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 : أوالً: مشكلة البحث    

ٌدفعه الى   االن الذي ٌشهده العالم جمٌعها ان تضخم المعرفة والتطور الهائل فً المجاالت       

 اركان فًاصبحت التطورات الحدٌثة تؤثر  قصى ماهو متاح من هذه التكنلوجٌا,اذاستخدام ا

ستراتٌجٌات التدرٌسٌة واسالٌب التدرٌس ولمكانة الرٌاضٌات بٌن األ السٌماالعملٌة التعلٌمٌة 

ت صفوف المعرفة اصبح لزاما على سائر العلوم االخرى ان تستفٌد منها لذلك اولٌت الرٌاضٌا

 (72  :7002)عفانة واخرون ,           اهتماما كبٌرا للتفكٌر ومهاراته .

ونظراً لهذا التقدم ٌواجه المربون والساسة وقادة المجتمع وأولٌاء األمور مشكالت غٌر      

مسبوقة تتعلق بكٌفٌة إعداد طلبة الٌوم لمواجهة تحدٌات عالم الغد, الذي ظهرت فٌه الحاجة 

ن التسارع فً كمٌة واٌة كافٌة,تعد الطرائق التقلٌدلم  اذالُملحة للتفكٌر بطرائق تدرٌس جدٌدة,

المعلومات والتنوع الكبٌر فً مصادر المعرفة جعل الفرد عاجزاً عن السٌطرة إال على جزء 

ٌسٌر منها, لذا أصبح هدف العملٌة التربوٌة الٌقتصر على إكساب الطلبة المعارف والحقائق 

درة على حسن التعامل مع المتداولة بل تعداها إلى تنمٌة قدراتهم على التفكٌر وإكسابهم الق

 (.02: 7007)الخوالدة,                    المعلومات المتزاٌدة والمتسارعة ٌوماً بعد ٌوم. 

ائف الرئٌسة للتربٌة هً تنمٌة القدرة على التفكٌر لدى الطلبة فً المراحل الدراسٌة ان احد الوظ

ر هو احد ٌة ,فمعٌار التفكٌلوت موقعا مركزٌا فً تحمل هذه المسؤجمٌعها, وتمثل الرٌاضٌا

ة فً وثٌقة المبادئ والمعاٌٌر للمجلس الوطنً فً الوالٌات المتحدة معاٌٌر العملٌات الرئٌس

( ومن االمور المهمة التً اوصت بها هذه الوثٌقة هً ضرورة NCTM,7000االمرٌكٌة )

                                قدرة الطالب على التفكٌر.توفٌر طرق مناسبة لتنمٌة 

 (27 : 2007)ابو زينة وعبابنة,                                                        
ٌمٌز االنسان عن سائر الكائنات قدرته على تصور الغاٌة من سلوكه وابتكار الحٌل  ان ما اذ

 التً تؤدي الى تحقٌق هذه الغاٌة 

 (2: 7002)العزٌز,                                                                              

الحظته الباحثة من خالل اطالعها على الكثٌر من االدبٌات والدراسات المتعلقة فً  ولكن ما

هار ,وقد فكٌر واعتمادهم على الحفظ واالستظمجال التفكٌر هو عدم استخدام الطلبة عملٌات الت

فً هذا المجال وفً  الطلبةتدنً مستوى  االبتكاري السابقة المرتبطة بالتفكٌراكدت الدراسات 
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دراسة )منسً ( ,7002,دراسة )الساعدي ,( 7002المراحل المختلفة مثل دراسة )الوائلً , 

,7002). 

ستراتٌجٌات لبناء ( الى ان الطلبة ٌتمثلون إBorkoski,0220بوركوسكً )وٌشٌر        

وانهم ٌمتلكون مهارات ما وراء معرفٌة  السابقةاالرتباطات بٌن المعرفة الجدٌدة والمعرفة 

ستراتٌجٌات ولتحقٌق ذلك نحن بحاجة الى إ التفكٌرلضبط تفكٌرهم اوممارسة ماٌعرف بتعلم 

 تنا العقلٌة.تعلٌم وتعلم تمدنا بافاق تعلٌمٌة واسعة ومتنوعة وجدٌدة تساعد على تطوٌر مهارا

 (702: 7002)العتوم واخرون,                                                               

الحظت الباحثة اٌضا ان معظم مدرسً الرٌاضٌات ٌستخدمون طرٌقة تدرٌس تجعل  كما

 دون الفهم وتركٌزهم على المحتوى اكثر من الطالب الذي ٌكون من الطالب ٌعتمد على الحفظ

 وافتقاره الى فرص النشاط والمشاركة فً الموقف التعلٌمً وهذا ما ا"دوره فً االغلب سلبٌ

( , ودراسة   7007( ودراسة )سلٌم, 7000اكدته العدٌد من الدراسات مثل دراسة )الجوعانً ,

 (.7002) الزهٌري ,

عامل االساسً هو ال إذنأن اي سلوك ال بد له من دافع ٌحركه فالدافع  سابقاومن المسلم به 

المسٌطر على سلوك الفرد , لذا تعد الدافعٌة بوجه عام شرطاً الستثارة سلوك الفرد بٌد أن 

                                                الدافع لالنجاز من اقوى الدوافع استثارة للتفكٌر االبتكاري بصفة عامة.                                 

 (72: 7000)العتٌبً,                                                                              

( الى أن مشكالت التعلم واحباطاته عند الطلبة ناتج عن عدم قدرة 0220وٌشٌر )االزٌرجاوي,

المدرس على استثارة دافعٌة الطلبة للدرس , وٌعد تحقٌق فهم الدرس واتقانه وممارسته 

   .                               الطالبفٌه من اقوى دوافع التعلم ومصدر االستثارة الداخلٌة عند والنجاح 

 (62: 0220)االزٌرجاوي,                                                                        

ن الطلبة , أي أالفروق الفردٌة بٌن ( أن الدافعٌة تعمل على تضٌٌق 0292وٌرى )شوق,

الطالب المتحمس لدراسة الرٌاضٌات سوف ٌقترب مستوى تحصٌله فً الرٌاضٌات من 

 مستوى طالب آخر اكثر قدرة منه على دراسة الرٌاضٌات ولكنه اقل حماسة منه.                   

 (072: 0292)شوق ,                                                                           
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فً اثناء االبتكاري وانطالقاً من تأكٌدات المعنٌٌن باالهتمام بالتفكٌر ذكره على ما سبق  وبناء"

فً مجال التفكٌر  ةعلٌها الباحث تتدرٌس الرٌاضٌات ومن االدبٌات والدراسات التً اطلع

انها تعد من العوامل ونتٌجة الهمٌة الدافعٌة فً العملٌة التعلٌمٌة وفً أٌة بٌئة تربوٌة كانت , اذ 

ت لذلك قدمتعلم,على االنجاز والتحصٌل , ألنها على عالقة بمٌول الم الطالبالمهمة لقدرة 

ستراتٌجٌات والنماذج البنائٌة التً تهتم بعملٌة التفكٌر وتطوٌر إالالنظرٌة البنائٌة العدٌد من 

( التً تركز على تحلٌل 2E S)الخطوات السبعة ستراتٌجٌةإالمن هذه االستراتٌجٌات مهاراته و

وتحث العقل على االستجابة والعمل النشط وتؤكد على وتفسٌرها, المكونات المعرفٌة 

المناقشات واستخدام البحث واالستقصاء ,االمر الذي ٌعزز العقل على التفكٌر وٌزٌد من قدرته 

 على االستجابة للموضوعات المتعلمة .

 (760,ص  7002) زٌتون ,                                                                     

 االتً : بألتسائلوبذلك حددت مشكلة البحث 

التفكٌر االبتكاري  فً ( 2E S )دورة التعلم السباعٌةأستراتٌجٌة فاعلٌة التدرٌس وفق  ) ما

 ؟فً مادة الرٌاضٌات(والدافعٌة لدى طالبات الصف االول المتوسط 
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 :أهمية البحثثانياً: 

ان الرٌاضٌات مادة بناء ونواة دخلت فً كثٌر من المجاالت فهً تجمع مابٌن الصعوبة       

تتمتع  ,اذوالتسلٌة كونها تحتاج الى تفكٌر ,وكذلك اسلوبها المنطقً الذي له دور فً اٌقاظ الفكر

ٌقول الفٌلسوف )برتران رسل (  اذوجاذبٌة خاصة حتى وصفها البعض بالسحر,  عدةبخواص 

اننا اذا استعرضنا الرٌاضٌات استعراضا صحٌحا لما وجدنا فٌها الحقٌقه فحسب بل وجدنا 

عظم الفنون , اال ألفٌه الصفاء والمقدرة على بلوغ الكمال الذي ال ٌتاح  "جماال سامٌا جماال

نعرف )الرٌاضٌات هً الموضوع الذي النعرف فٌه عما نتحدث وال وٌضٌف اٌضا وٌقول ان 

 (02 : 7009)الكبٌسً,        ان كان مانقوله صحٌح ام ال( .                    

والرٌاضٌات عنصر حاكم فٌما ٌجري حالٌا وما هو متوقع مستقبال من مستحدثات علمٌة 

فالطالب  ,ها التقلٌديالمعطٌات وتخلع رداءان تتجاوب مع لذا فأن مناهجها البد من ,وتكنلوجٌة

                                          اعدادهم لمواجهة تحدٌات المستقبل. فً بحاجة الى رٌاضٌات اكثر نفعا فً مشاكلهم المعٌشٌة و

 (722: 7007) عفانة واخرون , 

الى فً كتابه الكرٌم )) ان فً قال تع اذ وقد اهتم االسالم بالتفكٌر وجعله اساس العلم واالٌمان

خلق السماوات واالرض واختالف اللٌل والنهار ألٌات ألولً االلباب ,الذٌن ٌذكرون هللا قٌاما 

وقعودا وعلى جنوبهم وٌتفكرون فً خلق السموات واالرض ربنا ماخلقت هذا باطال سبحانك 

 فقنا عذاب النار (( 

 (020_ 020) سورة ال عمران , االٌات                                                     

فالتفكٌر من الموضوعات شدٌدة االهمٌة والتعقٌد ,فقدرة الفرد على التفكٌر من القدرات العقلٌة 

 العلٌا لذلك اهتم الفالسفة بدراسة العقل باعتباره مقرا لعملٌات ااالبتكار التً ٌقوم بها الفرد

 (06 :7000) جودة,                                                                             

 (702: 7000) العتوم واخرون ,                                                               
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 ٌعدوالتفكٌر اعقد انواع السلوك االنسانً فهو ٌاتً فً اعلى مستوٌات النشاط العقلً, كما       

من اهم الخصائص التً تمٌز االنسان عن سائر المخلوقات ,وهذا السلوك ناتج عن تركٌب 

ٌتمٌز بقدرته على  اذالدماغ لدٌه وتعقٌده مقارنة مع تركٌبه البسٌط عند غٌره من المخلوقات 

 (022 :7007)خوالدة,                                .تحدٌد الهدف من سلوكه

الى انه المغة السائدة لمعصر الحديث حيث انتقل اهتمام عمماء النفس من ترجع اهمية التفكير 
دراسة الشخص الذكي الى دراسة الطالب المبتكر والعوامل التي تسهم في ابتكاريته , كما تحول 

تعميم االبتكاري الذي يعتمد يعتمد عمى حفظ المعمومات الى ال االهتمام من التعميم التمقيني الذي
 الت وتقديم الحمول االبتكارية لها.                                                     تفكير وطرائق مواجهة المشكعمى تعميم ال

 (838: 2009)الكيالني ,                                                         

لتطوٌر تدرٌسها همٌة الرٌاضٌات بذل المختصون فٌها الكثٌر من الجهود ونظرا أل     

ومواكبة التطورات والتغٌرات اذ ركزت االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌسها على تنمٌة المعرفة 

المفاهٌمٌة واستٌعابها لدى الطلبة وبنائها بشكل ذي معنى فً بنٌة الطالب المعرفٌة واستخدامها 

 فً مواقف جدٌدة وتنمٌة التفكٌر واالتجاهات االٌجابٌة لدٌهم.

 (70, ص 7009) الكبٌسً ,                                                                    

ستراتٌجٌات تعلٌم وتعلم تمدنا بافاق تعلٌمٌة واسعة حن الٌوم بحاجة اكثر من قبل الى أون

البتكار ومتنوعة ومتقدمة تساعد طالبنا على اثراء معلوماتهم وتنمٌة تفكٌرهم وتدربهم على ا

 ( 092, ص 7000) المشهدانً,                                جدٌد والمختلف.    وانتاج ال

وتؤكد مقترحات االصالح المتعلقة بتربوٌات الرٌاضٌات ضرورة االخذ بالرؤٌة البنائٌة فً 

البنائٌة تعلم المعرفة الرٌاضٌة تماشٌا مع طبٌعة عصر المعلومات الحالً ,ومن االستراتٌجٌات 

 سترتٌجٌة دورة التعلم السباعٌة. تطور العصر أالتً تواكب 

 (076, ص 7007) صالح ,                                                               

رة وفً ضوء ذلك جاء البحث الحالً بوصفه محاولة للتعرف على فاعلٌة التدرٌس فً دو

القائمة على النظرٌة البنائٌة فً التفكٌر ستراتٌجٌات التدرٌس إالالتعلم السباعٌة بوصفها احدى 

 االبتكاري والدافعٌة لدى الطلبة.
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 :فضال عن ذلك تكمن اهمية البحث الحالي في

التفكٌر  فًاول محاولة فً العراق على حد علم الباحثة تناولت فاعلٌة دورة التعلم السباعٌة _ 0

 دة الرٌاضٌاتاالبتكاري والدافعٌة لدى طالبات الصف االول المتوسط فً ما

التً تنادي بضرورة الحدٌثة فً تعلٌم وتعلم الرٌاضٌات استجابة البحث الحالً لالتجاهات _ 7

االهتمام بأستراتٌجٌات وطرائق تدرٌس تستند الى النظرٌة البنائٌة والتً تالئم تدرٌس 

 الرٌاضٌات

 المرحلة المتوسطةاهمٌة الرٌاضٌات بصفة عامة والتفكٌر االبتكاري بصفة خاصة لطلبة _ 2

بة الصف االول المتوسط باستخدام ٌقدم هذا البحث تصورا لتدرٌس الرٌاضٌات لطل_ 6

 ومدرساته . مدرسً الرٌاضٌاتقبل سترتٌجٌة الخطوات السبع ٌمكن االستفادة منها من أ

 : ثالثاً: أهداف البحث

عٌة فً التفكٌر االبتكاري إلى تعّرف )فاعلٌة التدرٌس فً دورة التعلم السباٌهدف البحث الحالً 

 والدافعٌة لدى طالبات الصف االول المتوسط فً مادة الرٌاضٌات (.

 :البحث ياتفرضرابعاً: 

 لتحقٌق هدف البحث تم صٌاغة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن االتٌتٌن:

بٌن متوسط درجات طالبات  (0.02الٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى داللة )  -0

المجموعة التجرٌبٌة اللواتً ٌدرسن على وفق) دورة التعلم السباعٌة (ومتوسط درجات طالبات 

المجموعة الضابطة اللواتً ٌدرسن على وفق) الطرٌقة المعتادة فً التدرٌس( فً اختبار 

 التفكٌر االبتكاري فً مادة الرٌاضٌات.

( بٌن متوسط درجات طالبات 0.02عند مستوى داللة )_ ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة 7

التجرٌبٌة اللواتً ٌدرسن على وفق ) دورة التعلم السباعٌة ( ومتوسط درجات  ةالمجموع

طالبات المجموعة الضابطة اللواتً ٌدرسن على وفق ) الطرٌقة المعتادة فً التدرٌس( فً 

 مقٌاس الدافعٌة نحو مادة الرٌاضٌات.

