير االتجاهمات اإليجابيممة .  وا عيمة مقدممة بطريقممة مشمو ة
 . نحو الرياضيات
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 :ز علىالفلسفة في هذا البرنامج، تترك
 .احتياجات الطالبات الموهوبات ألنشطة تتحدى  دراتهن في مادة الرياضيات -
 .دمج مادة الرياضيات في الحياة الوا عية -
 .أهمية الرياضيات وتعلمها في الحياة  -
الدراسمية واالسمتفادة منهما فمي جميمع جوانمب  مموادالفمي " تقمويم -تركيمب -تحليمل" استخدام الطالبات لمهارات التفكير العليما -

 .الحياة
 :الهدف العا 

يتمثممل الهممدف العممام للبرنممامج فممي تطمموير مهممارات التفكيممر العليمما مممن خممالل اسممتخرا  المعلومممات مممن مصممادر المعلومممات 
 .لرياضاتتجاهات إيجابية نحو ااية المقدمة، كما يهدف إلى تطوير المختلفة والربط بينها لحل المسائل الرياض

 :األهداف الخاصة
كتمماب جنمميس لفر ممام القياسممية؛ أطلممس العممالم "تتعممرف الطالبممة علممى طممرق اسممتخرا  المعلومممات مممن عممدة مراجممع مختلفممة 

؛ موسموعة (الشمبكة اإللكترونيمة العالميمة) لفطفمال والناشمئين؛ الموسموعة الج رافيمة أضموا  علمى العمالم؛ صمفحة اإلنترنمت
 ".الرياضياتالتطبيقات العلمية في 

 .تستكشف الطالبة تطبيقات رياضية وا عية -
 .تستخدم الطالبة الموسوعات والمراجع المختلفة لحل المسائل الرياضية -
 .تحدد الطالبة المعلومات واألسئلة والعمليات التي تتدي إلى حل المسائل الرياضية -
 .حل المسائل الرياضيةفي " تقويم -تركيب  –تحليل "تستخدم الطالبة مهارات التفكير العليا  -
فمممي شمممرح العمليمممة التمممي اسمممتخدمتها لحمممل المسمممائل " تقمممويم -تركيمممب  -تحليمممل "تسمممتخدم الطالبمممة مهمممارات التفكيمممر العليممما  -

 . الرياضية
 :طبيعة جلسات البرنامج -

التطبيقمات صمم هذا البرنامج بهدف تطوير المفاهيم الرياضية والتواصل الشمفوي والتحريمري باسمتخدام األفكمار الرياضمية و 
ت التفكيممر، ويتبممع اوفممق سمملم بلمموم لمهممار ( التقممويم –التركيممب  –التحليممل )ت التفكيممر العليمما االحياتيممة الحقيقيممة، وتنميممة مهممار 

 (.1000)المبادئ والمعايير الوطنية لمجلس معلمي الرياضيات األمريكي لعام 

يتكد البرنامج علمى عمدة مفماهيم رياضمية تشممل التحمويالت بمين المقماييس المتريمة وييمر المتريمة المعروفمة، باإلضمافة     
إيجماد الممدى  –الجمداول  –الجمذور  –حمل المشمكالت الرياضمية  –درجات الحرارة  –المالحظات العلمية  –التنظيم : إلى

 (.اإلحصا )الوسيط والمتوسط الحسابي 

القمممرا ة، واسمممتخرا  المعلوممممات فمممي العلممموم االجتماعيمممة، العلممموم الطبيعيمممة، الج رافيممما : يركمممز همممذا البرنمممامج علمممى كمممل  ممممن
والرياضميات، بحيمث يسماعد الطالبممات علمى اكتشماف وحممل مشمكالت رياضمية مممن خمالل أر مام عالميممة حقيقيمة عمن طريممق 

 .السفر والترحال بين  ارات العالم المختلفة

 -أطلممس العممالم لفطفممال والناشممئين  - 1002كتمماب جنمميس لفر ممام القياسممية : مممن المممدرب أن يسممتعين بكممل مممن يتطلممب     
موسمموعة التطبيقممات العلميممة فممي الرياضمميات، يممتم اسممتخدام الحاسممب ا لممي الممذي  -الموسمموعة الج رافيممة أضمموا  علممى العممالم 
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، بحيمث يكمون لكمل مجموعمة (الشمبكة اإللكترونيمة العالميمة) يساعد الطالبات في المجموعمات علمى اسمتخدام  صمفحة اإلنترنمت
 .نسخة خاصة بها من المراجع السابقة لتسهيل االستخدام

عالوة على الفائمدة ممن التممارين فمي تنميمة المفماهيم الرياضمية لمدى الطالبمات، يسماعد البرنمامج علمى تنميمة جوانمب أخمرى      
العلموم االجتماعيمة والعلموم اإلنسمانية، كمما تمتعلم الطالبمات ممن خمالل همذا  –لعلموما –الج رافيما –فمن الل مة: لدى الطالبمات مثمل

