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التفكير الرياضي وعالقته بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف
األول الثانوي بأمانة العاصمة – صنعاء
الملخص :
ٖذؾت ٖزا ايذساط ١إىل ايتعشف عً٢

االطتذالي ٞؾكذ نإ يف املظت ٣ٛاملكب،ٍٛ

عالق ١ايتؿهري ايشٜاض ٞجباْيب ايذَاؽ يذ٣

ٚأػاست ايٓتا٥ر إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم يف

طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ– ١

ايتؿهري ايشٜاض ٞملتػري ادتٓع َاعذا

صٓعاٚ .٤اتبعت ايذساط ١املٓٗر ايٛصؿٞ

ايتؿهري االطتذاليٚ ٞاإلبذاع ٞؾكذ ناْت

ايتشًٚ ،ًٞٝيتشكٝل أٖذاف ٖز ٙايذساط ١مت

ايؿشٚم داي ١إسصاٝ٥اً يصاحل ايزنٛس يف

أداتني ،متجًت األدا ٠األٚىل

ايتؿهري االطتذاليٚ ٞيصاحل اإلْاخ يف

مبكٝاغ يًظٝطش ٠ايذَاغٚ ١ٝايز ٟحيذد

ايتؿهري اإلبذاعٚ ،ٞأػاست أٜطاً إىل ٚدٛد

ادتاْب املظٝطش (األمئ – األٜظش –

ؾشٚم يف َتٛططات دسدات اختباس ايتؿهري

املتهاٌَ) يف ايذَاؽ ،يف سني متجًت األدا٠

ايشٜاضٜ ٞعض ٣إىل ادتاْب املظٝطش َٔ

ايجاْ ١ٝمبكٝاغ (اختباس) يف ايتؿهري

ايذَاؽ سٝح أطؿشت ْتا٥ر املكاسْات ايبعذ١ٜ

ايشٜاضٚ ،ٞايزٜ ٟكٝع َٗاسات ايتؿهري

يؼاؾ ٘ٝإٔ ٖٓاى ؾشٚم بني ادتاْب األمئ

ايشٜاض ٞبأمناط٘ األسبع( ١ايبصش ،ٟايٓاقذ،

ٚادتاْب األٜظش يصاحل ادتاْب األمئٚ ،بني

االطتذالي ،ٞاإلبذاعٚ ،)ٞبعذ قٝاغ صذم

ادتاْب املتهاٌَ ٚادتاْب األٜظش يصاحل

أدٚات ايذساطٚ ١ثباتٗا ،مت تطبٝكٗا عً ٢ع١ٓٝ

املتهاٌَٚ ،بني ادتاْب األمئ ٚاملتهاٌَ

ايذساط ١ايبايؼ عذدٖا ( )598طايب ٚطايب١

يصاحل ادتاْب املتهاٌَ ،نُا أػاست

َٔ طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ١

ايٓتا٥ر أٜطاُ إىل عذّ ٚدٛد عالق ١استباط٘ٝ

صٓعاٚ ،٤قذ أطؿشت ايذساط ١إىل عذد َٔ

بني ايتؿهري ايشٜاض ٞنهٌ ٚايُٓط

ايٓتا٥ر أُٖٗا :ػٛٝع ادتاْب األٜظش يًذَاؽ

املظٝطش يع ١ٓٝادتاْب األمئ ٚادتاْب

يذ ٣أؾشاد ايعٚ ،١ٓٝتذْ ٞاَتالى َٗاسات

األٜظشَ ،اعذا ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞايُٓط

ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣أؾشاد ايع ١ٓٝؾذُٝعٗا

املظٝطش يع ١ٓٝادتاْب املتهاٌَ ؾكذ ناْت

ضعٝؿ ١ال تشتك ٞإىل املظت ٣ٛاملكب ٍٛتشبٜٛاً

ايٓتا٥ر داي ١إسصاٝ٥ا مما ٜؼري إىل ٚدٛد

يف ٖز ٙايذساطَ %65 ١اعذا ايتؿهري

عالق ١بُٗٓٝا.