 
 



 8     الفصل االول : مشكمة البحث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 :البحثخامساً: حدود 

طالبات الصف االول المتوسط فً المدارس المتوسطة التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة _ 0

 (.7006_ 7002محافظة دٌالى للعام الدراسً ) 

 . 7006_ 7002الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً _ 7

المفتوحة الفصول  الدراسٌة)السادس,السابع, الثامن (  والذي ٌتضمن )الحدودٌات , الجمل  -2

 , الهندسة المستوٌة ( من كتاب الرٌاضٌات للصف االول المتوسط 

ستراتٌجٌة دورة التعلم السباعٌة والتً تتضمن المراحل ) االثارة , االستكشاف , التفسٌر إ _6

 ,التوسٌع , التمدٌد , التبادل , الفحص او التقوٌم ( . 

 :  سادساً: تحديد المصطلحات

 :الفاعلية   (1

 : بأنها( Kirshooff, 7917_ عرفها ) 
  .عملٌة قٌاس مستوى تحقق او انجاز االهداف    

Kirshooff,0222,p 026) , 00:  7006( نقال عن ) العبودي) 

  أنها :( Good,7919عرفها ) _     

 .ة مع االقتصاد في الوقت و الجهد القابمية عمى انجاز النتائج المأمول         

(Good , 8979 , P: 207)   

   (انها :7911عرفها)المنيف، _
 .هي عممية تحقق األهداف بأحسن وأفضل السـبل

 (886: 8988)المنيف,                                                                                      
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 : التدريس (7

 :بأنه (2002)الفتالوي , عرفتها_ 

مجموعة متكاملة من االشخاص والمعدات واالجراءات السلوكٌة التً تشترك جمٌعا فً انجاز  

 ماٌلزم لتحقٌق اغراض التدرٌس على نحو فعال         

 (27 :7002) الفتالوي ,                                                                       

  :بأنه (2011)علي ,عرفها _ 

معٌنة فً سبٌل  مجموعة االجراءات والعملٌات التً ٌقوم بها المعلم مع طالبه النجاز مهام

 (70 :7000)علً ,                            تحقٌق اهداف معٌنة.                      

 دورة التعلم السباعية:  (3

 ( بأنها:7001)زيتون،عرفها_ 
تكون من سبع خطوات إجرائٌة ٌستخدمها مدرس ة تعلمٌة تستراتٌجٌة بنائٌة تعلٌمٌإ) 

الرٌاضٌات والعلوم مع الطلبة داخل غرفة الصف بهدف أن ٌبنً الطالب معرفته العلمٌة بنفسه 

    (622: 7002)زٌتون,   علمٌة من جهة أخرى.من جهة وتنمٌة المفاهٌم والمهارات ال

  ( بأنها:Kursal&Mehmets,2002) عرفها  _  

( ٌتمركز على اكتشاف المفاهٌم 2E'Sذو تسلسل هرمً مطور من دورة التعلم ) ةتعلٌمٌ دورة)

ثم توسٌعها وٌساعد الطالب على بناء المعرفة بصورة منتظمة فضالً عن تنمٌة أسالٌب تفكٌر 

 (.Kursal &Mehmets, 7009,p20)                       معٌنة لدٌهم(.
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 : بأنها (7077)عبد السالم، _ عرفها
من دورة التعمم الخماسية, تسير فيها عممية التدريس وفقًا لسبع  ةُمطّور  ةتدريسي ستراتيجيةإ) 

7Eمراحل )
,
S( هي اإلثارة )Excite( واالستكشاف أو التقصي ,)Explore والشرح أو ,)
(, واالستبدال أو Extend(, واالمتداد )Expand(, والتوسيع أو التفصيل )Explainالتوضيح )

                                                               (.Examine(, والفحص أو الحكم )Exchange)التغيير 
 (288-280: 2082)عبد السالم,                                                  

 بأنها: وتعرفها الباحثة إجرائياً 

من سبع مراحل ) عن النظرٌة البنائٌة تتضة منبثقة )أستراتٌجٌة تدرٌسٌة تعلٌمٌة _ تعلمٌ 

االثارة , االستكشاف , التفسٌر, التوسٌع , التمدٌد , التبادل , الفحص او التقوٌم ( تقوم الباحثة 

لمجموعة التجرٌبٌة ( للفصول المقررة  من اطالبات الصف االول المتوسط )بأستخدامها مع 

 .(كتاب الرٌاضٌات

 :التفكير االبتكاري (3

  :بأنه( 7007، الحيله) عرفه _ 
نواتج  فً البحث عن حلول أو التوصل إلى  ةقوٌ ةنشاط عقلً مركب وهادف توجهه رغب" 

والتعقٌد فهو من المستوى األعلى المعقد من   بالشمولٌة لم تكن معروفة سابقاً وٌتمٌز ةأصٌل

, ةفرٌد ةتشكل حالة ذهنٌ ةمتداخل ةوأخالقٌ ةوانفعالٌ ةالتفكٌر ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌ

  ة", واألصالة, والمرون ةبالمفهوم السٌكومتري من مهارات الطالق االبتكاري وٌتكون التفكٌر 

 (26:  7007)الحٌله ,                                  .                       

 

   :بأنه  (2002)الهاشمي والدليمي , عرفه  _

نشاط عقلً مركب وهادف توجهه رغبة قوٌة فً البحث عن الحلول , أو التوصل الى نواتج "

 أصٌلة لم تكن معروفة" 

 ( 27:  7009)الهاشمً و الدلٌمً,                                                          
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 : ( بأنه7070)جودة،  عرفه _
الوحدة المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتٌة والموضوعٌة التً تعود الى تحقٌق انتاج جدٌد  

 .واصٌل وذي قٌمة من قبل الفرد 

 (02: 7000) جودة ,                                                                      

 وتعرف الباحثة التفير االبتكاري اجرائيا:

بٍة والضابطة ( ًٌ ٌعتمد على ما تحصل علٍه طالبات مجمىعتً البحث ) التجزهىنشاط عقل 

االختبار الذي درجات من درجات فً مكىنات االبتكار ) الطالقة ، المزونة ، االصالة( وٌقاس ب

 .لهذا الغزض اعدته الباحثة

 الدافعية: (4

 ( بأنها:7002عرفها )ابو رياش وعمور،   _
االنسان  روف الخارجٌة التً تعمل على تحرٌك سلوكوالظٌة روف الداخلمجموعة الظ 

                                             والحٌوان على حد سواء

 (02, ص 7002,  ر) ابو رٌاش وعمو                                                       

 :( بأنها2002_ تعرفها ) العناني , 

تستثٌر سلوكه وتدفعه لالستجابة فً الموقف التعلٌمً وتعمل على  الطالبحالة داخلٌة فً  

 .وهذه االستجابة حتى ٌحدث التعلماستمرار هذا السلوك 

 (022:  7009)العنانً ,                                                                      

  ( بأنها:7077عرفها )سعادة وابراهيم ، _ 
 هد لدٌه من اجل تحقٌق هدف معٌن .لبذل اقصى ج الطالباستعداد  

 ( 27, ص 7000) سعادة وابراهٌم ,                                                          
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 ( بأنها :2012_ عرفها ) نبهان , 

الدوافع )) تكوٌن فرض وسٌط وتتمٌز باالستشارة وبالسلوك الموجه نحو تحقٌق الهدف وترمز 

 الى العالقات الدٌنامٌكٌة بٌن الكائن الحً والوسط البٌئً ((

 ( 22, ص 7007) نبهان ,                                                                    

 

 :  وتعرف الباحثة الدافعية لتعلم الرياضيات اجرائياً بأنها

مقٌاس الدافعٌة لتعلم الرٌاضٌات  على ن اجابتهنالطالبات معلٌها  تحصل))الدرجة الكلٌة التً 

 (( البحث هذافً  المعد
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( إلـ  دــمم اـن الااتـادات التــي يتانااـا الاثــث ةنظريـ خلفيــةسـتتطّر  الااثثـة  ــي اـفا الفصـل  
 الثالي، اتتاثل  ي:

 :  Constructivism Theoryأواًل: النظرية البنائية 
ازمام  ي االانة االخيرة االاتاام اعلام الاستقال انتيجة لهـفا ازمام االاتاـام افيفيـة افسـاب          

اف إن دقل اإلنسـان لـيس صـفثة ،الاعر ة اطريقة تسادمام دل  تطايقها االثياة العالية الطالب 
ايتــان نفتــب دليهــا اــا نلــان، اــل لميــب ثــااس يســتقال اهــا الاثيــرات االخاــرات الخارجيــة، الفــن 
الانـاييين ااياجيـب يدفـمان هن اــفك ا  فـار ميـر فاالـة اهن اإلنســان  الاـتعلم( اليافنـب هن يفتســب 

تنســـي  الاعلااـــات ماخـــل ثســـب،  هـــي ليســـت الاثيـــمة الاســـدالة دـــن  الاعر ـــة اادتاـــام ثااســـب 
العقل، االاتعلم اليافنـب الفهـم ااسـاطة االسـتااع االتلقـي ثسـب، لـفا  ـفن الاايـي التعلياـي يجـب 
هن يتتـــان إثاطـــة الاـــتعلم اااايـــي اعينـــة يتـــو اـــن خاللهـــا تســـادالت ايخطـــط ل جااـــة دنهـــا 

اسـادمة الاـتعلم انفسـب، ايقـارن اـين ااتاصـل إليـب اـا ازاـالدك اـن نتـايد، ايـمتي مار الاعلـم  ـي 
 (ٜٙ:ٕٕٔٓ العفان ،                              لياني اعر تب ان خالل تاجيب خاراتب.

ثـال اـنهد  فـرو  الـ  الفلسـفة االففـر الانـايي االـفو تاثـار فلهـا ناافجهااتعام النظرية الانايية ا 
ـــا اتعـــم الترايـــة اـــن ا ـــمثرا يعـــالد تفـــاين الاعلااـــات ايـــماد اـــين التقنيـــة االتفنلاجي فثـــر الايـــامين ت

االفلسفة الانايية اتياراتها الاعر ية ااالجتاادية  هي تنظر ال  الاتعلم امنب نلـط يانـي اعار ـب اـن 
خــالل تفادلــب اــو الاعلااــات ااــو خاــرات االخــرين الــيس اــن خــالل تفــاين صــار اا نســ  اــن 

 الاايو .
 (ٕٚ :ٕٗٔٓلفايسي اثسان ،   ا                                                       

ادل  الـرمم اـن ان النظريـة الاناييـة نظريـة  لسـفية اعر يـة  ـي الـتعلم الاعر ـي اال انهـا لهـا جـفار 
رض ان دقـل ( الـفو ا تـٓٚٚٔتاريخية تاتم الـ  دصـر الفيلسـاي االيطـالي   جيـا اينسيا يسـفا 

(  ـي Emmannet kan   فتـب الفيلسـاي االلاـاني ٛٚٚٔا ـي دـام  االنسـان يانـي الاعر ـة ،
دلـ  ا ـ  فتااب   نقم العقل الخالص ( ان العقل االنساني يستطيو ان يفهم  قط اـا انتجـب انفسـب 

خططــب الخاصــة . ثتــ  اــمهت الاناييــة الثميثــة دلــ  يــم العــالم السايســرو جــان اياجيــب الــفو يــمم 
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اعر يــة  ــي العصــر يعــم ادســس الاناييــة ال افنظريتــب  ــي الناــا الاعر ــي افيفيــة افتســاب الاعر ــة 
 الثميث االفو راط الانايية اسدالب الفو يمار ثال فيفية افتساب الاتعلم للاعر ة .

 (ٕٛ : ٕٙٓٓ  زيتان ،                                                             
الاعر ــي ايعــم اياجيــب اال اــن يــمم النظريــة الاناييــة اــن انظــار تعلياــي اف ان نظرتــب  ــي الــتعلم 

ااتـ  افثـر  افللنظرية الاناييـة اانظاراـا لعاليـة افتسـاب الاعر ـة اثـماث الـتعلم ،  افانت اساس
دااــا يــمرس فيــي يففــر الطلاــة افيــي يتطــار التففيــر لــميهم االعاليــات الارتاطــة اــالناا  ٓ٘اــن 

فيـــي  يـــرن ان االجااـــة دلـــ  اـــفك االســـيلة اـــي الطريقـــة الاثيـــمة لالجااـــة دلـــ  الســـدال افالعقلـــي 
 نفتسب الاعر ة..

 (ٜٖٕ :ٕٔٔٓ  اللي  ،                                                             
ااــــن خــــالل اراجعــــة االمب التراــــاو الــــفو يــــمار ثــــال افهــــام النظريــــة الاناييــــة اجــــم دــــمم اــــن 

 التعريفات اان افك التعريفات 
ــتعلم ٕ٘ٓٓ_   ازارة الترايــة العراييــة ، التــي ســتنم دلــ  الخاــرة الفاتيــة للطالــب التــي ت( : لســفة ال

انها ينلم افهااب الخاص للعالم الفو يعيش  يب ايتو ياانينب الخاصـة اااثلتـب الفانيـة االففريـة 
 التي يستخماها لفي يستادب تجاراب اخاراتب 

 (ٖٗ: ٖٕٔٓنقال دن  الزايرو ، (ٙ : ٕ٘ٓٓالعرايية ،   ازارة التراية                     
لانــان اعر تــب  ( : رديــة لعاليــة الــتعلم اســتنمة دلــ  ان الطالــب يفــان نلــطإٕٔٓ_   العفــان ، 

  .دل  خارتب السااقة اتاجيب يسير   اقاال ( ان الاعلم الخاصة انفسب انان
 (ٜٕٔ :ٕٕٔٓ  العفان ،                                                              

، ( : نظريـــة تراايـــة يقـــام  يهـــا الاـــتعلم اتفـــاين اعار ـــب الخاصـــة ٕٔٔٓ _   الالـــهماني افـــرا ،
جاعــي انــان  اااــاالتــي يخزنهــا ماخــل دقلــب او ان الاــتعلم يفــان اعر تــب انفســب ااــا الــفل انفــرم 

 .دل  الخارات السااقة 
 (ٖٕٚ :ٕٔٔٓ  الالهماني افرا ،                                                        
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 النظرية البنائية إلى قسمين: تقسيمويمكن 
ينظــر إلــ  الاناييــة  ــي الاعر ــة فانهــا تــرن هن فــل طالــب يانــي الاعر ــة انفســب، هو  :القسممم الو 

إن الاعر ة اا اي إال انان لخصي، إف تلير النظريـة الاناييـة إلـ  انـان دقلـي، ااـفا الانـان ياجـب 
 دفم اامهين هساسيين ااا:، ادليب  فن الانايية تةه عال الفرم الالثق

 . إن الاعر ة اليتم تلقيها اصارة سلاية، الفن يتم اناداا اصارة نلطة ااساطة الفات العار ة.ٔ
نهـــا تعاـــل دلـــ  تنظـــيم العـــالم الخاراتـــي الـــيس دلـــ  افتلـــاي . إن اظيفـــة الاعر ـــة تفيفيـــة، إف هٕ

 الاايو.
لم فانهــا تدفــم دلــ  هن ثــماث الــتعلم ينظــر إلــ  الاناييــة ااصــفها نظريــة  ــي الــتع :القسممم النممان 

يتطلب ان الفرم انـان ها إدـامة انـان اخططاتـب العقليـة ااسـاطة داليـات دقليـة اعينـة، لـفا تسـا  
ــــ  ا ــــ  اــــفك النظــــرة إلــــ  هنهــــا نظريــــة  ــــة االاناييــــة اإلمرافيــــة، ايلــــير تعريــــي الاناييــــة دل الانايي

نــ  اــن خــالل الخاــرات التــي ياــر ســيفالاجية تفتــرض هن الــتعلم يثــمث نتيجــة لتالــم لخصــي للاع
، ايثتــرك للاايــي سـااقااهـا ســاان هفانـت خاــرات  رميــة ها خاـرات لخصــية ااـا يعر ــب اللــخص 

 الجميم يغير الاعلااات التي يتلقااا ها يتخلص انها تاااًا.
 (ٕٕٓ :ٕٓٔٓ دام الاارو،                                                             

 النظرية البنائية :خصائص 
ال ينظــر للطالــب دلــ  انــب ســلاي الفــن ينظــر اليــب دلــ  انــب اســدال اســدالية اطلقــة دــن  -ٔ

 .تعلاب
   .تتطلب انان الاعن  ،افتستلزم داليات التعلم داليات نلطة يفان للطالب مار  يها  -ٕ
 .الاعر ة ليست خارج الطالب الفنها تان   رميا اجااديا  هي اتغيرة ماياا  -ٖ
ليس نقل الاعر ة الفنب تنظيم الااايي ماخل الصي اتصايم الاهـام اطريقـة اـن التمريس  -ٗ

 لمنها ان تناي لطالب
ايثيــر االســيلة ايســتنم دلــ  خاــرات اف يافنــب ان يتفادــل اــو الطالــب للاعلــم مار جــاارو   -٘

 (  ٖٖ: ٜٕٓٓ  الخريسات ،                         .               اتجارب 
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 مميزات النظرية البنائية : 
 .تسادم الطالب دل  االفتلاي االتففير العلاي ان خالل ثل الالفالت  -ٔ
 ا.ال ينتقل الطالب ال  خارة جميمة ثت  يتقن الخارة السااقة اافلك يفان الانان لميب سليا -ٕ
 .العالية التعلياية تتاثار ثال الطالب  -ٖ
 .التناع  ي طر  التقايم  -ٗ

 (  ٜٜ: ٕٗٔٓ  الفايسي اثسان ،                                                      
 مسممات النظرية البنائية :

 ان انان الاعلااة ا تل ان تقمياها جاازة  -ٔ
 ان اعلااات الاجاادة افار ان اجااع الاعلااات دنم فل طالب دل  ثمة  -ٕ
 ان جانب الطالب االيس سلاي اان التعلم يجب ان يفان ايجااي -ٖ

 ( ٕٕ: ٕٔٔٓ   اينا ،                                                                 
 :بيئة الصف البنائية

التثــال اــن الاييــة الصــفية االدتياميــة إلــ  الاييــة الصــفية الاناييــة  ــي يتطلــب تنفيــف الانهــاج      
 تتم تهيية ايية صفية تتسم ااآلتي: افتاجهات دميمة  ي تنفيفك، 

ــ. ٔ  ، اتلــجيوباآرايــه فــار الطالــب  اثتــرامعها،  اــن خــالل يل اســتقاللية فاتيــة الطالــب اتلــجتقّا
 التففير الاستقل لب يسادم الاعلاان الطلاة لتثقي  اايتهم الففرية العقلية.