كيفية الحصول على المعلوممات ممن مصمادر مختلفمة، حيمث يمتم تمدريبهن علمى كيفيمة التوصمل للمعلوممات والمقارنمة بينهما ممن 
 .الجداول –المقدمات  -خالل الفهارس 

راجممع، الجممداول، الخممرائط والرسممومات البيانيممة مممن خممالل دمجهمما فممي المهممارات ويممتم تممدريب الطالبممات علممى اسممتخدام الم     
سممتخدام البيانممات التممي التسمماتل للتوصممل إلممى حمل المشممكالت بالرياضمية والحسممابية بالتمممارين المختلفممة، كممما يمارسمن مهممارات ا

 . بحثن عنها
  :طريقة العمل في الجلسة

يتم العمل في البرنامج فمي مجموعمات مكونمة ممن أربمع طالبمات علمى األكثمر فمي كمل مجموعمة، لميعملن فمي جمو متعماون      
ومتناسممق، ممما يميممز العمممل فممي هممذا البرنممامج هممو  ابليممة المجموعممات للت ييممر فممي كممل جلسممة، فالبرنممامج يتمتممع بالمرونممة بحيممث 

 .فيما بينهم وهذا مما يعمل على تبادل الخبرات واألفكار بين الطالبات يمكن ألفراد المجموعات التنو، وت يير الموا ع
يتم التركيز على العمل المنظم أثنما  التمدريب علمى البرنمامج علمى العممل كمما تقموم المدربمة بمتابعمة عممل الطالبمات أثنما       

نصاتهن  .العمل الفردي أو الجماعي، للتيكد من فهمهن وتعاونهن واد
النشاط التمهيدي؛ أنشطة المستكشفين أو المحتوى؛ الخاتممة :  جلسة إلى ثالث مراحل وخطوات محددة تشملتنقسم كل      

 :والتقييم، وتشمل كل منها ما يلي
عدادهن ألنشطة الدرس الجديد: التمهيد -  .يعتمد على تقديم نشاط تحفيزي ال رض منه تهيئة الطالبات واد
فمي كمل جلسمة ( التحليل والتركيب والتقمويم)على تنمية مهارات التفكير العليا  ويشمل أنشطة الجلسات التي تقوم: المحتوى -

كيز ممع بعضمهن المبعض، بحيث تقوم الطالبات أواًل بقرا ة صامته للنشاط، ثم يقوم أعضا  المجموعات بقرا ة النشاط بتر 
لمى الحمل إوممن ثمم الوصمول  لة وخطموات العممل،ن معًا للكشمف والبحمث عمن المعلوممات المطلوبمة فمي األسمئومن ثم يعمل

بعمممد إيجممماد جميمممع النقمماط المطلوبمممة فمممي البحمممث تقمموم الطالبمممات بمنا شمممة حمممل األنشممطة المتعلقمممة بالقمممارة التمممي .  المناسممب
 (.أنشطة المستكشفين)يدرسنها، وهو ما يطلق عليه هنا 

قييم ممدى اسمتيعاب واسمتفادة الطالبمات ممن يتم من خاللها االستما، للت ذية الراجعة، كما تقوم المدربة بت: الخاتمة والتقييم -
 .المحتوى

 .فيها تطبيق جميع األنشطة في الو ت الزمني المتاح يوزيع تل  المراحل بطريقة روعتم ت     
  :األنشطة اإلضافية

 يقوم أعضا  المجموعة بالعمل بشكل تعاوني في حل األنشمطة اإلضمافية، يمكمن للمعلمم أن يشمرف ويسماعد المجموعمات     
في الحل حسب الحاجة، وتتعرف الطالبات على المعلومات واألسئلة والعملية إليجاد الحل، في نهاية كل تمرين إضمافي يقموم 

 .أفراد المجموعة بمنا شة طريقة التوصل إلى الحل وما تم التعلم منه
 :مدا تطبيق البرنامج
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. د يقممة للتطبيممق( 20)إلممى عممدة جلسممات، كممل جلسممة تحتمما  إلممى  ةيتكممون البرنممامج مممن ثممماني وحممدات كممل منهمما مقسممم     
و ممد تممم تطبيمق جلسممات البرنممامج، بوا ممع أربممع جلسممات أسممبوعيًا، فممي الفصممل .   مجممو، عممدد الجلسممات إحممدى وعشممرين جلسممة

 (.1022 -1022)الدراسي األول من العام الدراسي 
 :جلسات البرنامج والمحتوى

 :جلسة في مادة الرياضيات، تتضمن كل وحدة ما يلي 12ت تعليمية مقسمة إلى وحدا 2يتكون البرنامج من      
لنشممماط للتعمممرف علمممى محتويمممات النشممماط وللتمهيمممد لمشممماركتها لطلمممب ممممن الطالبمممة القمممرا ة الصمممامتة الجانمممب النظمممري ويت .2