اطتخذاّ
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مقذمت الذراست:
ال ميهٔ يًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝإٔ ٜهتب هلا ؾاعًَ ٘ٝا مل ٜهٔ يًطايب ايذٚس ايشٝ٥ع
يف ايتٛصٌ إىل املعًٖٚ ،١َٛزا ٜتطًب االستكا ٤مبٗاسات ايتؿهري يذ ٣املتعًُني.
ٜٚعذ ايتؿهري َٔ سادات اإلْظإ األطاطٚ ١ٝي٘ عالق ١باجملتُع سٝح ٜتعني عً٢
اإلْظإ إٔ ٜؿهش ٜٚتخز قشاسات طً ١ُٝمتهٓ٘ َٔ ايتهٝـ َع اجملتُع ايزٜ ٟعٝؽ
ؾ.٘ٝ
ٚاْطالقاً َٔ أُٖ ١ٝايتؿهري يإلْظإ يهْ ْ٘ٛؼاط طبٝع ٞال غٓ ٢عٓ٘ يف سٝات٘
اي ،١َٝٛٝأصبشت قط ١ٝتُٓ ١ٝايتؿهري بأمناط٘ املختًؿ ١يذ ٣ايطًب ١يف شتتًـ املشاسٌ
ايذساط َٔ ،١ٝايكطاٜا ايرتب ١ٜٛاييت تًك ٢ايشعاٚ ١ٜاالٖتُاّ بؼهٌ ٚاضض ٚدًٚ ،ٞيف
شتتًـ بًذإ ايعامل ٚ .أصبشت ايٓعِ ايرتب ١ٜٛاذتذٜج ١تطع عً ٢طًِ أٚيٜٛاتٗا ايعٌُ
عً ٢تُٓ ١ٝاملٗاسات ايتؿهري ١ٜيذ ٣ايطًبٚ ١االستكا ٤بٗا ٚ ،غذا ايتعً ِٝعٓذٖا ٜك ّٛعً٢
َبذأ تعً ِٝايطايب نٝـ ٜتعًِ ٚنٝـ ٜؿهش ايتؿهري ايصشٝض(Marzano et .
)ٚ ،al.,1988,p2, Paul,1993,p16بايتاي ٞؾإٕ ايتؿهري ال ٜأت ٞؾذأ ٠دٕٚ
َكذَات سٝح إٔ ايتؿهري ٜضسع ٜٚ ُٜٞٓٚشبٜٚ ٢عًِٚ ،البذ َٔ سعا ١ٜايؿشد املتعًِ
ٚإنظاب٘ املعاسف ٚاملعًَٛات ايالصَ( .١ايذي : 2005 ، ُٞٝص)14
ْٚتٝذ ١يتطٛس ايؿهش ايرتب ٟٛعاََٚ ١ا ٜتعًل بتُٓ ١ٝايتؿهري خاصٚ ،١ريو بؿطٌ
ايعذٜذ َٔ ايبشٛخ ٚايذساطات ،ؾكذ أػاس ايػٛط )2007( ٞإٔ االجتا ٙايظا٥ذ ٜزٖب يف
ايتعًِ ٚايتؿهري إىل إٔ ايؿشد عٓذَا ٜعاجل املعًَٛات املكذَ ١ي٘ إمنا ٜظتخذّ طشٜك١
َع ١ٓٝيف َعادتتٗا ،نُا أْ٘ مي ٌٝإىل اطتخذاّ أطًٛب َعني يف طشٜك ١ايتعًِ
ٚايتؿهريٚ ،قذ أثبتت ايذساطات أْٗا َشتبط ١بأسذ داْيب ايذَاؽ األمئ أ ٚاألٜظش أٚ
ادتاْبني َعاً.ص10
ٜٚؼري أب ٛعٛاد (  ) 2002بإٔ ايتذاسب ٚاألحباخ تٛصًت إٔ يهٌ ْصـ َٔ ايذَاؽ