 لتلقـي اإلجااـات ها يطرح  يها الاعلم هسـيلة افتاثـة النهايـة ايسـام اـزان انتظـار تففيـر فـاي  . ٕ
 التعليقات.الاقترثات ها 

 تلـــجو اســـتايات التففيـــر العاليـــة،  ـــالاعلم  ـــي اييـــة الصـــي الاناييـــة يتثـــمن  دقـــال( الطلاـــة .ٖ
 ن اعر ة الثقاي  اثفظ الاعلااات.ار ا للاصال إل  اا 

 ــالثاار  ينلــغل  يهــا الطلاــة  ــي الثــاار االانايلــات العلايــة اــو الاعلــم ااــو اعتــهم اعتــًا، .ٗ
 عميل ها تغيير ها تعزيز ه فارام ااقترثاتهم.االجتاادي يسادم الطلاة دل  ت
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 ت التــــي تتثـــمن الفرتـــيات اـــن جهــــة،اااالنهاـــاك  ـــي الخاـــر  راطتلـــجو الطلاـــة دلـــ  االنخــــ. ٘
يالـم  نـب دنـماا يسـام للطلاـة لعاـل تناـدات،  فنـب مالاـًا اـاهاتلجو الانايلات ان جهة هخرن، إف 

 يعية.الظاارة ها الظااار الطا المنالطلاة  رتيات اختلفة 
 يستخمم  يها الطلاة الايانـات الخـام االاصـامر ا اليـة االاـاام الااميـة الاتفادلـة لتزايـم الطلاـة .ٙ

   ت اماًل ان استخمام ايانات اآلخرين ااعلاااتهم ااالدتاام دليها  قط.ااالخار 
 (.ٜٛٔ -ٜٚٔ: ٕٓٔٓ زيتان،                                                      

  :نانيا_ دورة التعمم 
التقة ان النظرية الانايية تهتم االتعلم القايم دل  الاعر ـة اتعـم تطايقـًا لنظريـة اياجيـب  هستراتيجية

 ــي الناــا الاعر ــي اتاصــي امنهــا داليــة استقصــايية اهنهــا تــا ر اجــاالً  ااســعًا لتــمريس الفعــال 
ســـهااًا  عـــاالً   ـــي الاثتـــان دلايـــًا اتســـهم اة اتفاالـــة اهنهـــا تافـــن الطلاـــة اـــن انـــان هنظاـــة اعر يـــ
                                                                ايــــــــــــــــــــــة اهــــــــــــــــــــــارات التففيــــــــــــــــــــــر دنــــــــــــــــــــــم الطلاــــــــــــــــــــــةتطــــــــــــــــــــــاير الاهــــــــــــــــــــــارات العاليــــــــــــــــــــــة اتن

 ( ٖٖٛ:  ٕ٘ٓٓ خطاايب ، 
ال اعب اان ااـرز دن افتلاي الافهام االتعا ً االطالب يعم ارفز العالية التعلياية   يفان اسداال

اـا يســع  إليـب التــمريس  ـي اــفك الطريقـة الاثــث دـن الاعر ــة الـيس الاعر ــة اثـم فاتهــا ، اتاتــاز 
 -مارة التعلم دن ميراا ان الطراي  اعمم ان الجاانب اي  :

 يعم العلم طريقة اثث يسير التعلم  يها ان الجزن إل  الفل . -ٔ

( الـفو يعـم ااثااـة الـما و هام   قمان االتزانتم و الطالب للتففير افلك ان خالل استخمام اف -ٕ
 نثا الاثث دن الازيم ان الاعر ة .  الرييس

 تفيم الفل رييس  ي اث اتعة االستفلاي لمن الطالب . -ٖ

 اعن . تتعم ان طراي  التمريس الناجثة  ي إلراك الطلاة  ي  استقصانات فا -ٗ

لعاليات  الاالثظـات ، القيـاس ،  هم طايعة العاليات العلاية اتطاير اهارة استعاال افك ا  -٘
 إنها تهتم اتناية اهارات التففير لمن الطالب . هوالتجريب ، التفسير ، التناد( 
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تســتخمم  ــي تــمريس الافــاايم العلايــة التــي تاــما صــعاة االتــي يتطلــب اســتيعااها يــمرة التففيــر  -ٙ
 الاجرم .

             تناي االتجااات العلاية نثا العلم االعلاان .                -ٚ

                                       

 تراد  القمرات العقلية للطلاة ثيث التقمم لهم افاايم ال يستطيعان تعلاها -ٛ

 (ٕٔٙ: ٕٕٔٓ ااا دافرة ،                                                              
 عالقة دورة التعمم بأفكار بياجيو 

 يافن تاتيم العالية خالل الجمال االتي:    
 (ٔجمال                                        

 (ٖٜٔ: ٕٔٔٓ  الطنااو ،                                                        

 طريقة دورة التعلم بياجيه دتكوين املعرفة عن
ـــــــــــل   -ٔ ـــــــــــي  assimilationالتاثي ايعن

القيام  ااستجااة سا  القيـام اهـا اثـل 
ظـــــاارة اـــــا  الـــــمنجاـــــو الاعلااـــــات 

 يدمو إل   قمان االتزان .

ايعنـي  accommodationالتاادم   -ٕ
تعــــــــميل االســــــــتجااة التــــــــي هصــــــــمراا 

 ــــــي داليــــــة التاثيــــــل لفــــــي  الطالــــــب
 اتزانب . الطالبيستعيم 

ماــــــــــــــد  organizationالتنظــــــــــــــيم   -ٖ
ـــــــــــة  ـــــــــــمة اـــــــــــو اقي الاعلااـــــــــــات الجمي
الاعلااــــــــات الااجــــــــامة  ــــــــي الانيــــــــة 

 . للطالبالفانية 

 gathering جاــو الاعلااـــات -ٔ

information    الـــــــــــــــمار انـــــــــــــــا
جاــــــو  ــــــي  الطالــــــبتفــــــز دلــــــ  ير 

 الاعلااات

 conceptاســـــتخالص الافهــــــام _ ٕ

invention نتـــــايد  ياتـــــمالاعلم انـــــا  ـــــ
ياصـل الطلاة دل  الساارة  ايقـام  نقالـا 

 إل  الافهام العلاي

الـــمار انـــا ا  applicationالتطايـــ   - ٖ
لتطايـــــ  اـــــا  الطالـــــبدلـــــ   ايتـــــايرتفـــــز 

   ةتعلاب  ي ااايي الااه
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 مبادئ دورة التعمم : 
 تان  الاعر ة دل  التعلم اليس دل  التعليم  .ٔ

 تلجو اتقال استقاللية اااامرة الطلاة  .ٕ

 تجعل الطلاة فاامدين .ٖ

 تجعل التعلم فعالية  .ٗ

 تلجو الاثث ااالستقصان للطلاة  .٘

 المار النايم للخارة  ي التعلم تدفم دل  .ٙ

 تدفم دل  ثب االستقالل .ٚ

 تمخف الناافج العقلي للطالب  ي الثساان  .ٛ

 تدفم االمان االفهم دنم تقييم التعلم .ٜ

 تدسس دل  ااامئ النظرية الاعر ية  .ٓٔ
 (ٜٕٓ: ٖٕٔٓ، ااخران   السيم                                                    

ك ات دنـماا يـام رااـرت فـارالس ازاـالن ـي اااخـر السـاعين ااصفها اسـتراتيجية ظهرت مارة التعلم
 ـــي امايـــة التســـعينات تـــان  االناـــافجامســـتخمااها  ـــي انـــااد الارثلـــة االاتماييـــة ثـــم طـــار اـــفا 

 الراع االثيان للارثلة االاتمايية ، اتتفان داليا ان ثالث اراثل اي :
 : Explorationالارثلة ا ال : االستفلاي
 : Concept Introductionالارثلة الثانية: تقميم الافهام

 Concept Application :الارثلة الثالثة: تطاي  الافهام 
 (ٕٚٚ: ٜٕٓٓ  سالاة ااخران ،                                                     
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 ااي ااتثة االلفل االتي :
 مرحلة استكشاف المفهوم                                 

         Exploration           
              

 ارثلة                                                         
 ارثلة تطاي                                                                               

 الافهام                                                                              
                           

                                                                           Application 

                 
 ارثلة تقميم الافهام                                                          

                                                                     Invention     
 

 
 ( ٔاخطط   

 مارة التعلم الثالثية

 (ٕٕٓ:  ٕٚٓٓ  زيتان ، 
 

ـــام تطـــار  ـــة ميـــر خطيـــة  الـــتعلم لتصـــام هراـــو ت اراثـــل مايـــرةااتطـــاير تـــمريس العل اراثـــل مايري
     :( افاا ياتثها الاخطط اآلتيEتامه االثري االنفليزو  ة(،  ن اراثلها ا راعE'Sٗاسايت 

 

 

 

 

 

 

دورة 

 التعلم 
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 (ٕاخطط                                  
 (E'Sٗ اراثل مارة التعلم         

 (ٕٛٔ: ٜٕٓٓ  دفانة االجيش ،                                                         
          

 (  ES'٘اراثل   لتصام خاس (Roger Bybeeاعماا تم تهفيب مارة التعلم ان يال    
الافـاايم  تعلّـم اعاليـة االنخـراط الطلاـة دلـ  يسـادم الطالـب، اثـارك يفـانناـافج تمريسـي هااـا 

 للافهـام ها السـااقة خاـراتهم اـن انطاليـاً  الرياتـية،الاسـايل  اثـل االخاارزايـات االتعاياـات

االتاسـو،  االتفسـير، ااالستفلـاي، ، االنلـغالارثلـة  :اـي هطـاار خاسـة اـن الااتاع، ايتفان
   ماياالتق
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 -افاا ياتثها الاخطط اآلتي:
 
 
 
 
 
 

 (                         ٖاخطط                                        
 (E’s٘اراثل مارة التعلم                                  

 ( ٕٗٗ:  ٕٔٔٓ  ااااسعيمو االالالي ،                                                
 ،االنلــغال : لتصــام ســاو خطــاات إجراييــة ااــي الخااســية الــتعلم ثــم اســو التراايــان مارة

 افاا ياينها الاخطط  اآلتي:  )تقايمال ،التاامل، التاميم ،التاسيو ،التفسير، االستفلاي
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٗاخطط  
 (E'Sٚ اراثل مارة التعلم 

 (ٖٙٗ: ٕٚٓٓ زيتان،                                                             
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 : أىمية استراتيجية دورة التعمم السباعية
 ايجاايًا او العالية التعلياية.. تُتيم الفرصة للطالب هن يتفادل تفاداًل ٔ
. تراط اين الجاناين النظرو االعالي، اافا يدمو االطالب إل  التعلم الصثيم الـفو ياقـ  ثااتـًا ٕ

  ي الفان.
. ُتهيـــل الفرصـــة للطالـــب دلـــ  هماات اهجهـــزة اتقنيـــات اتطـــارة، لـــفا الاـــم اـــن تلـــفيل الاعر ـــة ٖ

 اصارة إيجااية.
هن ُياارسـاا العلـم، ايفتلـفاا اعـض الاعـاري نتيجـة للنلـاطات التـي . تُتيم الفرصـة هاـام الطلاـة ٗ

 يقااان اها.
 . ُتلاي ثاجات الطلاة اتزيم استان ااتااااتهم، اان ثم زيامة استااام الاعر ي.٘

                                                                             
 (ٜٖ: ٜٕٓٓ سالاة ااخران ،                                                        

 . تتناسب او استايات الناا العقلي للطلاة  ي الاراثل التعلياية الاختلفة.ٙ
. تُناــي العاـــل التعـــااني الجاـــادي اـــين الطلاـــة اـــن خـــالل تفادـــل اعتـــهم اـــو اعـــض  ـــي اييـــة ٚ

 تفااتية االسياا  ي ارثلتي االستفلاي االتاامل.
التعلايــــة الُاتتـــانة  ـــي اراثلهــــا  –فرصـــة للطلاـــة للالــــارفة  ـــي ا نلـــطة التعليايـــة . تُتـــيم الٛ

 اإلجرايية؛  نها تعتام دل  الخارات الفاتية لهم، اان ثم ترادي الفرا  الفرمية اينهم. ةالساع
                                                                                                                  

 (ٖٓ٘: ٜٕٓٓ ا ما ا تثية،                                                           
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 :(7E'S)مراح  دورة التعمم السباعية 
 -:مرحمة االنشغا _ ٔ

اعــين ايفــان مار الاــمرس خلــ  تهــمي الــ  تثفيــز الطلاــة ااثــارة  تــالهم اااتاااــاتهم اااتــاع 
اسـتخراج االجااـات التـي تفلـي داــا ا تلـجيو التناـد ، ا اثـارة االسـيلة ، يـم الفتـال ،ا االثـارة ، تال

 لمن الاتعلاين ان اعلااات اخارات سااقة اا فيي يففران تجاك الااتاع 
الااتــاع  دــن طريــ  التســادل الــفاتي اان يســمل  الــمنهــار االاتاــام  ــي ثــين يقــام الطلاــة ااظ

 الطلاة انفسهم..
 (ٕٓٙ: ٕٕٔٓ ااا دافرة ،                                                             

 -:مرحمة االستكشاف _ٕ 
 تامه افك الارثلة اتفادل الطلاة او الخارات االااايي الجميـمة التـي تسـتثيرام اعر يـًا اتُثيـر لـميهم
تسادالت يم يصعب دليهم اإلجااة دنهـا، ااـن ثـم يقااـان اا نلـطة الفرميـة ها الجااديـة للاثـث 

 دن إجااة لتسادالتهم.                                       
 (ٕٚٚ: ٕٗٔٓالفايسي اثسان ،                                                      

ا ــي هثنــان الاثــث يفتلــفان هلــيان ها ه فــارًا ها داليــات جميــمة لــم تفــن اعرا ــة لــميهم اــن ياــل، 
اتُقاال افك الارثلـة ارثلـة التاثيـل لـمن اياجيـب، إف يلـرع الُاـتعلم اتقـميم سلسـلة اـن ا نلـطة  ـي 
تــان اــايتلق  اــن اعلااــات جميــمة  تثصــل دنــمُك ثالــة خاصــة اــن دــمم االتــزان الاعر ــي افعــل 

هسـااب اـا رهن، االاـم لـب دنـماا يتعـرض إلـ  ااايـي جميـمة  المنيتاّلم لميب ان تسادالت فاتية اا
 هن يسمل نفسب:

 * لاافا يثمث افا ؟.
 * اا ا سااب التي تساب ثماثب ؟.