 .المجموعة بيفكارها 
 .لمجموعة الواحدةالتعاون والمنا شة ضمن المجموعة لتبادل األفكار والخبرات بين طالبات ا .1
 .البحث في المراجع المختلفة واستخرا  المعلومات الالزمة لحل المسائل الرياضية المختلفة .2
 .كتابة شرح لعملية حل المسائل الرياضية والحل النهائي للنشاط .2
 .والطالبات وتقديم الت ذية الراجعة ةالتقييم اليومي لفنشطة عن طريق منا شة المعلم .2

في كمل جلسمة ونشماط ممن التمهيمد ( تقويم -تركيب -تحليل)وبذل  يتم تدريب الطالبات على تنمية مهارات التفكير العليا      
 .حتى نهاية الجلسة بالتقييم

 :تقيي  البرنامج
 :يتم تقييم البرنامج بطريقتين      
 .المعلم والطالبات المشاركات التقييم اليومي في نهاية كل جلسة، ويكون بشكل نقاش شفهي جماعي بين -2
 (: بلي وبعدي)التقييم النهائي للبرنامج ويكون بتطبيق االختبارات  -1
 (.SEA)مهارات التفكير العليا بمقياس البحر  اختبار لقياس -
الدرجمممة التمممي تحصمممل عليهممما الطالبمممات فمممي مقيممماس االتجممماه نحمممو ممممادة الرياضممميات، وهمممو مقيممماس ممممن إعمممداد أبمممو عميمممرة  -

 .هافوهو يهدف لقياس اتجاهات التالميذ نحو دراسة الرياضيات لمعرفة فاعلية البرنامج في تحقيق أهد، (1000)

  :الوسائل المستخدمة
 صمفحة اإلنترنمت الموسموعة الج رافيمة أضموا  علمى العمالم؛ أطلمس العمالم لفطفمال والناشمئين؛ كتماب جنميس لفر مام القياسمية؛

 .موسوعة التطبيقات العلمية في الرياضيات ؛(الشبكة اإللكترونية العالمية )
 :تحكي  البرنامج

بين ومجمال الرياضميات للحكمم علمى و تم عرض البرنامج على مجموعة ممن المحكممين المختصمين فمي مجمال تربيمة الموهم     
بمممدا  مالحظممماتهم وا تراحممماتهم، ئمحتممموى البرنمممامج وممممدى تناسمممق ومال صمممدق وتمممم األخمممذ ممممة وكفايمممة اإلجمممرا ات التدريبيمممة، واد

 .بالمالحظات، والقيام بإجرا  التعديالت الالزمة في بعض المصطلحات وذل  حسب مالحظات المحكمين
 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
توجد فروق ذات دالله إحصمائية فمي القيماس البعمدي بمين متوسمط درجمات المجمموعتين التجريبيمة : لتحقق من الفرضية األولىل

لسادس االبتدائي الموهوبات في الرياضيات بمملكمة البحمرين علمى الدرجمة الكليمة لمهمارات التفكيمر والضابطة لطالبات الصف ا
 :تم القيام بالتالي(. 0902)عند مستوى داللة ( تقويم -تركيب -تحليل)العليا 



15 

 

وعتي الدراسمة لقيماس مهمارات التفكيمر العليما لمجمم( SEA)تم حساب المتوسط الحسابي واالنحمراف المعيماري فمي اختبمار      
لقيماس مهمارات ( SEA)، وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمدى المجموعمة التجريبيمة علمى اختبمار (التجريبية والضابطة)

، كممان أعلممى مممن المتوسممط الحسممابي لممدى المجموعممة الضممابطة البممال  (22922)التفكيممر العليمما فممي التطبيممق البعممدي  ممد بلمم  
 : ل التالي، كما هو موضي بالجدو (1292000)

 2جدول 
التجريبيمة )لقيماس مهمارات التفكيمر العليما لمجمموعتي الدراسمة ( SEA)المتوسطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة فمي اختبمار 

 في التطبيق البعدي( والضابطة
 (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المكون
 2920 12920 2922 22922 مهارات التفكير العليا

( Mann-Whitney Test)وللتحقممق مممن داللممة الفممروق الحاصمملة بممين المجممموعتين فقممد تممم إجممرا  اختبممار مممان وتنممي      
 :لدرجات التطبيق البعدي لمهارات التفكير العليا وكانت النتائج

 2جدول 
للتحقق من داللة الفرق بمين متوسمطي المجمموعتين التجريبيمة والضمابطة  Mann-Whitney Test))نتائج اختبار مان وتني 

 لقياس مهارات التفكير العليا في التطبيق البعدي (SEA)في اختبار
     (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 المكون
مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 U W Z الرتب

الداللة 
 المشاهدة

 09000- 2922 22 09000 292 22 22 222 مهارات التفكير العليا
أعلمى ممن متوسمط رتمب ( 22)أن متوسط الرتب لمهارات التفكير العليا لدى المجموعة التجريبية  ( 2)تضي من جدول ي     