ٚظا٥ـ تتشذد يف أمناط تؿهري َع ١ٓٝختتًـ عٔ ايٓصـ اآلخشٖٚ ،زا َا ب ٘ٓٝطٝربٟ
ؾكذ بني أمناط ايتؿهري يف داْيب ايذَاؽ ،سٝح تتُجٌ ٚظا٥ـ ادتاْب األٜظش يف
(ايتؿهري ايتشًٚ ،ًٞٝايًّػٚ ،ٟٛاملٓطل ايشٜاض ،ٞاالطتذالٍ) .أَا ٚظا٥ـ ادتاْب
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األمئ تتُجٌ يف (منط ايتؿهري ايبصشٚ ،ٟاملهاْٚ ،ٞاذتذطٚ ،ٞايرتنٝيب،
ٚاإلبذاعٚ ،ٞايهًٖٚ ،)ٞز ٙاألمناط يف تشادع َظتُش خاص ١ايٛظٝؿ ١األِٖ ٖٞٚ
ايتؿهري اإلبذاع .ٞص 412
ٚتعذ ايشٜاضٝات َٝذاْاً خصباً يتٓؼٝط ٚتُٓ ١ٝايٛظا٥ـ املشتبط ١جباْيب ايذَاؽ ملا
حتًُ٘ َٔ أمناط تؿهريَ ١ٜتٓٛع ،١سٝح تعترب األدا ٤املباػش اييت َٗذت ايطشٜل يتطٛس
ايتؿهري ايبؼشٚ ٟحتكٝل ايشؾاٖٚ ١ٝايشخا ٤يًبؼش( .١ٜأبٛاهلطٌ) 2010 ،
ٚيف ٖزا ايصذد ٜؼري تريْش  ٚسٚمسإ )(Turner and Rossman, 1997,p 66
إىل أَُٖٗٓ ١ٝاز ايشٜاضٝات يف ته ٜٔٛايطايب املؿهش سٜاضٝاً َٔ خالٍ تطٜٛش
قذسات ايطًب ١عً ٢سٌ املظاٚ ٌ٥ايتعًٚ ٌٝايتؿهريٚ ،تكذ ِٜاملٛضٛعات ايشٜاض١ٝ
بصٛسَ ٠ؼٛق ١يًطًبٖٚ .١زا َا دعت أيَ ٘ٝعاٜري اجملًع ايٛطين ملعًُ ٞايشٜاضٝات يف
ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜه.)2000( NCTM ١ٝ
ٚيعٌ ايتعً ِٝاملظتٓذ إىل ايذَاؽ ًٜعب دٚساً نبرياً يف تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري
ايشٜاضٚ ١ٝايكذسات ايعكً ١ٝيذ ٣ايطًب ،١سٝح أػاس عؿاْ٘ ( )2002إىل ٚدٛد عذد َٔ
ايعًُٝات ايشٜاض ١ٝاييت ٜتشهِ ؾٗٝا نٌ ْصـ َٔ ايذَاؽ سٝح ٜتشهِ ادتاْب
األمئ( :ايًػ ١ايشٜاض : ١ٝايؿشاغ ،١ٝاألػهاٍ اهلٓذط ،١ٝايعالقات ،املكاطع ،ايشَٛص
ايتصٜٛش ،١ٜاإلميا٤ات ،اإلبذاع ،ايتخ ،)..... ٌٝبُٓٝا ٜتشهِ ادتاْب األٜظش( :األعذاد،
ايعًُٝات ايشٜاض ،١ٝاذتظاب ،املٓطل ايشٜاض ،ٞايتعشٜؿات ايشٜاضَٓ ،١ٝطٛم