 * افيي ثمث افا ؟.
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 الُاعلم  ي افك الارثلة: ايفان مار
 ه. تلجيو الطلاة للعال اعًا او همن  إلراي انب.

 ب. االثظة الطلاة ااستاادهم االتثق  ان الارفتهم  ي االستفلاي.
 ج. يسمل الطلاة هسيلة ُاثيرة لياجههم اجهة جميمة للاثث االتقصي دنم الترارة لفلك.

م. يعطـــي الفرصـــة للعاـــل خـــالل الالـــفالت ايفـــان ُارلـــمًا اُاســـادمًا للطلاـــة  ـــي هثنـــان ييــــااهم 
 اا نلطة. 

 هاا مار الطالب  يفان:
 ه. استخمام الاثث ااالستقصان إلرتان  تال الطلاة نثا الافهام ها الااتاع.

 ب. التففير اثرية  ي ثمام النلاط الفو يقااان  يب.
 عتهم او اعض.ج. تاامل الُانايلات ا

 م. تسجيل الاالثظات اا  فار االتعلي  دل  ا ثفام.
 

 (.ٕٔٔ: ٕٓٔٓ دطية،                                                              
 مرحمة التفسير ) التوضيح ( : -ٖ

 ، اتعريي الاصطلثات. الرثباتهمي افك الارثلة إل  تاتيم الافهام الارام تعلاب     
 ايفان مار   الامرس( : 

 ه. تلجيو الطلاة لتاتيم الافاايم االتعريفات اتفسير الاالثظات.
 ب. طرح هسيلة دل  الطلاة لتقميم الاراان االتاتيم .

 ج. تزايم الطلاة االتعريفات االتفسيرات االعاارات التاتيثية .

 لتفسير الافاايم الجميمة.  اساسااستخمام الخارات السااقة للطلاة  . م

  ي ثين يفان مار الطلاة : 
اســـتخمام اصـــامر اتنادـــة للاعلااـــات االانايلـــات الجااديـــة ، اتفـــادلهم اـــو الاـــمرس ؛  . ه

 للتاصل إل  تعريفات اتفسيرات للافهام الارام مراستب . 



   ٕٚالفصل الثاني : خلفية نظرية                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفســـــير اإلجااـــــات االثلـــــال الاافنـــــة ، ها االســـــتفامة اـــــن تفســـــيرات اآلخـــــرين ، اانايلـــــة  . ب
 تفسيرات اآلخرين . 

 االستااع لاعتهم الاعض ااثاالة  هم التفسيرات التي يقماها الامرس  . ت

 االستفامة ان ا نلطة السااقة ، ا استخمام الاالثظات  ي تقميم التفسيرات  . ث

 (ٚ: ٕ٘ٓٓ  الهايمو ،                                                      
                 (Yager ، R،ٜٜٔٔ،ppٕ٘-٘ٚ)            

  :التوسيع)التفكريالتفصيلي( -4
 

اانــا دلــ  الاعلــم هن يقــام الطالــب لــراط الافــاايم التــي تعلاهــا  ــي اختلــي الاجــاالت  ــي  
نقل التعليم الجميم ها تثايل التعلم الجميم ادال الراط االعاليات اين الافهام اااايـي  هوالثياة 

 الثياة اليااية الاايعية  اعم تاامل الالارفة االتعاان ان خالل ا نلطة اتاامل الخارات .
 (ٜٗٗ – ٛٗٗ:  ٕٚٓٓ  زيتان ،                                                         

 ايفان مار الُاعلم  ي افك الارثلة:
ــتعلم االتطايقــات  ه. اســتخمام الاعلااــات االخاــرات الافتســاة للطلاــة ااصــفها اســيلة للازيــم اــن ال

 ا خرن.
 ب. يطلب ان الطلاة تاتيم الاراان االايانات ايسمل دن:

 * اافا تعري االفعل ؟.
 * لاافا افا التففير ؟.
 هاا مار الطالب  يفان:

الاصـــطلثات االتعريفـــات االتفســـيرات االاهـــارات الاتعلاـــة  ـــي ااايـــي الـــااهة هخـــرن  ه. تطايـــ 
 جميمة.

 ب. تقايم االستنتاجات الاايعية االاعقالة او الاراان.
   ج. تسجيل الاالثظات االتفسيرات.
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 :_ مرحمة التمديد5
تهـمي اــفك الارثلـة الــ  تاتــيم العاليـة اــين الافهــام االافـاايم االخــرن ا يهــا يـتم تاميــم الافهــام 

 .ال  ااتادات جميمة  ي ااام مراسية اخرن 
 ايفان مار الامرس :

 الاثث دن اتصال الافهام او الافاايم االخرن  . ه

 ايم االخرن يلة اثيرة لاسادمة الطلاة لردية العاليات اين الافهام االافاتاجيب اس . ب

  ي ثين يفان مار الطالب :
 ة العاليات اين الافهام االافاايم االخرندال االتصاالت اردي . ه

 صيامة الفهم الااسو اا التفصيلي للافاايم اا الااتادات االصلية  . ب

 دال الراط االعاليات اين الافهام اا الااتاع اااايي الثياة اليااية اا الاايعية  . ت

 (٘٘: ٖٕٔٓ  يطيط اساير ،                                                        
                 

 مرحمة التباد  ) التغيير ( : -6
تهــــمي اــــفك الارثلــــة إلــــ  إســــتامال التصــــارات الخاطيــــة االتصــــارات العلايــــة الصــــثيثة  اتقــــمم 
الافـــاايم الاتنايتـــة ها تعـــرض  ـــي اـــفك الثالـــة دلـــ  هن يفـــان التصـــار الجميـــم هفثـــر اتـــاثًا 

 اليفان هفثر  عالية ان الناثية التفسيرية  ايفان لب ياة تنادية هفار ان التصار الااجام 
 امرس( :  ايفان مار  ال

 راط الاعلااات دن الافهام ها الااتاع االافاايم ها الااتادات االخرن  . ه
 جاو الالارفة الليقة االتعاان ان خالل ا نلطة اتاامل الخارات .  . ب

  ي ثين يفان مار الطالب اا : 
 _ تقميم الاعلااات دن الافهام ها الااتاع اداليتب االافاايم ها الااتادات االخرن.

 اتعلاين االالارفة الليقة اا نلطة لتاتيم العاليات اتاامل ا  فار. تعاان ال
 (ٕٚٔ، ص  ٕٗٔٓ  الفايسي اثسان ،                                                       
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 :التقويم _ مرحمة ٚ
 تهمي افك الارثلة ال  تقييم تعلم  هم الاتعلاين للاهارات االافاايم التي تعلاها 

 ايفان مار  الامرس( :
 االثظة الاتعلاين  ي تطاي  الافاايم االاهارات الجميمة  . ه

 تقييم اعر ة ااهارات الاتعلاين  . ب

 الاثث  ي المليل الفو يقياب الطلاة اامن تافنهم ان تغيير تففيرام اا سلافهم  . ت

 السااح للاتعلاين اتقييم اعر تهم ااهاراتهم العلاية االجاادية  . ث

 الطالب : ي ثين مار 
 هار الفهم اا الاعر ة للافهام اا الاهارة اظ . ه

 تقييم تقماهم ااعر تهم العلاية . ب

 لافهام اا الااتاعلتقييم الاميل للاراان دن  هاهم ااستخمام ا . ت

 (٘ٛ:  ٖٕٔٓ دفانة ااخران ،                                                        
                                                    

 نالنا: التفكير:
االنسان  ي االرض ، ا ّتلب دل  ساير الاخلايات انعاة  –ساثانب اتعال   –استخلي ا 

ن اإلنسان اماار االتففير  ي الفان ،  قال ا قل اإلنسان امارًا للتفليي ؛ إف هالعقل ، اجعل د

ََ  َاالنهَاِر آلَيًت  ي فتااب : ﴿ إّن  ي خـَل  الّسَاَااَت َاا رَض َاآختِلِي هل –دز اجل  – يِل

طري  افا التاجيب الرااني يتتم لنا  ادن( ٜٔٔ-ٜٓٔا لاب﴾  سارة  آل داران :اية   ْالي

  ي افا العصرجايعها ماعامك اهّن اإلنسان اماار االتففير النا و لب الاجتاعب ، لياافب التغير 

جعل إسرا نا  ي الجاانب الاعر ية يثمث اختالاًل ااتثًا  ي  االار الفوالختم ااعار ب ؛ 

دنم الطلاة، اافك الالفلة  ةهاماي الامرسة ،اافا االختالل هسفردن تمني القمرات التففيري
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التراايين  ي السناات االخيرة ، الغلت العالم انف دلرات السنين اهصام ان هاماي  لغلت

نتاج الجميم.  التراية الاهاة إدمام هجيال يامرة دل  التففير اا   

ايم اجمت الااثثة هّن ااتاع التففير نال ااتاام العميم ان الااثثين االاراين ، ثت       
اات ان هفثر الااتادات مراسة ااثثًا  ي اجال دلم النفس الترااو ، ايم دنيت الامارس 

الفلسفية االففرية االترااية اتناية الففر االتففير، ليصام الفرم هفثر يمرة دل  اااجهة 
االالفالت التي تعترض سايلب  ي لت  اناثي الثياة ، ساان هفانت اجتاادية ، ام الصعااات 

 ايتصامية ، ام  فرية ، ام ميراا .
اـــــين العلاـــــان االاـــــراين اتـــــرارة تعلـــــيم الاهـــــارات  اهظهـــــرت المراســـــات هن انـــــاك إجاادـــــا        

هــا، االســياا لــمن طلاــة التففيريــة اتطايراــا لــمن ه ــرام الاجتاــو جاــيعهم، ا ــي الاراثــل العاريــة فل
الاــمارس االجااعــات، افلــك اهــمي انــان جيــل اففــر، آخــفين االثســاان إن اــفك الاهــارات ال تناــا 
تلقاييًا؛ ايدفم  مو اانا( هنب يافن تعليم التففير؛  ن التففير يسهل ا ليان االااايـي، اال يعاـل 

فلــك لــن يــتم إال اــن خــالل  دلــ  تعقيــماا، ايجــب هن ننظــر إليــب ااصــفب داليــة ســهلة اآليــة، اهن
 تعليم التففير.

 (.ٖٗ: ٕٕٔٓ العتام،                                                                 
 :  أنواع التفكير 

مان االدتاـام اـن اناك هنااط، ها هنااع اتعممة للتففير، لفا ستعرض الااثثة ا نااط الاهاـة    
 دل  اعيار اثمم ااي : 

. التففيــر الثســّي: ااــا اــن هيســر هنــااع التففيــر، إف يتعااــل الطالــب اــو اــا يســتطيو الــاامتب، ٔ
ها ساعب  قط، هو ااعن  هنَّ الاثيـرات الثسـية يناغـي هْن تفـاَن اصـاثاة لعاليـة التففيـر، ايعتاـم 

يعطــي  االاــر الــفواـفا النــاع اــن التففيــر دلـ  التــ زر الثســّي الثرفــّي تجــاك الاثيـرات االااايــي، 
 افا الت زر سيطرة دل  تففير الفرم.  
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. التففير الاامّو: ايعتام افا الناع ان التففير دل  القمرة  ي إاراز الايانات، االايـايو الااميـة؛ ٕ
إلثاات اجهة نظر، ها تمديم سلاك اعين، لفا  فنَّ الطالب يففر، ايتـففر اـا اـا اـامو  قـط، اال 

 ففير الاجرم، ها اال تراتات الغياية .يتفادل او الااايي التي تتطلب الت

التــي  دنــم اثاالــة ايــان ا ســااب االعلــل . التففيــر الانطقــّي: ااــا التففيــر الــفو ياارســب الفــرمٖ
ــــة  تفاــــن اران ا لــــيان، ااثاالــــة اعر ــــة نتــــايد هداــــال النــــاس، ايتــــم التففيــــر الانطقــــّي اثاال

 رك .الثصال دل  هملة تديم ها تنفي هداال الفرم ها اجهة نظ

ـــ  هجـــزان انفصـــلة يســـهل ٗ ـــ  تثليـــل الاثيـــرات الايييـــة إل ـــر التثليلـــّي: ايتنـــاال القـــمرة دل . التففي
 التعاال اعها، االتففير  يها انثا  استقّل .

. التففيــر الترفياــّي: ايتاثــل االقــمرة دلــ  اتــو الاثيــرات الانفصــلة اعتــها اــو اعــض؛ إلنتــاج ٘
 اثير جميم ياال للتففير .

اجرم: ااا دالية فانيـة تهـمي إلـ  اسـتنااط النتـايد، ااسـتخالص الاعـاني الاجـرمة . التففير الٙ
لألليان، االعاليات ااسـاطة التففيـر اال تراتـّي اـن خـالل الراـاز، االتعاـيم، االقـمرة دلـ  اتـو 

 اال تراتات، اتمفيم صثتها .

ســـــتنتاجات، تهـــــمي إلـــــ  التاصـــــل إلـــــ  ا ماللّي: ااـــــا داليـــــة اســـــتمالل دقلـــــيّ . التففيـــــر االســـــتٚ
ـــاا رة ، ها الاعلااـــات التـــي ثصـــل دليهـــا الفـــرم اـــن خارتـــب  اتعاياـــات اســـتفامة اـــن ا ملـــة الات

 السااقة.

.   التففير النايم: ااا التففير الفو يعال دل  تقييم اصمايية الظـااار، االاصـال إلـ  هثفـام ٛ
اــراز مرجــة دــنانطقيــة  الثساســية نثــا  طريــ  اعــايير اياادــم اثــممة، اثــاااًل تصــايب الــفات اا 

الاايي، االسيا  الـفو يـرم  يـب اصـااًل إلـ  ثـلة الـفلة ، ها  ثـص الثلـال الاطراثـة، اتقاياهـا 
 هاام الطالب .

. التففير اإلامادّي: ااا التففير الفو يتـم تاليـم ا  فـار اتعـميلها، ايهـمي إلـ  الاصـال إلـ  ٜ
الفالت،االتفاصـيل، االتففيـر اإلاـمادّي نتايد تتايز اا صالة، االطالية، االارانـة، االثساسـية لل
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يعتام دل  الخارة الاعر ية السااقة للفرم، ادل  دمم القـمرة دلـ  التقيـم اثـمام ياادـم الانطـ ، ها 
 اا اا اميهي ااتايو ان الناس.

ـــفو يتماـــل  يـــب الفـــرم الاايـــي الـــفو هاااـــب، ايثللـــب إلـــ  ٓٔ ـــر التـــمالّي: ااـــا التففيـــر ال . التففي
الخطط الالزاة لفهاب، اهمي الاصال إل  النتايد التي يتطلاها الاايي، اتقـايم دناصرك، ايرسم 

 النتايد  ي تان الخطط الااتادة .

. التففيـــر اـــا اران الاعر ـــّي: اُيعـــمم اـــفا الـــناط اـــن التففيـــر اـــن هدلـــ  اســـتايات التففيـــر، إف ٔٔ
تففيــرك انثــا  اســتاّر، اُيعــمم يتطلــب اــن الفــرم هْن ياــارَس داليــات التخطــيط، االاراياــة، االتقــايم، ل

اــن هناــاط التففيــر الــفاتّي الاطــّار، الــفو يتعلــ  ااراياــة الطالــب لفاتــب، افيفيــة اســتعاالب لتففيــرك، 
 (ٖٓ-ٕٛ: ٕٔٔٓ العتام اآخران،                    هو اا التففير  ي التففير.        