، وكمان الفممرق دال إحصمائيًا، حيممث كمان مسممتوى الداللمة المشمماهد أ مل مممن مسمتوى الداللممة المحممدد (292)المجموعمة الضممابطة 
رات التفكيممر العليمما لمدى المجموعممة التجريبيممة فممي ، وهممذا يشممير إلمى أن البرنممامج سمماهم فمي رفممع مسممتوى مهما(α=0902)مسمبقًا 

 .حدود الضبط التجريبي
وللتحقق من مدى الفرق الحاصل بين درجات طالبمات المجموعمة التجريبيمة بمين االختبمارين القبلمي والبعمدي، تمم اسمتخدام      

 (.Wilcoxon)اختبار الرتب ذات اإلشارة 
 2جدول 

لمممدرجات التطبيممممق البعمممدي لمهممممارات التفكيمممر العليمممما للمجموعمممة التجريبيممممة ( Wilcoxon)تحليمممل اختبممممار الرتمممب ذات اإلشممممارة 
 والضابطة

مستوى  Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المهارا المجموعة
 الداللة

 التجريبية
 (11=ن)

مهارات التفكير 
 العليا

 09002- 19222 0900 0900 0 الرتب السلبية
   22900 2900 22 الرتب اإليجابية
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     0 الرتب المتعادلة

 الضابطة
 (11=ن)

مهارات التفكير 
 العليا

 09222- 29222 20900 1920 2 الرتب السلبية
   22900 2900 2 الرتب اإليجابية
     2 الرتب المتعادلة

لمدرجات التطبيمق البعمدي لمهمارات ( Wilcoxon)ممن نتمائج اختبمار الرتمب ذات اإلشمارة ( 2)يالحظ من الجمدول السمابق      
التفكير العليا للمجموعتين التجرييبة والضابطة، ارتفا، مستوى مهارات التفكيمر العليما لمدى جميمع طالبمات المجموعمة التجريبيمة 

، وهممذا يعنممي وجممود فممروق دالممة إحصممائيًا فممي ( 09002)بممين االختبممار القبلممي والبعممدي حيممث بلمم  الفممرق فممي مسممتوى الداللممة 
جممات التطبيممق البعممدي لمهممارات التفكيممر العليمما لصممالي المجموعممة التجريبيممة حيممث كممان مسممتوى الداللممة المشمماهد أصمم ر مممن در 

 (. α=0902)مستوى الداللة المحدد مسبقًا 
وكانت النتيجة بين درجات المجموعة الضابطة وجمود فمرق ييمر دال إحصمائيا  فمي مسمتوى الداللمة فمي االختبمارين القبلمي      

 (.α=0902)أكبر من مستوى الداللة المحدد مسبقًا ( 09222)لبعدي ، وكان مستوى الداللة المشاهد وا
توجد فروق ذات دالله إحصائية فمي القيماس البعمدي لالتجماه االيجمابي نحمو الرياضميات بمين : للتحقق من الفرضية الثانية     

السممادس الموهوبمات فممي الرياضمميات بمملكمة البحممرين عنممد متوسمط درجممات المجمموعتين التجريبيممة والضممابطة لطالبمات الصممف 
( االتجماه االيجمابي نحمو ممادة الرياضميات)تم حساب المتوسط الحسابي واالنحمراف المعيماري لمقيماس   (.0902)مستوى داللة 

 : كما هو موضي بالجدول التالي( التجريبية والضابطة)لمجموعتي الدراسة 
 2جدول 

( التجريبيمة والضمابطة)لمجمموعتي الدراسمة ( االتجماه االيجمابي نحمو الرياضميات)المتوسطات واالنحرافات المعيارية فمي مقيماس 
 في التطبيق البعدي
 (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المكون
 2922 22920 1921 22922 نحو الرياضيات االتجاه االيجابي

يتضممي أن متوسمط الرتمب لممدى المجموعمة التجريبيمة علممى مقيماس االتجماه االيجممابي نحمو الرياضميات فممي ( 2)ممن الجمدول     
 (.22920)، وهو أعلى من متوسط الرتب لدى المجموعة الضابطة البال  (22922)التطبيق البعدي  د بل  

( Mann-Whitney Test)وللتحقممق مممن داللممة الفممروق الحاصمملة بممين المجممموعتين فقممد تممم إجممرا  اختبممار مممان وتنممي      
 :لدرجات التطبيق البعدي لمقياس االتجاه االيجابي نحو الرياضيات وكانت النتائج كالتالي

 20جدول 
للتحقق من داللة الفرق بمين متوسمطي المجمموعتين التجريبيمة والضمابطة  Mann-Whitney Test))نتائج اختبار مان وتني 

 في التطبيق البعدي( االتجاه االيجابي  نحو الرياضيات)في مقياس 
     (11=ن)الضابطة  (11=ن)التجريبية  

 المكون
مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو، 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

U W Z  الداللة
 المشاهدة

 09222- 09202 222920 22920 222920 22922 222920 20922االيجابي نحو االتجاه 
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 الرياضيات
أن متوسمممط الرتمممب لالتجممماه نحمممو الرياضممميات لمممدى المجموعمممة ( 20)أظهمممرت نتمممائج االختبمممار كمممما موضمممي فمممي جمممدول      