ايٓعشٜات ايشٜاض ،١ٝاالطتذالٍٚ ).. ..عً ٢ايشغِ َٔ اختصاص نٌ َٔ داْيب ايذَاؽ
بأمناط تؿهري َع ، ١ٓٝؾإٕ ريو ال ًٜػ ٞعٌُ ايذَاؽ بؼهٌ َتهاٌَ َٛٚسذٚ ،إٔ
ايعًُٝات ايعكً ١ٝاييت ْظتكبٌ بٗا املعاسف ٚارتربات ْٚعٝذ إْتادٗا أْٓ ٚتذٗا تظتذعٞ
ْؼاط ادتاْبني َعاً ،إال إٔ أغًب ايٓاغ ألطباب شتتًؿٜ ١طٛس ٕٚأمناطاً َع ١ٓٝيًتؿهري
يف أسذ ادتاْبني د ٕٚاآلخش َٔ خالٍ ايكٝاّ بأْؼطٚ ١عًُٝات ختتص بٗزا ادتاْب أٚ
راى .ص ص .62- 60
ٖٚزا َا دعٌ ايباسجني ٚارترباٜٛ ٤ص ٕٛبأُٖ ١ٝتُٓ ١ٝداْيب ايذَاؽ َعاً َٔ خالٍ
ايذساطات اييت أٚصت بزيو نذساط ١محؽ (ٚ )2010دساط ١ايػٛطٚ )2007( ٞغريٖا
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َ ٔ ايذساطاتٚ ،اْطالقاً َٔ ريو تٛيذ ػعٛسا بإ ٖٓاى قصٛس يف َٓاٖر ايشٜاضٝات يف
ادتُٗٛس ١ٜايٚ ١ُٝٓٝاييت تعتُذ عً ٢اذتؿغ ٚايتًكني مما ٜعٌُ عً ٢تُٓ ٘ٝبعض َٗاسات
ايتؿهري يف ايذَاؽ ٚإُٖاٍ ادتٛاْب ٚاملًهات األخشٖٚ ،٣زا ٚيذ قٓاع ١يًعٌُ يف
ٖز ٙايذساطٚ ١يعٌ ْتا٥ذٗا قذ تهَ ٕٛظاُٖ ١الستكا ٤ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف اي ُٔٝإىل
املظت ٣ٛاملأَٚ ،ٍٛقذ متشٛست َؼهً ١ايذساط ١يف اإلداب ١عً ٢ايظؤاٍ ايشٝ٥ظٞ
ايتايَ" :ٞا عالق ١ايتؿهري ايشٜاض ٞجباْيب ايذَاؽ يذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْٟٛ
بأَاْ ١ايعاصُ - ١صٓعا٤؟"
ٜٚتطًب اإلداب ١عً ٢ايظؤاٍ ايشٝ٥ظ ٞاألط ١ً٦ايؿشع ١ٝايتاي: ١ٝ
َ )1ا ْظب ١ػٛٝع ادتاْب املظٝطش َٔ ايذَاؽ يذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ١
ايعاصُ ١صٓعا٤؟
َ )2ا َظتٜٛات ايتؿهري ايشٜاض( ٞايبصش – ٟاالطتذالي – ٞايٓاقذ – اإلبذاع–ٞ
ايتؿهري نهٌ) يذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤؟
 ٌٖ )3تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي( ١