. التففيــــر الرياتــــي: ايعــــم اــــفا الــــناط داليــــة اثــــث دــــن ا ناــــاط، اتاــــمه اــــفمراك الافانــــات ٕٔ
الرياتــية انعزلـــة اعتـــها دـــن اعـــض، ثـــم العاــل دلـــ  اـــفك الافانـــات اتثريفهـــا االتعااـــل اعهـــا 

 اطريقة اختلفة الفتلاي  ياا إفا فان ااإلافان تفاين ناط رياتي اعين اها. 
في البحث عن  حلنوأ  و  ةقوي ةاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبنشالتففير االاتفـارّو : _ٖٔ

فهنو من  المسنتو  د والتعقين  بالشنمولية لم تك  معروفة سابقاً ويتمين  ةنواتج  صيل التوصأ إلى 

 تلـفل ةاتماخلـ ةاهخالييـ ةاانفعاليـ ةاألعلى المعقد م  التفكينر ألننه ينطنول علنى عناصنر معرفين
،  ةاــــالافهام الســــيفااترو اــــن اهــــارات الطاليــــ االاتفــــارو ، ايتفــــان التففيــــر ة ريــــم ةثالــــة فانيــــ

 ة.، اا صالةاالاران
 (ٕ٘ٔ: ٖٕٓٓ الثارثي،                                                           
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:مستويات التفكير  

التففير اين استايين للتففير ااا: ايز الااثثان  ي اجال  

 . التففير ا ساس  تففير ان استان همن ( ٔ
 رفب  تففير ان استان هدل ( . التففير الاّ ٕ

ايتتان التففير ا ساسي اهارات فثيرة ان اينها الاعر ة،  االاالثظة، االاقارنة،           
االتصنيي، ااي اهارات يتف  دليها الااثثان دل  هن إجامتها هار ترارو يال هن يصام 

لتففير ا ي تصنيفهم   اادتاماالاااجهة استايات التففير الاَرّفب اصارة  عالة  ااافن االنتقال
الارّفب دل  اعايير استايات الصعااة االتجريم االتعقيم التي تنطاو دليها الالفلة ها الاهاة 

 .منهللتفكير المرّكب   دة أشكاال الاطراثة، اثمماا
 التفكير أالبتكاري .1

 التفكير الناقة .2

 التفكير فوق المعرفي .3

 حل المشكلة .4

 (42: 2111)جروان،                                                            

   :التفكري االبتكاريرابعًا: 
ليس دالية دلاايية، الفنها دالية فانية، تثتاج ال  تمريب  االاتفارو  ان التففير    

افثر تايزًا ان انااع التففيراالخرن ايتصي ال  نتايد جيمة ، ااا  الطالباااارسة ثت  يصل 

: االصفات االتية  

 النظر ال  ا ليان الاملا ة نظرة جميمة . .ٔ

 ه فار جميمة اهصيلة . ااتفار  .ٕ

 اعالجة القتايا اطريقة هفثر ارانة . .ٖ

 .دمة اجاك اتقليب الففرة  .ٗ
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 تفصيل الففرة ار ماا ااعلااات إتا ية ااسعة .  .٘

 إطال  ا  فار الاتعلقة االففرة الااثمة  .ٙ
 (.ٜٗٔ-ٖٜٔ : ٕٗٓٓ  يطااي ،                                                     

 

 ياــا يتعلــ  ااــا تففيــر ينــتد دنــب ثلــال ااا فــار تخــرج دــن االطــار الاعر ــي الاعلــام الــفو لــمينا 
  ايية افلك اعم تهار ا فار جميمة. الاعلااات الطالب الفو يففر ، اا للاعلااات السايمة  ي ا

 (ٕٓٓ: ٕٔٔٓ دلي ،                                                             
 ان اناك خصايص للتففير االاتفارو ااي : (Torrance)ايم ااتم تارانس 

ا تفـــاراـــا تففيـــر نـــادي ، هو انـــب يـــرتاط ااجـــاالت  هنـــاك إا تفـــاروالتففيـــر اإلا ٔ  تفـــارلفظـــي اا 
 . ني ها ااسيقي اااصار 

 _ انب يامر دل  انتاج الجميم ان اال فار ااالليان مير الاملا ة .ٕ
 _ انب يامر دل  النظر  ي االاار ان زاايا اختلفة .ٖ
اي إثمن صار التخيل الاتااط  ي اثم الاجاالت الفنية ها ا ماية  اتفاريةتعم القمرة اإل_ ٗ

 .                        ها الااسيقية ها الاجرمة ، اافا التخيل يدمو ال  ناع ان االنجاز  ي الاجاالت الاختلفة

 (٘٘: ٕٕٔٓ  الخليلي ،                                                            
 
 

 مراح  التفكير االبتكاري:
 ارثلة االستعمام: ااي داارة دن تهيية ثياة الااتفر للتاصل ال  االاتفار -ٔ

 ارثلة الثتانة: ااي ارثلة اسط  اين االستعمام اااللهام  -ٕ

 ارثلة االلهام: تتايز اظهار الثل االاتفارو اطريقة  جايية -ٖ

اع دن طري  اتـعب ااتـو ارثلة التثق : تثاال ايان صثة ااتثق  ان ااتفار اا اام -ٗ
 االختاار لايان صثتب

 (ٕٗٓٓ:ٜٔٔ يطااي،                                                             
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 :االبتكار  مكونات

ااي  ة للتففير االاتفارواستتناال الااثثة القمرات الثالث  ردية، افاناتللتففير االاتفارو  
 : الطالية، الارانة، اا صالة( 

 : Fluency الطالية   -ٔ
ايرام االطالية القمرة دل  إنتاج هفار دمم ان ا  فار االاتفارية،  اللخص الااتفر لخص 

 اتفا   ي دمم ا  فار التي يقترثها دن ااتاع اعين  ي اثمة زانية ثااتة االاقارنة اغيرك .
 ( ٜٛ: ٕٔٔٓالفناني،                                                                

ااناك ان يرن الطالية امنها القمرة ها السردة االسهالة  ي إنتاج افار دمم اافن ان ا  فار 
 فات الماللة،ااي  ي جااراا دالية تففر ها استمدان للاعلااات الاخزانة  ي الفافرة .

 ( ٙٔ: ٕ٘ٓٓ رمام،                                                                
تتاثل هااية تمريس اهارة الطالية  ي انها تسادم اال رام  ي االنتقال ايسر اسهالة ان الفافرة 
طايلة الامن ال  اال فار فات العالية االااتاع الاطراح للاثث اا المراسة اا الانايلة ، 

لها، اصنو يسادم دل  التعاال السهل االسريو او ثل الالفالت االتصمو  االار الفو
 القرارات اا اتخافاا االتففير اطر  اامادية اتنادة.

ة تنساب يامرًا دل  ان يالم استجااات دمان الهمي ان تمريس الطالية اا ان الطالب سيفان 
اسردة افات دالية اااتاع اا اا سدال اعين اا  فرة اثممة ، اان يختار اال فار اال تل 
لالفلة اا اا يتية اعينة ، اان يطا  اهارة الطالية  ي الااايي التعلياية اا الثياتية 

 .الاتنادة ، اان يثفم دل  امن  ادلية استعاال اهارة الطالية 
 ( . ٕٙٚ – ٕ٘ٚ:  ٕٛٓٓ  سعامة ،                                                     
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 ااي دل  هنااع انها: 

  -ه_ الطالية اللفظية:

اتعني سردة تففير الطالب  ي ادطان الفلاات اتاليماا  ي نس  اثمم، فان تامه اثري اعين 
 ية دنم الطالب .ها تنتهي اثري ها اقطو اا ،اافك القمرة تلير إل  امن تاا ر الثصيلة اللغا 

 ب_الطالية الترااطية اا طالية الاعاني   التمادي ( 
اتعني التففير السريو  ي فلاات اتصلة تناسب اايفًا اعينًا ها القمرة دل  انتاج افار دمم  

 اافن ان ا لفاظ  دل  ا   لراط اعينة ان ثيث الاعن  .
  -: اللفلية ةج_  الطالي
ااي القمرة دل  الرسم السريو لعمم ان اإللفال اا تقميم دمم ان اإلتا ات إل            

 هلفال اعينة لتفاين رسام ثقيقية .
 -الطالية الففرية : -م   

 ااي القمرة دل  استمدان افار دمم ان ا  فار  ي زان اثمم .      
 -الطالية التعايرية : -اـ    

اي القمرة دل  التففير السريو  ي فلاات اتصلة ااالناة لاايي اعين، ها صيامة           
 ه فار الفل سليم .

 ( ٖٓٔ: ٕٕٔٓالعفان ادام الصاثب،                                                    
ان امستعاال اي ردية االليان ان خالل اناط  اا زاايا اختلفة لعال تلك االلي الارانة:_ ٕ

استراتيجيات اتنادة ، تتاثل افك القمرة  ي العاليات العقلية التي ان لمنها ان تايز اين 
الفو يجام تففيرك  الطالبالفو لميب القمرة دل  تغيير اتجاك تففيرك ان زااية الخرن دن  الطالب

 ي اتجاك ااثم اتلير ايتًا ال  القمرة دل  انتاج دمم اتناع ااختلي ان اال فار اا 
االستجااات االتثال ان ناع اعين ان التففير ال  اخر ، إف ان الارانب اي دفس الجاام 

التي  الفاني ، اتختلي الارانة دن الطالية  ي ان الطالية تتثمم تاااًا  ي فاية االستجااات
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استطاع الفرم ان يالماا  ي اثمة زانية ثااتة ،  ي ثين ان الارانة تستنم اساسًا دل  
 اتقاس ااقمار تناع افك االستجااات. الطالبالخصايص الفيفية لالستجااات الاالمة ان يال 

 (  ٜٚ-ٜٙ: ٕٔٔٓ  نا ل اسعيفان ،                                               
دل  التغيير  الطالباالارانة القمرة دل  التففير  ي هفثر ان اتجاك،فاا تعني يمرة  ايرام    

 اسهالة ان اايي ال  اايي هخر،اتتتان الارانة  نادين ااا: 
: اي يمرة الفرم دل  تغيير الاجهة الفانية  ي اعالجة الالفلة ااااجهتها ، ه ـ ارانة التفيي

 ة ااو الصار التي يمخفاا اا تظهر اها الالفلة ايفان افلك يم تفيي او ااتاع الالفل
 : اصمار افار دمم اافن ان اال فار التي ترتاط االفلة اا اايي اثير ب ـ الارانة التلقايية

 ( ٕٜٕ:  ٕٛٓٓ  سعامة ،                                                         
سلاك الطالب دنماا ياتفر االفعل انتاجًا  ايرام اها تلك القمرة التي تاما  يا صالة : _ ٖ

زانية اثممة افات دالية مير ااالرة االاايي الاثير ،  االصالة  امةجميمًا ان اال فار خالل 
اهفا الاعن  تعني الجمة اا النمرة اان يفان اناساًا للهمي اا الاظيفة التي سيدميها العال 

 الااتفر 
  (  ٖٖٔ: ٜٕٓٓالفيالني ،                                                           

اتعني الففرة مير الاتفررة امير اللايعة. اتتصي االتايز اتعتام افك الخاصية دل   فرة      
الالل ان استعاال ا  فار الاتفررة االثلال التقليمية،اتترفز دل  ا  فار فات القياة ان ثيث 

 االاتفارو التففير يمرات هام ان (. اائٜٜ:  ٕٗٓٓلففرة يطااي ،الناع االجمة االتفرم اا
 الففرة لياع مرجة يلت افلاا الااثمة الاجاادة ه رام تان الناتد االاتفارو نادية دل  اتعتام
 تعم االتي الاملا ة مير االستجااات دمم اعر ة خالل ان ا صالة هصالتها،اتقاس مرجة زامت

 مير ها اعيمة ااعان   ارتااطات إدطان ها الفلاات تمادي اختاار دل  سيلة  اقاالة استجااة
 دنااين اختيار  ي الارادة ها الاهارة امرجة هيتا اتقاس الاعيمة انام النتايد ااا يخص ااالرة
 القايلة تتان  النظرة االاييية اإلنسانية االتجااات هن ال  انا اإللارة اتجمر القصص اعض
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 ليست ا صالة هن نااتجب ااعن  نادية دل  للثفم هساسا للفرم السااقة اللخصية الخارة اادتاام
 .للطالب الفاتية الخارة إطار  ي اثممة الفنها اطلقة صفة

 (.ٚ٘ٔ: ٕٕٓٓان  جرا                                                            
 

 : يمتي ااا االارانة الطالية اهارة دن ا صالة اتختلي       
 يياة تعتام دل  الطالب ال يعطيها التي االاتفارية ا  فار فاية ال  تلير ال ا صالة - ٔ

 .الطالية دن يايزاا اا اافا اناديتها ا  فار تلك
 ي الارانة،  فاا لخصيا اا اتصاراتب ه فارك تفرار ان الطالب نفار ال  االصالةتلير  ال -ٕ
 .الارانة دن يايزاا اا اآلخران،اافا يفعلب اا تفرار ان النفار ال  يلير ال

 (ٙٛٔ- ٘ٛٔ:  ٕٓٓٓاالاااليز   الاعايطة
اتعم االصالة العاال الالترك اين التعريفات التي ترفز دلـ  النـااتد االاتفاريـة فاثـك للثفـم    

دلــــ  اســــتان االاتفــــار ، ان االتجااــــات االنســــانية تتانــــ  اجهــــة النظــــر القايلــــة اادتاــــام الخاــــرة 
اساسًا للثفم دلـ  ناديـة نااتجـب ، ااـفا يلـير الـ  ان االصـالة ليسـت  للطالباللخصية السااقة 

 الفو ار اها  للطالباصية اطلقة ، إف انها اثممة  ي اطار الخارة الفاتية خ
 (. ٜٛ: ٕٔٔٓ  نا ل اسعيفان ،                                                 

 

 
 

 االختبارات الت  تكشف عن قدرات االبتكار : وتتضمن ىذه االختبارات مايأت  :
نس للتففير االاتفارو ااختاار ااالش فاجان ااختاار اختاارات التففير : اثل اختاار تارا -ٔ

 جتزلس اجافسان .
ياايم اللخصية اااتاااها : ااي تتعل  االسيرة الفاتية للفرم اصفاتب السلافية ، فقاياة  -ٕ

 اارتاان ، للتعري دل  خصايص  الطلاة الااتفرين . –نزالي 
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 .ياتة اختاارات القمرات الخاصة مير االفامياية : فالفنان االر  -ٖ
الامرسين اااليان االاار االزاالن انفسهم اان  ااساطةترليم الطلاة الااتفرين : ايتم  -ٗ

 اعطيات ااسس اثممة .
 االنتاج : فاالاتفار الفني ااالخترادات التي تسهم  ي ا امة الاجتاو اتطارك . -٘
االتايز االنجاز : ااا ان يفان لمن الفرم انجاز  ي اجال اا ، ايتصي افا االنجاز  -ٙ

ااالجمة اااالستارارية ، ااثال فلك انجازات العلاان الفين يتلقان جايزة ناال ااثل افك 
 االنجازات يليلة دار التاري  .

التقمير : ايتتم فلك ان خالل االثظة لخص اا  ي دال : فالفن ااالمب ان خالل  -ٚ
تايز الااتفرين دن استاارة اثممة تلال دممًا ان الصفات االتقميرات التي يعتقم انها 

 ميرام .
اختاارات الففان : ااي ان افثر االماات استعاااًل اتعط  ادلرات مالة ، ايم اتفقت  -ٛ

  مفثر اا اتفا  . ٖٓٔالعميم ان المراسات دل  ان فل ان يثصل دل  مرجة 
اختاارات اللخصية : يعتقم دمم ان الااثثين ان استعاال اختاارات اللخصية  ي تثميم  -ٜ

 ااالاتفار اار اافن ، ايم تدمو ال  الفلي دن القمرات االاتفارية . الااااة
 انطاليا انالتثصيل المراسي : ااا اثم الاسايل للتعري دل  الاتفايين دقليا  -ٓٔ

التثصيل اثم الاظاار االساسية للنلاط العقلي التي تسادم دل  التناد ااالمان  ي 
المراسي ااالاتفار اا زالت مير ادفمة  الاستقال ، دل  الرمم ان العالية اين التثصيل

. 
السيرة الفاتية : ااي اثمن الطر  التي تستعال  ي اعر ة الصفات التي يتصي  -ٔٔ

 الااتفران اها ، استامة ان تاري  الفرم اطفالتب االايية التي يعيش  يها 
 ( ٙٙ – ٘ٙ:  ٕٚٓٓ  الطيطي،                                                    
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 خامسا:_ الدافعية:
يقصم االما عية الثاالت الماخلية ها الخارجيـة التـي تثـرك السـلاك اتاجهـب نثـا تثقيـ  اـمي ها 

 مرض اعين ، اتثا ظ دل  استاراريتب ثت  يتثق  فلك الهمي.                                            
 (ٕٔٓ: ٕٚٓٓ تا  اآخران ،                                                      

لاقـمار اـا يقـام اـب اـن  ااصـفب ادلـرااالما عية اـي تفـاين  رتـي نسـتمل انـب دلـ  سـلاك الفـرم 
 (ٕٗ:  ٕٓٓٓ يطااي،                امان.                                