مممان وتنممي إلممى أن الفممرق ، وأشممارت نتممائج اختبممار (222920)أكثممر مممن متوسممط المجموعممة الضممابطة ( 222920)التجريبيممة 
الحاصممل بممين المجممموعتين ييممر دال إحصممائيًا، حيممث كممان مسممتوى الداللممة المشمماهد أكبممر مممن مسممتوى الداللممة المحممدد مسممبقًا 

(α=0902) وهممذا يشممير إلممى أن البرنممامج لممم يسمماهم فممي رفممع مسممتوى االتجمماه نحممو الرياضمميات لممدى المجموعممة التجريبيممة فممي ،
 .لى الريم من وجود فرق بين المجموعتينحدود الضبط التجريبي، ع

وللتحقق من مدى الفرق الحاصل بين درجات طالبمات المجموعمة التجريبيمة بمين االختبمارين القبلمي والبعمدي، تمم اسمتخدام      
الممذي أظهممرت نتممائج تحليلممه، ارتفمما، مسممتوى االتجمماه االيجممابي نحممو الرياضمميات (.  Wilcoxon)اختبممار الرتممب ذات اإلشممارة 

لصمممالي  بمممين االختبممار القبلمممي والبعممدي( 09002)جميممع طالبممات المجموعمممة التجريبيممة حيمممث بلمم  الفمممرق فممي مسمممتوى الداللممة ل
 .المجموعة التجريبية

 22جدول 
لمممدرجات التطبيمممق البعمممدي لالتجممماه االيجمممابي نحمممو الرياضممميات للمجموعمممة ( Wilcoxon)تحليمممل اختبمممار الرتمممب ذات اإلشمممارة 

 التجريبية والضابطة

مستوى  Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المهارا المجموعة
 الداللة

 التجريبية
 (11=ن)

االتجاه االيجابي 
 نحو الرياضيات

 09002- 19220 0900 0900 0 الرتب السلبية
   22900 2900 22 الرتب اإليجابية
     0 الرتب المتعادلة

 الضابطة
 (11=ن)

االتجاه االيجابي 
 الرياضياتنحو 

 09010- 19212 2 2920 2 الرتب السلبية
   2 2922 2 الرتب اإليجابية
   1  1 الرتب المتعادلة

كما تم اسمتخدام االختبمار للتحقمق ممن وجمود فمروق بمين درجمات المجموعمة الضمابطة فمي االختبمارين القبلمي والبعمدي كمما      
حصممائيا ، حيممث كممان فممرق مسممتوى الداللممة المشمماهد لالختبممار إ، الممذي أظهممر عممدم وجممود فممرق دال (22)موضممي فممي الجممدول 

 (.α=09002)، وهو فرق أكبر من مستوى الداللة المحدد مسبقًا (09010)القبلي والبعدي 
 :مناقشة النتائج

توجممد فمممروق ذات داللمممه إحصممائية بمممين متوسمممط درجممات المجمممموعتين التجريبيمممة والضمممابطة  :مناقشدددة الفرضدددية األولددد      
لطالبممات الصممف السمممادس االبتممدائي الموهوبمممات فممي الرياضممميات بمملكممة البحمممرين فممي الدرجمممة الكليممة لمهمممارات التفكيممر العليممما 

 (. 0902)عند مستوى داللة ( تقويم -تركيب -تحليل)
لسمممابقة اتضمممي وجمممود فمممروق دالمممة إحصمممائيًا بمممين أدا  طالبمممات المجموعمممة التجريبيمممة وأدا  ممممن خمممالل عمممرض النتمممائج ا     

كممما هممو  لمهممارات التفكيممر العليمما لصممالي المجموعممة التجريبيممة( SEA)المجموعمة الضممابطة فممي القيمماس البعممدي علممى اختبممار 
ويالحممظ أن الفممرق فممي .  ة التجريبيممةأثممر علممى العينمم" رحلممة مممع األر ممام"، وهممذا يممدل علممى أن لبرنممامج (2)موضممي فممي جممدول 

 :النتائج بسيط لدى المجموعة الضابطة وهذا  د يرجع لعدة أسباب منها
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 (.س)بعد تطبيق النسخة القبلية ( ص)ألفة الطالبات مع االختبار نسخة 
بيممرًا إلدخممال مهممارات هتمامممًي كاسممية حيممث أن مدرسممة المسمتقبل تممولي تنماول الطالبممات لمهممارات التفكيممر العليمما فمي ممموادهن الدرا

 .التفكير العليا في كل المواد
زيادة النضج العقلي للطالبات لتناولهن الممواد الدراسمية المختلفمة فمي المدرسمة فمي الفتمرة الفاصملة بمين االختبمار القبلمي والبعمدي 