االاييـــة االـــما و اـــا اصـــطلم دـــام اتفـــ  دلـــ  انـــب ، يلـــير الـــ  اجـــام داليـــة اـــين الفـــاين الثـــي 
الاثيطــة ، اال يافــن االثظتــب اا مراســتب دلــ  نثــا ااالــر ، ااــا اثيــر ها اناــب  ماخلــي( يــدثر 
 ي سلاك الفاين الثي ايم عب ال  التثرك  ي االتجاك الفو ياا ر رتا ثاجتب ، هو إنب ناع اـن 

اليـــب  القــاة الفاتيــة التــي تتــال  تاجيـــب الســلاك لتثقيــ  اــمي اعــين ســـاان هفانــت الثاجــة الماديــة
دتــاية فالرماــة  ــي تنــاال الطعــام االلــراب ااتقــان الاــرم ، ام نفســية فثــب االســتطالع هم الرماــة 

 (٘ٗ-ٗٗ:  ٜٜٓٔ ي التثصيل االتفا  هم ميراا ان الثاجات االخرن.         القفا ي ، 
اتاثل الماا و افانة دظياة  ي انان لخصية االنسان ، النب ياثـل الاثـرك االساسـي االال لفـل 

 الماا و اي طاية الم و الفاانة اران فـل  عـل يصـمر ،سلاك يقام اب االاثمم االام ان اثمماتب 
اـــن االنســـان امراســـة الـــماا و تعنـــي مراســـة االســـااب الاالـــمة للســـلاك ، او  هـــم الـــماا و اـــا اثـــم 

 صية االنسان اتاجيهها ااناايها .    الافاتيم الرييسة لفهم لخ
 (ٖٚ:  ٜٜٚٔ دلي ،                                                                  

االما عية ترارية يال الامن  ي التعليم ااالرة لجفب ااتاام الطالب للـمرس اا التثفيـز للتعلـيم ، 
فاــا انهــا ال تقــل هاايــة اثنــان التعلــيم لفــي يســتار الاــتعلم  ــي نلــاطب اثنــان الــمرس، الفــي يقاــل 

ــــ  ااتــــادات مر  ــــب دل ــــي الاثــــث الطال ــــب لفــــي يســــتار   اســــية اخــــرن ال اــــم هن تســــتثار ما عيت
 (ٜٗٔ:  ٜٜٜٔ الثيلة ،                                         االتقصي.            
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اتعم الما عية هاسو الاثرفات الماخلية للسلاك ،  هي تلال  ي افهااهـا الااسـو اسـااب السـلاك 
ي تـم و االنسـان الـ  داـل اا سـلاك اعـين ااالسـتارار  ـي اااادثـب ااثرفاتـب الماخليـة التـجايعب 

 افا العال ها السلاك امة ان الزان ثت  يتثق  الهمي الاقصام لللخص. 
 (ٕٓٔ:  ٜٕٓٓ يطااي ،                                                         

لاك االمايـي الـفو يظهـرك اتاثل الما عيـة دـاااًل اهاـًا يتفادـل اـو اثـممات الطالـب ليـدثر  ـي السـ
الطالب  ي الصي ، ااي تاثل القاة التي تثـرك الطالـب اتسـتثيرك لفـي يـدمو العاـل الامرسـي ، 
هو يــاة الثااســة ها الرماــة للقيــام ااهــام الــمرس، ااــفك القــاة تــنعفس  ــي اقــمار الجهــم الــفو يافلــب 

من تقمياــب ه تــل اــا دنــمك الطالــب ، ها  ــي مرجــة اثاارتــب ااســتارارك  ــي االمان العلاــي ، ا ــي اــ
 ان يمرات ااهارات  ي المرس.                                

 (ٜٔ:  ٕٛٓٓ  القيسي ،                                                       
ايــدمو  هــم الــمار الــفو تلعاــب الما عيــة  ــي الســلاك ، افيفيــة اإل ــامة اــن اــفا الــمار الــ  ااتاــام 
ياــالهم دليــب ، فاــا انــب يلــعر طلاــة الصــي ااــمن هاايــة التثصــيل المراســي ،  التالايــف االــمرس اا 
ادــمم  هــم الطلاــة ااايــة الــماا و  ــي تاجيــب ســلاك الطالــب يــم يــدمو الــ  ثــماث الــفلة اتعلقــة 

لـــ  االن ظــام  ـــي الصــي ، ايـــم يـــدمو الــ  لـــعار الطلاــة االتعـــب االالـــل االــ  تعلـــم ميــر ســـليم اا 
 اثساس امن العال الامرسي ليس لب هااية.                                             

 (ٖٕ٘: ٕٗٓٓ ااا دالم ،                                                      
داااـــل الـــتعلم يجعـــل الـــتعلم نلـــطًا ، ا عـــااًل،  ااصـــفها اثـــمم الـــ  الما عيـــة ااالتـــالي  ـــمن االســـتنا

 اثيايًا ، ايطرم الالل ايقرب طراي  النجاح ااالنجاز. 
 (ٖٕٗ:  ٜٕٓٓ يطااي ،                                                    
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 نظريات تفسير الدافعية :

ام هن يفان ام ادًا اما و اعـين اا دـمم اـن الـماا و ،  إن او سلاك إرامو يصمر ان الطالب ال
ايعـــم الفـــرم ميـــر طايعـــي دنـــماا يتصـــري تصـــر ات اـــن مان ما ـــو ايـــم تختفـــي الـــماا و الثقيقيـــة 
هثيانًا خلي ماا و ظاارية يعتقماا الطالـب، الهـفا تعـممت النظريـات التـي تفسـر الـماا و ايصـني 

 ظريات  ي هراو اجاادات اارزة اي: ( تلك النٜٜٜٔ , Arno Wittingهرنا ايتند  
تــرن ان الــماا و اــا اــي إال تعايــر ال لــعارو للرماــات العماانيــة  نظريممات التحميمم  النفسمم  : -1

 االجنسية.
 ترن هن الماا و تنتد ان الثاجات. النظريات اإلنسانية : -2
تعلم يافـن هن تـرن ان الـتعلم السـاا  اـا اصـمر الما عيـة اان الـ نظريات التعمم االجتمماع : -3

 يفان االاالثظة.
تـرن هن الفـرم اـم اع االثفـاظ دلـ  اسـتان اـن اإلثـارة ، إف يثقـ   نظريات االنارة النشمةة : -4

 (ٜٓ٘: ٕٓٓٓ الافمو ،                        فلك ار عب اا اخفتب.               
 

 اااا :ااناك نادان ان الما عية للتعلم اثسب اصامر استثارتها دنم الطالب 
 (  Extrinsicالدافعية الخارجية ) -1

اــي القــاة الااجــامة خــارج النلــاط اا ااتــاع الــتعلم ، ا ال داليــة تراطهــا اــب ، اتســتعال دــامة 
قيـ  لم و الطالـب نثـا العاـل اللقيـام اـب ها االاتاـام اـب. ا ـي اـفك الثالـة يفـان الـتعلم اسـيلة لتث

 (ٖٗٓ:  ٕٗٓٓ،  سليم                    امي خارج ااتاع التعلم نفسب.           
ااــفك الــماا و يفــان اصــمراا خارجيــًا فــمطراي داليــة التنلــية االجتااديــة اا ادسســات الاجتاــو 
الاــمني اراتــب ، إف يقاــل  يهــا الطالــب دلــ  الســلاك الرتــان اطــراي داليــة التنلــية االجتااديــة 

        افسب ثاهم اتقميرام إلنجازاتب اا للثصال دل  تلجيو اامو ها اعناو انهم.                   
 (ٖٖ: ٜٕٓٓ اني يانس ،                                                          
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 (  Intrinsic الدافعية الداخمية  -2
اي تلك القاة التي تاجم ماخل النلاط اااتاع التعلم  التي تجـفب الاـتعلم نثااـا اتلـمك إليهـا ، 

زيز خـارجي ،  ـالتعزيز ااجـام  ـي العاـل  يلعر االرماة  ي إمان العال ايتاجب نثاك ان مان تع
   نفسب، اُيعمم افا الناع ان الما عية ا تل ان الما عية الخارجية لعاليتي التعلم االتعليم.                  

 (ٖٖٓ:  ٕٗٓٓ، سليم                                                                 
نفســب إف يقاـــل الطالــب دلـــ  الســلاك اـــم ادًا ارماــة  ماخليـــة ايفــان اصــمر اـــفك الــماا و الطالـــب 

إلرتــان فاتــب االــااع ثاجاتــب اســعيًا اران اللــعار ااتعــة الســلاك اافتســاب الاعلااــات ، ااتقــان 
 الاهارات التي يثاها اا يايل اليها االتي لها هااية  ي ثياتب.

اــر الاراثــل النااييــة الالثقــة اتفــان الامايــة  ــي اســتثارة الما عيــة فات اصــمر خــارجي، اعــماا اد
تفان الماا و الـ  الـتعلم ماخليـة، ااـفك  افتنتقل ال  ماا و ماخلية ، اافا اا الهمي االاثل للتعلم 
    الماا و تمام اتستار او الطالب امن الثياة.           

 (ٖٖ:  ٜٕٓٓ  اني يانس ،                                                             
ااثاتــت المراســـات هن الســـلاك الالــراط اـــماا و خارجيـــة ياقــ   ـــي اجـــامك ياياــًا انـــان دلـــ  اجـــام 
الـــماا و  ثســـب ، ادنـــم زاالهـــا يـــزال . الفـــن الســـلاك الاـــم اع اـــما و ماخلـــي ياقـــ  ااقـــان الـــماا و 

ن هاـم ااــماي تــمريب الطلاـة دلــ  التففيــ –الماخليـة ، اثــل تصــايم الـفات  ر اللــعار االففــانة . اا 
هن يفانـاا افثـر  ادليـة  ـي التففيـر ، اثـل الـفالت العـالم الثقيقيـة ، لـفا  اـن التـرارو تطـاير 
الماا و الماخلية  ي ارااد تعليم التففير ، ايافن تثقي  فلك دن طري  مياب الثفـم الخـارجي ، 
ـــــفات، ااـــــنثهم  ـــــرص اختيـــــار لألنلـــــطة ، اتلـــــجيعهم دلـــــ  الســـــيطرة اثـــــل  اتلـــــجيو تقـــــايم ال

مراك هااية التمريب.                                     الالفالت              ، االسااح امنلطة ترفز دل  ااتاااات الطلاة اا 
 (ٖٛٔ-ٖٚٔ:  ٕ٘ٓٓ السرار ،                                                          
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ـــم الطلاـــة اـــا دـــمم يـــمرة ٜٜٔٔايلـــير  االزيرجـــااو ،  ـــب دن ـــتعلم ااثااطات ـــ  ان الـــفالت ال ( إل
الامرس دلـ  اسـتثارة ما عيـة الطلاـة للـمرس ، ايعـم تثقيـ   هـم الـمرس ااتقانـب اااارسـتب االنجـاح 
                    يب ان ايان ماا و التعلم ااصمر االستثارة الماخلية دنم الطالب.                            

 (ٙٗ:  ٜٜٔٔ االزيرجااو ،                                                          
( هن تنظـــيم الاــمرس لغر ـــة الصــي ، االتهييــة للـــمرس، ااســتعاال الاســـايل ٕٓٓٓاياــين   نايــل ،

    نم الطلاة.                                   الاناساة ، ااالساليب الاتنادة ، يفان لها مار ثاسم  ي زيامة  ادلية التعليم د
 (ٓٚ: ٕٓٓٓ نايل ،                                                             

 االبعاد المؤثرة في الدافعية :

م ـــو الفـــرم  ـــي  ُتعـــمم الما عيـــة لـــرطًا اساســـيًا لثـــماث الـــتعلم ، اانتفاداـــا يثـــال مان ثماثـــب ،  يـــتم
ماا و اا تنظـــيم اتفااـــل اـــن الـــماا و ، هو انـــب ال اـــم اـــن اجـــام داااـــل ها يـــان يم اـــاايـــي التعلـــ

   لتعاية الطالب اتثفيزك اتنليطب ان اجل العال االتفادل اعًا للايية الاثيطة.                             
 (ٗٗ:  ٕٗٓٓ ااا دالم ،                                                          

( اننـــا نســـتطيو ان نســـتمل دلـــ  الما عيـــة دـــن طريـــ  ااعاماـــا اآلتيـــة التـــي ٜٜٛٔ يـــرن  دـــمس ، 
  يسايها اـ   خااص الما عية( ااي : النزاع ال  العال ، ا االثارة االتااجب.                                       

 (ٖ٘ٔ: ٜٜٛٔ دمس ،                                                          
( يرن ان الما عية للتعلم دنم الطالب يافن هن نستمل دليها ان الارفتب ٕٓٓٓااا  سالاة ، 

 (ٔ٘:  ٕٓٓٓ سالاة ،                              االيجااية  ي الاايي التعلياي.
 ( يرن هن هاعام ما عية التعلم تفان  ي اا يمتي :ٜٗٛٔ ي ثين ان  تا  ادمس ، 

 االنتااك ال  العناصر الاهاة  ي الاايي التعلياي. -ٔ
 القيام انلاط ااجب نثا افك العناصر. -ٕ
 االستارار  ي افا النلاط االاثا ظة دليب. -ٖ

        تثقي  امي التعليم.                         -٘
 (ٛٗٔ:  ٜٗٛٔ تا  ادمس ،                                        
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( ان إثـــمن الطرايـــ  لتنظـــيم الاعلااـــات دـــن الما عيـــة االخـــف االثســـاان  ٕٓٓٓايـــرن  يطـــااي ،
االاعـــام التـــي تـــدثر  ـــي الما عيـــة االظـــراي الاتنادـــة لعاليـــة الـــتعلم ؛  ن الطلاـــة يثتـــران الـــ  
الصي ايالهم ارمااتهم اثاجـاتهم ، ااـفك العناصـر تـدثر  ـي ما عيـة الـتعلم فاـا هن تـا ير  ـرص 

 االاـــر الـــفوللطلاـــة االانا ســـة اتعزيزاـــا اـــالطراي  الاتنادـــة يجعلهـــم افثـــر ما عيـــة للـــتعلم التثـــمو 
يـــدمو الـــ  تطـــاير اتجااـــات ايجاايـــة لـــميهم افـــفلك االلاـــام ااـــا لـــمن الطالـــب اـــن ثاجـــات ينـــاو 

       تثقيقها  االتي اماراا تثير ما عية التعلم. 
                    (ٖٕٙ-ٖٕ٘:  ٕٓٓٓ يطااي ،                                                    

 

 الدافعية لتعلم الرياضيات 

إن الما عيـــة لـــتعلم الرياتـــيات اـــن هاـــم االداـــال ااارزاـــا التـــي يجـــب دلـــ  الاـــمرس هن يتـــعها 
نصـــــب دينيـــــب  ـــــي الااايـــــي التعليايـــــة التـــــي تتتـــــان الرياتـــــيات؛  ن الطالـــــب ميـــــر الاثـــــب 
للرياتـــيات اـــن ميـــر الاثتاـــل هن تفـــان لميـــب ما عيـــة لتعلاهـــا ، فاـــا هن املـــب الطلاـــة ينلـــغلان 

اا يتايعــان النجــاح  يهــا ايفــان انجــازام ااتــثًا ، االخطــم اللــايو لــمن امراســة الرياتــيات دنــم
ـــة هن الرياتـــيات ايـــمان االففيـــان  ثســـب اهن النجـــاح االفلـــل اراانـــان االاقـــمرة  ثســـب،  الطلا
 الطلاــة دنــماا ينســاان نجــاثهم  ــي الرياتــيات الــ  الاقــمرة يايلــان الــ  النجــاح ادنــماا ينســاان 

 ل  الفلل.    للهم ال  الاقمرة يايلان ا
                                    Kloosterman & Gorman, ٜٜٔٓ.ٖٚ٘) 

( هن الما عية لتعلم الرياتـيات تتـمثر ااتجااـات الطالـب نثـا الرياتـيات ، ٜٜٗٔايرن  هثام ، 
 اثمم لفلك ثالثة ااعام اي :

ت ادماا اامة مراسـية االثساس امااية الرياتيات دن طري  لعارك امااية مراسة الرياتيا -ٔ
 اهاة.

 الثقة االنفس دن طري  القمرة دل  تعلم الرياتيات اففانة دالية االنجاح  يها.-ٕ
ثتايــة مراســة الرياتــيات دــن طريــ  لــعارك هنــب افــراض دليــب اان دليــب هن يمرســب ســاان  -ٖ

 (ٗٗ: ٜٕٓٓ اني يانس ،                هثاب ام ال لفي يفال مراستب.            
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فلك  ـمن الطلاـة الــفين لـميهم ثقـة امنفســهم دنـم مراسـة الرياتـيات االــفين ال يعتقـمان اـمن الفلــل فـ
ــًا اــا يفــان تثصــيلهم ا تــل اــن ايــرانهم ، ااــم  اــا طــار اقاــال دنــم تعلــم الرياتــيات اــم مالا
يعالان دل  زيامة جهمام دنم مراسة الرياتيات دل  الرمم ان ان اقمرتهم الرياتـية ال تسـااو 

ة زااليهم ، اففلك  من دل  الامرسين هن يم عاا ااتجاك ان الالـفالت الرياتـية الصـعاة يـم اقمر 
تااجب االفلل هال ارة لمن الطالب اهن افا الفلل يافن ان يتثال ال  نجاح اـو الااارسـة التـي 

 اي جزن ان تعليم الرياتيات.
                                    Middleton J.A  & spenias , ٜٜٜٔ, p.ٜٙ) 
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 وموزعون , عمان 
, 9, ط  تطػوير ماػا ا الريااػيات المدر ػية وتعميم ػا( : 6090أبو زياةة , رريةد كامةل )  .6

 يع , عمان دار وائل لمارر والتوز 

ماػػػا ا تػػػدريس الريااػػػيات ( : 6007أبةةةو زياةةةة وعباباةةةة , رريةةةد كامةةةل وعبةةةد ا  يوسةةة  )  .3
 , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان  9, ط لمصفوؼ االولى 

,  9, ط  االتجا ات الحديثػة فػي تػدريس العمػوـ( : 6096أبو عاذرة , سااء محمةد , )  .4
 دار الثقارة لمارر والتوزيع , عمان. 

, دار الميسةرة لمارةر  9, ط التعمـ ا  ه وتطبيقاته( : 6004أبو عالم , رجاء محمود ) .5
 والتوزيع , عمان

, مكتبةةة الةةدار العربيةةة 9,ط اإلبػػداع فػػي تعمػػيـ الريااػػيات(:  6006بةةو عميةةرة , محبةةات ) أ .6
 لمكتاب, القاهرة. 

الموصةل , , مطبعةة جامعةة  عمـ الافس التربوي( : 9999االزيرجاوي , راضل محسن ) .7
 الموصل

,  تػػدريس العمػػـو فػػي التعمػػيـ العػػاـ( : 6009, احسةةان ورتحيةةة المولةةو , ) ورتحيةةة االغةةا .8
 , مكتبة اراقة لمارر , غزة . 6ط

طرائػػؽ ( : 6099أمبةةو سةةعيدي والبمورةةد , عبةةد ا  بةةن امةةيس وسةةميمان بةةن محمةةد , )  .9
 رر والتوزيع , عمان., دار الميسرة لما 6, ط  تدريس العموـ مفا يـ وتطبيقات عممية

, دار  6, ط  ػػػيكولوجيا الدافعيػػػة واالافعػػػاالت( : 6009باةةةد يةةةواس , محمةةةد محمةةةود ) .90
 الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 
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  والاف ية التربوية العموـ في وتطبيقاته اإلحصاء( : 6008) توريق الجبار عبد, البياتد .99
 . , بغدادوالتوزيع لمارر أثراء , 9ط ,
 ػػػس عمػػػـ أ( :  6007)  وماتهةةةط مطرةةةر ويوسةةة  ابةةةراهيمحةةةد الةةةدين , موااةةةرونتةةةوق  .96

 , دار الفكر لمارر والتوزيع , عمان  4, ط الافس التربوي
,  ا ا ػػيات عمػػـ الػػافس التربػػوي( : 9984تةةوق وعةةدس , محةةد الةةدين وعبةةد الةةرحمن )  .93

 , دار جون وايمد واوالده , الجامعة االرداية  9ط
, دار  6, ط تعمػيـ التفكيػر مفػا يـ وتطبيقػات( :  6006جروان , رتحد عبد الةرحمن )  .94

 الفكر لمارر والتوزيع , عمان 
, دار 5, ط  تعميـ التفكير مفا يـ وتطبيقات( : 6099, رتحد عبد الرحمن,) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .95

 الفكر لمارر والتوزيع , عمان
, أ ػػاليب الك ػػؼ عػػف المو ػػوبيف ورعػػايت ـ(,  6093)  الةةرحمن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة, رتحةةد عبةةد .96

 , دار الفكر لمارر والتوزيع, عمان.4ط
ابػػداعات المعمػػـ العربػػي الحػػؿ االبػػداعي لمم ػػك ت ( : 6090جةةودة , جيهةةان محمةةود )  .97

 , دار الفكر لمارر والتوزيع , عمان . 9, ط )مفا يـ وتدريبات ( 

اثػػر ا ػػت داـ دورة الػػتعمـ المعدلػػة عمػػى التحصػػيؿ ( : 6099الجوعةةااد , مجبةةل حمةةاد ,) .98
, العةدد التاسةع وم توى الطمػوح لػدى طػ ب الصػؼ الثػااي المتو ػط فػي مػادة الريااػيات

 واالربعون , مجمة ديالط .
 , مكتبة الرقري, الرياض.9, ط(, تعميـ التفكير6003الحارثد, إبراهيم أحمد مسمم ) .99
, مكتبة اآلاجمو 9,طفي عمـ الافس ماا ا البحث(:  6099حسن, بركات حمزة ) .60

 المصرية, القاهرة.
التفكيػػػػر اال ػػػػتداللي لػػػػدى طمبػػػػة المرحمػػػػة ( : 6090الحيةةةةدري , مؤيةةةةد كاضةةةةم رحةةةةيم ) .69

, , رسةالة ماجسةتير , جامعةة بغةداد , كميةة التربيةة )ابةن الهيةثم(االعدادية وع قته بدافعيت ـ 
 .بغداد
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, مجمةةة  مػػؿ الم مػػؿ فػػي تصػػميـ التعمػػيـالدافعيػػة العا( : 9999الحيمةةة , محمةةد محمةةود ) .66
   عمان .( , 6المعمم _الطالب , ع )

تكاموجيا التعميـ مف اجؿ تامية التفكير بيف القوؿ ( : 6006, ) محمود محمد, ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .63
 , دارالميسرة لمارر والتوزيع , عمان9, ط والممار ة

 ػػتراتيجيات التػػدريس فػػي الفيزيػػاء لتاميػػة أ( : 6009الاريسةةات , سةةميم عبةةد سةةالم , )  .64
 , دار الثقارة لمارر والتوزيع , عمان  9, ط عمميات التعمـ

, كميةةةة التربيةةةة , جامعةةةة  9, ط  تعمػػػيـ العمػػػـو لمجميػػػ ( : 6005اطابيةةةة , عبةةةد ا  , ) .65
 اليرموك , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 

, دار 9ط متعػػػػددة )براػػػػاما تطبيقػػػػي(,الػػػػذكاءات ال(, 6099الافةةةةا , إيمةةةةان عبةةةةاس ) .66
 المااهج لمارر والتوزيع, عمان.

, دار  9, ط تاميةةة قةةدرات االبتكةةار لةةد  االطفةةال( : 6096الاميمةةد , امةةل عبةةد السةةالم ) .67
 صفاء لمارر والتوزيع , عمان.

,  التقويـ المغػوي فػي الكتابػة والتفكيػر التػ ممي( : 6096اوالدة , اكرم صالح محمود )  .68
 الحامد لمارر والتوزيع , عمان  , دار9ط 

, دار 9, ط  م ارات التفكير لدى طمبة المرحمػة اال ا ػية( : 6096الاوالدة ,عبةد ا  ) .69
 حامد لمارر والتوزيع , عمان 

االحصػػاء البػػارامزي )ال بػػارامزي ( فػػي ا تبػػار ( : 6006الةةدردير , عبةةد المةةاعم احمةةد ,) .30
 , عالم الكتب , القاهرة .عية فروض البحوث الاف ية والتربوية واالجتما

,  6, ط القيػاس والتقػويـ( : 6006الدليمد والمهةداوي , احسةان عميةوي وعةداان محمةد ) .39
 دار الكتب والوثائق , بغداد .

اثػر براػاما تػدريبي فػي تاميػة التفكيػر اإلبػداعي عاػد :  6005ردام, كمثوم عبد عون,   .36
 .  ,بغدادستير غير مارورة, جامعة بغدادكمية التربية لمباات , رسالة ماج ,أطفاؿ الرياض

اثػػػر اامػػػوذجي ابعػػػاد الػػػتعمـ لمارزواػػػا ( : 6093الزهيةةةري , حيةةةدر عبةةةد الكةةةريم محسةةةن ) .33
ودورة الػػػتعمـ ال ػػػباعية فػػػي التحصػػػيؿ والتفكيػػػر الريااػػػياتي لػػػدى طػػػ ب الصػػػؼ الثػػػااي 
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ة التربيةة ) ,اطروحة دكتوراه غير مارورة , جامعةة بغةداد , كميةالمتو ط في مادة الرياايات
 ابن الهيثم (.

, عالم الكتاب ,  تصميـ التدريس رؤية ماظومية( : 6099زيتون , حسن حسين , ) .34
 القاهرة

الػػتعمـ والتػػدريس مػػف ماظػػور ( , 6006, حسةةن حسةةين وكمةةال عبةةد الحميةةد : )  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .35
 , عالم الكتب , القاهرة 6, ط الاظرية الباائية

, ط  الاظرية الباائيػة وا ػتراتيجيات تػدريس العمػوـ( : 6007عايش محمةود )  زيتون ,  .36
 ., دار الرروق لمارر والتوزيع , عمان 9
 االتجا ات العالمية في ماػا ا العمػـو وتدري ػ ا ( :6090: ), عايش محمود  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .37

 , دار الرروق لمارر والتوزيع , عمان  9, ط

البايػػة الريااػػية وع قت ػػا بػػالتفكير االبتكػػاري لػػدى ( : 6093) عبةةد الحكةةيماعدي , السةة .38
, رسالة ماجستير غير مارورة , الجامعة المستاصةرية , كميةة طمبة كميات التربية اال ا ية 

 التربية االساسية.
, دار وائةل  9, ط تعمػيـ التفكيػر فػي المػا ا المدر ػي( : 6005السرور , ااديةا هايةل ) .39

 رر والتوزيع , عمان لما
التعمـ التعػاواي )اظريػات وتطبيقػات وممار ػات (:6008ادة , جودت احمد واارون )سع .40
 , دار وائل لمارر والتوزيع , عمان  9, ط  (
 المػا ا المدر ػي المعاصػر( : 6099سعادة وابراهيم , جودت احمد وعبد ا  محمةد )  .49

 , دار الفكر ااررون وموزعون , عمان 
 , مكتبة الفالح, الكويت9, ط القياس الاف ي( : 9997لرحمن )سعد, عبد ا .46
,دار  9, ط ا اليب تدريس العمػـو والريااػيات( : 6009, )عبد الحارظ محمدسالمة ,  .43

 اليازوري لمارر والتوزيع , عمان

, دار الفكةر  9, ط الو ػائؿ التعميميػة والمػا ا( : 6000, عبةد الحةارظ محمةد )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .44
 لمارر والتوزيع , عمان
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طرائػؽ التػدريس العامػة ( , 6009سالمة واارون , عادل ابو العز وسةمير اريسةات : ) .45
 , دار الثقارة لمارر والتوزيع ,عمان. 9, ط  معالجة تطبيقية معاصرة

اثػػػر ا ػػػت داـ ا ػػػتراتيجية ال طػػػوات ال ػػػب  فػػػي ( : 6096سةةميم , معةةةزز محمةةةد سةةةالم ) .46
,رسةالة ماجسةتير غيةر مارةورة ,  رات التفكيػر الريااػي فػي جػاابي الػدماغتامية بعض م ػا

 كمية التربية ,الجامعة االسالمية بغزة .
اتجا ػػات ( : 6093السةةيد وااةةرون , رةةايزة احمةةد وعيةةد عبةةد الواحةةد وجبريةةل العريرةةد , )  .47

, 9, ط  حديثة في طرائؽ وا تراتيجيات التدريس  طوة عمػى طريػؽ تطػوير اعػداد المعمػـ
 دار صفاء لمارر والتوزيع , عمان .

,  6, ط االتجا ات الحديثة في تدريس الرياايات( : 9989روق , محمود احمد ) .48
 دار المريخ , الرياض.

الباائيػة فػي التربيػة اراء فػي قاػايا جدليػة واراء رادة ( : 6099الريخ , عمةر حسةن ,)  .49
, دار وائةةل  9الجةةزء االول , ط, الكتةةاب السةةاوي التاسةةع والتسةةعون الجمعيةةة الوطايةةة عمي ػػا 

 لمارر والتوزيع , االردن , عمان

, دار 4, ط ػػيكولوجية الفػػروؽ الفرديػػة فػػي الػػذكاء(, 6096الرةيخ, سةةميمان الاضةري ) .50
 المسيرة لمارر والتوزيع, عمان.

,  9, ط  االتجا ات المعاصرة في تعميـ الريااػيات( : 6096صالح , ماجدة محمةود )  .59
 توزيع , عمان .دار الفكر لمارر وال

, ط  التفكير االبداعي في الدرا ات االجتماعية( : 6009طارمان , غازي مرسال , ) .56
 , دار جميس الزمان لمارر والتوزيع , عمان9
التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ ت طيطػػػػػه   م اراتػػػػػه   ( : 6099الطاةةةةاوي , عفةةةةةت مصةةةةةطفط , )  .53

 , دار الثقارة لمارر والتوزيع , عمان . 9, ط ا تراتيجياته 

, دار الميسةةرة  3, ط تاميػػة قػػدرات التفكيػػر االبػػداعي( : 6007طيطةةد , محمةةد احمةةد )ال .54
 لمارر والتوزيع , عمان 
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ا ػػػتراتيجيات ف ػػػـ المقػػػروء ا  ػػػ ا الاظريػػػة  ( :6090د البةةةاري , مةةةاهر رةةةعبان )عبةةة .55
 , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 9, طوتطبيقات ا العممية 

األاماط الما جية ( : 6007وعداان حقد  زاكاة, ) , أاور حسينوزاكاة عبد الرحمن .56
, رركة الوراق لمطباعة المحدودة , دار الكتب وتطبيقات ا في العموـ اإلا ااية والتطبيقية 

(: البحث العممد مفهومه وادواته 9998عبيدات, ذوقان واارون ) والوثائق , بغداد.
 , دار الفكر , عمان  . 6واساليبه, ط

, ط  تػػدريس العمػػـو ومتطمبػػات العصػػر( : 6096د السةةالم مصةةطفط ) عبةةد السةةالم , عبةة .57
 , دار الفكر العربد لمارر والتوزيع , القاهرة 6

التفكيػػػػر (: 6099, محمةةةةد اضةةةةر وااجةةةةد صةةةةالح رريةةةةد عةةةةدوي ) وااجةةةةد  عبةةةةد الماتةةةةار .58
,مركةةةةز تطةةةةوير الدراسةةةةات العميةةةةا والبحوث,جامعةةةةة القةةةةاهرة ,كميةةةةة 9,طالماطقػػػػي واإلبػػػػداعي

   الهادسة.
, دار  9, ط  االلعاب والتفكير في الرياايات( : 6096العبسد ,محد مصطفط ,)  .59

 الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 
فاعميػػة اامػػوذج البر اػػة الاظريػػة فػػي ( : 6009العبةةودي , عبةةد الحسةةن حاةةون ثةةامر ,) .60

, رسةةالة  التحصػػيؿ والتفكيػػر الااقػػد لػػدى طػػ ب الصػػؼ الرابػػ  العػػاـ فػػي مػػادة الريااػػيات
 تير , الجامعة المستاصرية , كمية التربية االساسية . ماجس

مفػا يـ التػدريس فػي العصػر ( : 6096, االد حسةين ومحمةد محمةود ) واارونعبيدات  .69
, عةالم الكتةب الحةديث لمارةر والتوزيةع  9, ط  الحديث ) طرائؽ , ا اليب , ا ػتراتيجيات (

 , عمان , االردن .