 .مما  د يكون له أثر في تطوير مهارات التفكير العليا( 1022ديسمبر11 – 1022اكتوبر2)
، ويمكمن تفسمير 2بالريم من ذل  ال يمكن تجاهل تيثير البرنامج على المجموعة التجريبيمة كمما همو موضمي فمي الجمدول      

فهممو مبنممى علممى تمممارين تحممث الطالبممات علممى البحممث وتحليممل " رحلممة مممع األر ممام"هممذه النتيجممة، بممالرجو، إلممى طبيعممة  برنممامج 
البات تمارين رياضية في صورتين، األولى على شمكل أل ماز رياضمية فمي بدايمة مارست الط.  المعلومات الرياضية واالستنتا 

عمممال التفكيممر فممي معلومممات يممرتبط بعضممها بممالمحتوى الرياضممي المدرسممي  كممل نشمماط والصممورة الثمماني  صممة تتطلممب البحممث واد
بشممكل كبيممر فممي  أسممهم ذلمم .  والممبعض ا خممر ال يممرتبط حلهمما بممما درسممن ضمممن مممنهج الصممف السممادس فممي التعلمميم األساسممي

كذل  اعتمدت عمليمة البحمث العلممي عنمد تمدريس البرنمامج علمى جممع (.  تحليل، تركيب، تقويم)تطوير مهارات التفكير العليا 
.  المعلومممات وتحليلهمما وتركيبهمما وتقويمهمما واسممتنتا  أفكممار جديممدة سمماعدت علممى حممل المشممكالت واألل مماز الرياضممية المطروحممة

 .ألدلة في فهم األثر الواضي للمنهج على تطوير مهارات التفكير العليا للطالباتيمكن االستناد إلى هذه ا
ثرائيممة لممادة الرياضمميات المبنيمة علممى البحمث والم الطممات الرياضمية فممي إلتيجمة علممى أهميمة إدخممال البمرامج اتتكمد هممذه الن     

جممرا  االسممتنتاجات والتحلمميالت تطموير مهممارات التفكيممر العليمما وأنممماط التفكيممر المختلفممة، كمما أن تجميممع ال معلومممات وتممدوينها واد
وبمدا ذلم  واضمحًا جمدًا أثنما  .  الالزمة والربط بين األفكار للخرو  بحل نهائي للمشمكلة الرياضمية همو األصمل فمي همذا السمياق

الرياضمية بكتماب تطبيق البرنامج التدريبي حيث  امت الطالبات بالبحث وتحليل المعلوممات والموا مف ييمر النمطيمة واألنشمطة 
علمممى ربطهممما وتحليلهممما وتركيبهممما وتقويمهممما  نه الطالبمممات كمممم ممممن المعلوممممات وعملمممالطالمممب الخممماص بهمممن، والمممذي جمعمممت فيممم

 .للحصول على الحل النهائي للمشكالت الرياضية
ئيمممة لممممادة وبشمممكل عمممام فمممإن همممذه النتيجمممة اتفقمممت ممممع نتمممائج الدراسمممات السمممابقة التمممي أكمممدت علمممى أهميمممة البمممرامج االثرا     

بتمدريب عينمة مكونمة ممن مجموعمة ( Butkowski, 1994)الرياضميات، ودورهما فمي تطموير مهمارات التفكيمر العليما حيمث  مام 
طلبممة فممي الصممفوف الثالممث والخممامس والسممادس االبتممدائي علممى برنممامج  ممائم علممى األل مماز الرياضممية بهممدف تطمموير مهممارات 

كمما أثبتمت دراسمة التركممي .  وكانمت النتمائج ذات داللمه لصمالي المجموعممة التجريبيمةالتفكيمر العليما للطلبمة فمي ممادة الرياضمميات 
أثمر اسممتخدام برنممامج إثرائمي  ممائم علممى المذكا ات المتعممدده فممي تنميمة مهممارات التفكيممر العليما وتنميممة التحصمميل، علممى ( 1021)

 بتدائيةالالطلبة الموهوبين في المرحلة ا عينة من
توجمد فمروق ذات داللمه إحصمائية فمي االتجماه االيجمابي نحمو الرياضميات بمين متوسمط درجمات  :نيدةمناقشة الفرضية الثا     

المجممموعتين التجريبيممة والضممابطة لطالبممات الصممف السممادس الموهوبممات فممي الرياضمميات بمملكممة البحممرين عنممد مسممتوى داللممة 
(0902.)  