عمـ الػافس ( : 6005) الح وعبد الااصر ذيةابس  ورفيق ر, عداان يو واارون  العتوم .66
 , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان . 9, ط  التربوي ) الاظرية والتطبيؽ (

تاميػػػػة م ػػػػارات ( :6099) عبةةةةد الااصةةةةر وعةةةةداان يوسةةةة  وذيةةةةاب الجةةةةراح,ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .63
 مارر والتوزيع , عمان., دار الميسرة ل3, ط  التفكير
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عمػػـ الػػافس (, 6099)وعبةةد الااصةةر ذيةةاب ومورةةق برةةارا  , عةةداان يوسةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .64
 , دار المسيرة لمارر والتوزيع, عمان.3, طالمعرفي )الاظرية والتطبيؽ(

مقتػػػرح لتاميػػػة التفكيػػػر فاعميػػػة براػػػاما (: "6009العتيبةةةد , االةةةد بةةةن اةةةاهس محمةةةد ) .65
سالة ماجسةتير غيةر ر" , اال تداللي لدى عياة مف ط ب المرحمة الثااوية بمدياة الرياض

   ربية , جامعة الممك سعود. , كمية  الت مارورة
, دار الرةةةةروق لمارةةةةر  9, ط عمػػػػـ الػػػػافس التربػػػػوي( : 9998عةةةةدس , عبةةةةد الةةةةرحمن ) .66

 والتوزيع , عمان
, طرؽ تدريس الريااػيات والعمػوـ(, 6090د سميمان )عريفج, سامد سمطد وااي  أحم .67

 , دار صفاء لمارر والتوزيع, عمان.9ط
تعممػػػي لمػػػادة الجبػػػر  –تصػػػميـ تعميمػػػي ( : "9999العةةةزو , اياةةةاس يةةةواس مصةةةطفط ) .68

 -ال طي واثػر  فػي دافعيػة الػتعمـ والتحصػيؿ لػدى طمبػة ق ػـ الريااػيات فػي كميػة التربيػة
 , جامعة بغداد , كمية التربية / ابن الهيثم.اطروحة دكتوراه غير مارورة  , جامعة الموصؿ"

, ط  تعميـ التفكير وم اراته تدريبات وتطبيقػات عمميػة( : 6009العزيز , سعيد عبةد ,)  .69
 , دار الثقارة لمارر والتوزيع , عمان . 9
 ماظومػػػػة تعميميػػػػة مقترحػػػػة لتػػػػدريس( : "6004عطةةةةران , اكةةةةرم عبةةةةد الكةةةةريم اةةةةاجد ) .70

اطروحةة دكتةوراه غيةر " , الرياايات واثر ا في تحصػيؿ الطمبػة ودافعيػت ـ احػو الريااػيات
 , الجمهورية اليماية .مارورة 

,ط  ا ػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة فػي ف ػـ المقػروءة( : 6090عطية , محسن عمةد ,) .79
 ,دار المااهج لمارر والتوزيع , عمان . 9

أثػػر ا ػػت داـ بعػػض (: 6007ن أبةةو ممةةوح )محمةةد سةةمما عةةزو اسةةماعيل,وااةةرون  عفااةةة .76
ا تراتيجيات الاظرية الباائية في تامية التفكير الماظومي في ال اد ة لدى ط ب الصػؼ 

المؤتمر العممي األوؿ لكمية التربية التجربة الفم ػطياية فػي إعػداد , التا   األ ا ي بغزة
 ,جامعة األقصط, رمسطين. الماا ا
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ا ػػتراتيجيات تػػدريس الريااػػيات فػػي (: 6096آاةةرون )و محمةةد سةةممان , وااةةرون عفااةةة .73
 , دار الثقارة لمارر والتوزيع, عمان.6, طمراحؿ التعميـ العاـ

التػدريس والػتعمـ بالػدماغ ( : 6009عفااة والجةيش , عةزو اسةماعيل ويوسة  ابةراهيم ,)  .74
 , دار الرروق لمارر والتوزيع ,عمان. 9, ط  ذي الجاابيف

طػػػرؽ ( : 6093اعيل واائمةةةة اجيةةةب واصةةةر الكحمةةةوت , )وااةةةرون , عةةةزو اسةةةم ,عفااةةةة .75
 , دار الميسرة لمارر والتوزيع والطباعة , عمان 4, ط تدريس الحا وب

,  9, ط  تػدريب معمػـ العمػـو وفقػا لماظريػة الباائيػة( : 6096العفون , اادية حسين , ) .76
 دار صفاء لمارر والتوزيع , عمان 

التفكير ااماطه اظرياته ( :6096ط مطرر ,)العفون وعبد الصاحب ,اادية حسين وماته .77
 , دار صفاء لمارر والتوزيع , عمان. 9, طوا اليب تعميمه وتعممه

التصػػػميـ التجريبػػػي لامػػػوذج تعميمػػػي ا ػػػقي ( : 9989د )و عةةةالم , صةةةالح الةةةدين محمةةة .78
, مجمةةة العمةةوم  لكفايػػات االحصػػاء ال ػػيكولوجي باال ػػتعااة بمػػد ؿ التقػػويـ محمػػي المرجػػ 

 , جامعة االزهر, القاهرة.59, عدد  االجتماعية
,  : اال تبارات والمقاييس التربوية والاف ية( 6006, صالح الدين محمود)ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .79

 .  القاهرة,دار الفكر العربد , 9ط
, دار والتقويـ التربوي والاف يالقياس (: 6000, صالح الدين محمود ) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .80

 الفكر العربد , القاهرة .
اتجا ػػػات وتطبيقػػػات حديثػػػة فػػػي الماػػػا ا وطػػػرؽ ( : 6099عمةةةد , محمةةةد السةةةيد )  .89

 , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 9, ط  التدريس

, مارةةورات جامعةةة دمرةةق , كميةةة التربيةةة ,  الػػتعمـ واظرياتػػه( : 9997عمةةد , ماصةةور ) .86
 دمرق

, دار 5,طالقيػػػاس والتقػػػويـ فػػػي العمميػػػة التدري ػػػية(: 6006, أحمةةةد سةةةميمان  )عةةةودة  .83
 األمل , األردن.



 997                                                                           المصادر     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

القػدرات العقميػة بػيف الػذكاء (, 6090) وثةائر احمةد االد محمةد أبةو رةعيرة وثائر, غباري .84
 , مكتبة المجتمع العربد لمارر والتوزيع, عمان.9, طواإلبداع

, دار الرةروق  9, ط  المد ؿ الى التػدريس ( :6009م ) الفتالوي , سهيمة محسن كاظ .85
 لمارر والتوزيع , عمان 

, مارةورات الجامعةة  3, ط اظريػات الػتعمـ والتعمػيـ( : 9990القذارد , رمضةان محمةد ) .86
 المفتوحة , طرابمس 

, دار الفكةةر لمارةةر  9, ط تعمػػيـ التفكيػػر لممرحمػػة اال ا ػػية( : 6009قطةةامد , اايفةةة ) .87
 والتوزيع , عمان

, دار الميسرة لمارر والتوزيع  6, ط تفكير وذكاء الطفؿ( : 6090, اايفة, ) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .88
 ,عمان.

, دار الفكةةةر  9, ط مبػػػادئ عمػػػـ الػػػافس التربػػػوي( : 6009قطةةةامد , يوسةةة  محمةةةود ) .89
 لمارر والتوزيع , عمان 

 دار دجمة , عمان,  9, ط  ايكولولوجية التعمـ الصفي ( :6000اايفة ) ,قطامد  .90
, دار 9, ط ماا ا وا اليب تدريس المو وبيف والمتفوقيف(: 6099) اايفة ,ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .99

 الميسرة لمارر والتوزيع , عمان 
الحا وب وطرؽ التدريس ( : 6093قطيط وسمير ,غسان يوس  وسمير عبد سالم ) .96

 ع , عمان , دار الثقارة لمارر والتوزي6, ط  والتقويـ

البحث العممي وا ت داـ مصادر المعمومػات التقميديػة  :(6093قاديمجد, عامر إبراهيم ) .93
, دار المسةةةيرة لمارةةةر والتوزيةةةع, 6, طواإللكتروايػػػة )أه  ػػػهه, أ ػػػاليبهه, مفا يمػػػهه, أدواتػػػهه(

 عمان.
 , دار دجمة , عمان  9, ط عمـ الافس التربوي( : 6008القيسد , رؤو  محمد ) .94
أمثمػة ومااق ػات ,ا ػاليب  )طرؽ تػدريس الريااػيات( : 6008, عبد الواحد )الكبيسد  .95
 مكتبة المجتمع العربد, عمان. , 9, ط (
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تدريس الرياايات وفػؽ ( : 6094الكبيسد وحسون , عبد الواحد حميد واراقة حجيةل , ) .96
ممةد االعصةار الع, دار  9, ط ا تراتيجيات الاظرية الباائية المعرفية ومػا فػوؽ المعرفيػة 

 , عمانلمارر والتوزيع 

, 9, طالتفكيػػػر الجػػػاابي )تػػػدريبات وتطبيقػػػات عمميػػػة((, 6093)عبةةةد الواحةةةد الكبيسةةةد,  .97
 مركز ديبواو لتعميم التفكير, عمان.

أثر ا ت داـ إ تراتيجية التدريس التبادلي عمى (: 6099) عبد الواحدالكبيسد, .98
, مجمة مادة الريااياتالتحصي والتفكير الريااي لطمبة الصؼ الثااي متو ط في 

 ( , غزة.6(, العدد )99, المجمد )الجامعة اإل  مية ) م مة الدرا ات اإلا ااية(
, 9, ط.االحصاء التطبيقي في العموـ االجتماعية(: 6090الكبيسد, وهيب مجيد) .99

 مؤسسة مصر مرتضط لمكتاب العراقد, بيروت. 
. دار الميسةرة  9, ط  ؿ المبػدع ػيكولوجية الطفػ( : 6099الكاااد, ممدوح عبد الماعم ) .900

 لمارر والتوزيع , عمان
اثر برااما م ارات االدراؾ واالبداع في تاميػة التفكيػر ( : 6003كوكز , كريمة ) .909

, اطروحةةة  االبػػداعي بح ػػب م ػػتويات الػػذكاء والتحصػػيؿ لػػدى ت ميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة
 . بغدادد دكتوراه غير مارورة , كمية التربية ابن ررد , جامعة بغدا

 
, دار 9, طالمو بة والتفكير االبداعي في التعمػيـ(: 6009الكيالاد, حسين عبةدالحفيظ ) .906

 دجمة لمارر والتوزيع, عمان . 
,  طرائػػؽ التػػدريس العامػػة(: 6096مرعةد ومحمةةد ,توريةق احمةةد ومحمةد الحيمةةة )  .903
 , دار الميسرة لمارر والتوزيع , عمان . 5ط
 , دار الاهضة العربية , بيروت  9, ط التربوي عمـ الافس( : 6004مريم سميم ) .904
طرائػػؽ وامػػاذج حديثػػة فػػي ( : 6099المرةةهدااد , عبةةاس اةةاجد عبةةد االميةةر )  .905

 , دار اليازوري العممية لمارر والتوزيع , عمان  9, ط  تدريس الرياايات



 999                                                                           المصادر     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تعمػػػػيـ الريااػػػػيات : ( 6099)  كةةةةرو المرةةةةهدااد , عبةةةةاس اةةةةاجد ورحةةةةيم يةةةةواس .906
 , الجامعة المستاصرية , بغداد . جيا   تطبيقاتمفا يـ   ا تراتي

,دار الفكةر  9, ط المو بة والتفػوؽ( : 6000المعايطة والبواليز , اميل ومحمد ) .907
 لمارر والتوزيع , عمان

دوافػػػ  الطػػػ ب ل لتحػػػاؽ بمراكػػػز ( : 6000المفةةةدي , عمةةةر بةةةن عبةةةد الةةةرحمن )  .908
 (30, مجمة جامعة االمام , ع ) الا اط الصفي

 9,ط  القياس والتقويـ في التربيػة وعمػـ الػافس ( :6000امد محمد )ممحم , س .909
 , دار المسيرة, عمان .

تاميػة قػدرات التفكيػر االبتكػاري فػي الريااػيات لػدى ( : 6003ماسد , عبيةر محمةود ,) .990
, اطروحة دكتوراه غير مارورة , جامعة االزهةر اطفاؿ الرواة ب  ت داـ الحقيبة التعميمية 

 .القاهرة, 
 , دار العموم, بيروت المفا يـ, األ س, الم اـادارة (: 9988راهيم عبد ا  )ي , إبالما .999
( , توجيهةات رةد الدراسةة والبحةث التربةوي رةد مجةال 6099مياا , رايز احمةد : )  .996

 , مكتب االاجمو المصرية , القاهرة  9المااهج , ط

, دار  9ط , ا ا يات القياس فػي العمػوـ ال ػموكية( : 6004الابهان , موسط ) .993
 الرروق , عمان .

, دار 9, طأ ا يات القيػاس فػي العمػوـ ال ػموكية ( :6004, موسط )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .994
 الرروق , عمان . 

, دار اليةازوري العمميةة  9, ط  م ػارة التػدريس( : 6096ابهان ,يحيط محمد )   .995
 لمارر والتوزيع , عمان 

, دار وائةل  9, ط اماذج تربويػة تعميميػة معاصػرة( : 6000ابيل , عبد الهادي ) .996
 لمارر والتوزيع , عمان 

دمػػا م ػػارات التفكيػػر فػػي المحتػػوى  :(6099اورةةل وسةةعيفان , ومحمةةد قاسةةم سةةعيفان ) .997
 , دار المسيرة لمارر والتوزيع, عمان.9, طالدرا ي
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ا ػػػتراتيجيات حديثػػػة فػػػي فػػػف (: 6008الهارةةةمد, عبةةةد الةةةرحمن وطةةةه الةةةدليمد ) .998
 , دار الرروق, عمان.9, طلتدريسا
, العةين , دار  اال اليب الحديثة فػي تػدريس العمػوـ( : 6005الهويدي , زيةد , ) .999

 الكتاب الجامعد. 

اثر ا ت داـ ا تراتيجية فكر   زاوج    ارؾ :( 6093تغريد اضير حسةن , ) الوائمد , .960
ثػااي المتو ػط فػي في تحصيؿ مادة الرياايات والتفكيػر االبتكػاري لػدى طالبػات الصػؼ ال

, رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر مارةةةورة , الجامعةةةة المستاصةةةرية , كميةةةة التربيةةةة مػػػادة الريااػػػيات 
 االساسية .

م ػػػروع (: دورة طرائةةق التةةةدريس )كتيةةب المةةةدربين(, 6005وزارة التربيةةة العراقيةةةة ) .969
, يدعـ التعميـ األ ا ي الثااي في العراؽ, مطبعة عمػادة مع ػد التػدريب والتطػوير التربػو 

 .بغداد
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