ة والضمابطة يبيمن معظمم طالبمات المجمموعتين التجر بمين أمن خالل تحليل نتمائج مقيماس االتجماه نحمو ممادة الرياضميات، ت     
لديهن اتجاهات إيجابية عالية نحو مادة الرياضيات، يعود إلى أنهن طالبات موهوبات في ممادة الرياضميات وممن الطبيعمي أن 

 .يكون لديهن توجه ايجابي عال  نحو هذه المادة
بي للرياضميات لجميمع طالبمات المجموعمة التجريبيمة لممادة دال علمى بالريم ممن إننما نجمد زيمادة فمي مسمتوى االتجماه اإليجما     

إال إننما نالحمظ كمذل  تفماوت فممي (. 22)أثمر البرنمامج فمي تطموير االتجماه نحمو ممادة الرياضميات كممما همو موضمي فمي الجمدول 
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طالبمات ارتفمع  (2)ارتفا، وانخفاض مسمتوى االتجماه نحمو ممادة الرياضميات لمدى طالبمات المجموعمة الضمابطة، حيمث نجمد أن 
طمالبتين؛ وطالبمة واحمدة لمم يت يمر مسمتوى االتجماه ( 1)مادة الرياضيات لديهن؛ وانخفماض المبعض ا خمر نحو مستوى االتجاه 

، يعممود هممذا لممما تلقتممه الطالبممات فممي المدرسممة خممالل الفتممرة بممين االختبممار القبلممي (22)لممديها، كممما هممو مبممين فممي الجممدول ر ممم 
 . والبعدي
كذل  يمكن تفسير تطور هذا االتجاه االيجمابي نحمو ممادة الرياضميات لمدى الطالبمات الموهوبمات لطبيعمة البرنمامج وطريقمة     

احتمموى .  تقممديم األنشممطة والتمممارين التممي تراعممي خصممائص الطالبممات الموهوبممات مممن حيممث تمموفير التشممويق والتحممدي المالئممم
البممات فممي حلهمما، و ممد كممان التفاعممل بممين الطالبممات والباحثممة، وبعضممهن الممبعض، البرنممامج تمممارين وأل مماز رياضممية تتنممافس الط

كممذل  كممان هنمما  تنممو، فممي األسمماليب المتبعممة فممي معالجممة الموا ممف التعليمممة التممي يتضمممنها البرنممامج، حيممث .  نشممطًا وحيويمماً 
فمي حمل األل ماز، باإلضمافة إلمى  استخدم أسلوب الحل الفردي الذي يعتمد على أن يتر  للطالبمة الفرصمة لتفكمر بشمكل مسمتقل

 .فرص العمل ضمن مجموعات ص يرة، مما أدى إلى تعويد الطالبات على العمل التعاوني الجماعي
كمل همذا سماهم .  وأدى استخدام أسلوب المنا شة الصفية إلى خلق نو، من التنافس بين الطالبات ونشمط التفاعمل الصمفي     

 .الرياضيات يمكن أن تعزى ألثر البرنامجفي تطوير اتجاهات إيجابية نحو مادة 
وبشمكل عمام فممإن همذه النتيجممة ارتبطمت ارتباطممًا وثيقمًا بنتممائج الدراسمات السممابقة التمي أكممدت علمى أهميممة البمرامج االثرائيممة       

 ممدرة ( 2222ديمماب،)دراسممة  لمممادة الرياضمميات، ودورهمما فممي التمميثير علممى االتجمماه اإليجممابي نحممو مممادة الرياضمميات، فقممد أثبتممت
ثرائمي فمي ممنهج الرياضميات للصمف الخمامس اإلبتمدائي علممى التميثير فمي االتجماه اإليجمابي نحمو الرياضميات وهمي عينممة إممنهج 

 & Danielsفمي همدف الدراسمة ممع دراسمة كما تشاركت الدراسة الحالية .  مشابهة لعينة الدراسة الحالية في المرحلة العمرية
Lamb, 1990)  )عمن ممدى فاعليمة برنمامج تعليممي منمو، فمي تحسمين االتجماه ( 2220)انليمز والممب حيمث كشمفت دراسمة د

إلمى أن األل مماز الرياضمية لهمما تميثير إيجممابي علممى ( 2222)وتوصمملت دراسمة أبممو عميممرة .  نحمو مممادة الرياضميات بدرجممة كبيمرة
 .ليةتطوير مهارات التفكير العليا واالتجاه نحو الرياضيات وهو ما توصلت له الدراسة الحا

 :توصيات الدراسة
 :التصميمات البحثية المقترحة -2
فممي تطمموير مهممارات التفكيممر العليمما واالتجمماه اإليجممابي نحممو مممادة الرياضمميات عبممر " رحلممة مممع األر ممام"دراسممة أثممر برنممامج  -

 .مراحل عمرية مختلفة للطلبة الموهوبين في الرياضيات
جرا  مقارنماتالموهوبين في الرياضيات بتوسع يشمللطبلة " رحلة مع األر ام"دراسة أثر برنامج  - حمول  ل الذكور واإلناث واد

 .همعليتيثير البرنامج  
 .مثل الدافعية، التحصيل على مت يرات أخرى" رحلة مع األر ام"دراسة أثر برنامج  -
 .دراسة أثر مناهج مختلفة في الرياضيات موجهه للطلبة الموهوبين رياضياً  -
فممي تطمموير مهممارات التفكيممر العليمما واالتجمماه اإليجممابي نحممو مممادة الرياضمميات لممدى " مممع األر ممام رحلممة"دراسممة أثممر برنممامج  -

 .الطلبة العاديين

 :التوصيات التطبيقية -1
ثرائيممة للطلبممة الموهمموبين رياضمميًا ودورهمما الفعممال فممي تطمموير أنممماط التفكيممر إل  أمممور الطلبممة بيهميممة البممرامج اتوعيممة أوليمما -

 .المختلفة
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 .ًة على البحث وموجهًة للطلبة الموهوبين رياضياً يهج متنوعة ومتقدمة في الرياضيات مبنإعداد منا -
 .تثقيف وتدريب المعلمين في مجال دمج مهارات التفكير العليا، والبحث العلمي في مناهج مادة الرياضيات -

 :المراجع
 :أوالا؛ المراجع العربية

 .مكتبة الشعري: الرياض. تعلي  التفكير(. 2222. )الحارثي، إبراهيم
أثر برنامج إثرائي في تنمية بعض مهارات التفكير العليا والتحصيل للتالميذ الموهوبين في (. 1021. )التركي، ناز 

 .200 – 22، 33مركز اإلرشاد النفسي،  -مجلة اإلرشاد النفسي. المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت
 .عالم الكتب: القاهرة(. 1ط) س الرياضيات للتالميذ الموهوبينتدري(. 1002. )إبراهيم، مجدي ويراب، رفعت

 .مكتبة دار العربية للكتاب: القاهرة. تعلي  الرياضيات بين النظريات والتطبيق(. 1000. )أبوعميرة، محبات
اضيات لدى تيثير األل از الرياضية على تنمية مهارات التفكير العليا واالتجاهات نحو الري(. 2222. )أبوعميرة، محبات

 .221 -222، 33، دراسات في المناهج وطرق التدريس. تالميذ المرحلة اإلعدادية
أثر التعلم التعاوني على تحصيل الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم (. 2222. )أبو زينة، فريد وخطاب، محمد صالي

 .122-122،(22)10 مجلة كلية التربية، .نحوها
 .دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة: عمان. النظرية والتطبيق تعلي  التفكير(. 1002. )، صالي ونوفل، محمدأبوجادو

المجلس األعلى  .عداديةإلعل  تدريس الرياضيات بالمرحلة ااالنشطة االثرائية وأثرها (. 1002. )السعيد، رضا
 .لقاهرةعلم النفس، ا. للجامعات، اللجنة العلمية الدائمة للتربية

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. تعلي  التفكير في المنهج المدرسي(. 1002. )السرور، ناديا
أثر برنامج تدريبي ما وراء المعرفة عل  التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض (. 1002. )الشريدة، محمد
 .جامعة عمان العربية، المملكة األردنية الهاشمية(. رسالة ماجستير يير منشورة) المتغيرات

. تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية(. 1002. )العتوم، عدنان والجراح، عبدالناصر وبشارة، موفق
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

 .ديبونو للطباعة والنشر: عمان. تنمية التفكير بأساليب مشوقة(. 1002. )الكبيسي، عبدالواحد

 .دار الفكر: عمان(. 2ط) والمتفوقين ورعايته   أساليب الكشف عن الموهوبين(. 1002. )جروان، فتحي
 .دار الكتاب الجامعي: العين. تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من خالل المناهج الدراسية(. 1002) .جمل، محمد
أثر إثراء منهاج الرياضيات للصف الخامس االبتدائي عل  تحصيل الطالب في مادا الرياضيات (. 2222. )دياب، سهيل

 .كلية التربية، الجامعه االسالمية، يزة(. رسالة ماجستير يير منشورة) واتجاهاته  نحوها
جامعة . ليا والبحوث في العلوم الهندسيةمركز تطوير الدراسات الع. القاهرة. التفكير التحليلي(. 1002. )عامر، أيمن
 .القاهرة
 .دار الفكر: عمان(. 2ط) والمتفوقين ورعايته   أساليب الكشف عن الموهوبين(. 1002. )جروان، فتحي
 .دار الكتاب الجامعي: العين. تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من خالل المناهج الدراسية(. 1002) .جمل، محمد
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أثر إثراء منهاج الرياضيات للصف الخامس االبتدائي عل  تحصيل الطالب في مادا الرياضيات (. 2222. )دياب، سهيل
 .كلية التربية، الجامعه االسالمية، يزة(. رسالة ماجستير يير منشورة) واتجاهاته  نحوها

 .للطباعه والنشر والتوزيعديبونو : عمان. دمج الكورت في المنهج المدرسي(. 1002. ) طامي، نايفة والزوين، فرتا 
مجلة العلو  التربوية . دراسة مقارنة: فاعلية إستراتيجيات تابا لتعليم مهارات التفكير العليا (.1002). لوري، علي

 .20 –22، (2)5، والنفسية
 .دار النهضة العربية: القاهرة . تدريس الرياضيات، (1912. )هندام، يحيى حامد

 . وثيقة برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين(. 1021). لكة البحرينوزارة التربية والتعليم، مم
 :ثانياا؛ المراجع األجنبية
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