 ) αيف َتٛطط

دسدات ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤
تعض ٣ملتػري ادتٓع؟
 ) αيف َتٛطط

 ٌٖ )4تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي( ١

دسدات ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤
تعض ٣ملتػري ادتاْب املظٝطش(أمئ – أٜظش – َتهاٌَ)؟
َ )5ا طبٝع ١ايعالق ١بني ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞايظٝطش ٠ايذَاغ ١ٝيًذاْب املظٝطش
(األمئ –األٜظش –املتهاٌَ) يذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ١
صٓعا٤؟
أهنية الدزاضة :
 قذ تؿٝذ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١يف ايهؼـ عٔ َظتٜٛات بعض أمناط ايتؿهري
ايشٜاض ٞيذ ٣أؾشاد ايعَٚ ١ٓٝذَ ٣ظاُٖ ١املٓاٖر يف تُٓٝتٗا.
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 تضٜٚذ ايرتبٜٛني ٚاملعًُني س ٍٛأطايٝب ايتؿهري يف داْيب ايذَاؽ ٚدٚسٖا يف حتكٝل
ايتعًِ ايؿعاٍ ٚطشم تذسٜظِٗ ٚخاص ١يف زتاٍ تعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاضٝات ٚنٝؿ١ٝ
َشاعا ٠استٝادات ايطًب ١سظب منط تعًُِٗ.
 قذ تظاِٖ ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١يف بٓاٚ ٤تطٜٛش ايتعً ِٝحبٝح ٜتِ بٓا ٤املظاقات
ايذساطٚ ١ٝايرباَر ٚاملٓاٖر عً ٢أطاغ ايتعًِ ايكا ِ٥عً ٢داْيب ايذَاؽ.
أهداف الدزاضة :
تٗذف ٖز ٙايذساط ١إىل:
 حتذٜذ ادتاْب املظٝطش يًذَاؽ َٚعشؾ ١ايؿشٚم بني أؾشاد ايع ١ٓٝيف َعادت١
املعًَٛات.
 ايهؼـ عٔ َظتٜٛات بعض أمناط ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣أؾشاد ايع.١ٓٝ
 ايتعشف عً ٢ق ٠ٛايعالق ١بني بعض أمناط ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞادتاْب املظٝطش
يًذَاؽ يذ ٣أؾشاد ايع.١ٓٝ
 تكص ٞأثش بعض املتػريات َجٌ ايٓٛع (ايزنٛس ،اإلْاخ) ٚنزيو ادتاْب املظٝطش
(األمئ ،األٜظش ،املتهاٌَ) عًَ ٢ظت ٣ٛايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣أؾشاد ايع.١ٓٝ
حذود الذراست :
-

اذتذٚد املٛضٛع: ١ٝ
أ  -ايتؿهري ايشٜاض ٞبأمناط٘ اآلت( :١ٝايبصش ،ٟاإلبذاع ،ٞايٓاقذ ،االطتذالي)ٞ
ب -داْيب ايذَاؽ (األمئ ،األٜظش ،املتهاٌَ).

-

اذتذٚد املهاْ :١ٝاملذاسغ اذته ١َٝٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا.٤

-

اذتذٚد ايبؼش :١ٜطًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛباملذاسغ اذته ١َٝٛبأَاْ ١ايعاصُ١
صٓعا.٤

-

اذتذٚد ايضَاْ :١ٝايعاّ ايذساط 2013 ٞايؿصٌ ايجاْ.ٞ
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مصطلحاث الذراست:
التفلريُٜ :عشؾ٘ عبذ اهلاد )2003( ٟبأْْ٘ " :ؼاط رٖين ٜك ّٛب٘ اإلْظاإ عٓاذَا ٜتعاش
ملٛقـ َا ،أَ ٚؼهً ١يًٛص ٍٛإىل اذتً ٍٛاملٓاطبٚ ١قذ ٜظتخذّ ايتؿهري هلذف َعاني".
ص13
التفلري السياضي ٜ :عشف صتاِ ( )2007اياتؿهري ايشٜاضا ٞبأْا٘ :طًظاًَ ١أ ايٓؼااطات
ايعكً ،١ٝاييت ٜك ّٛبٗا دَاؽ ايؿشد يبشح َٛضٛع َعني ،أ ٚاذتهِ عًٚ ٢اقاع ػا ،٤ٞأٚ
سااٌ َؼااهًَ ١عٓٝاا ١يف ايشٜاضااٝاتٖٚ ،اازا ايظااًٛى ياا٘ خصااا٥ص ستااذد ٠أُٖٗااا ٚدااٛد
خاص ١ٝايشبط  ٖٞٚسبط املعًَٛات ايشٜاض ١ٝبايٛاقع ٚايكذس ٠عًا ٢االطتبصااس ٚاالختٝااس
ٚإعاد ٠ايتٓع .ِٝص ص .8 - 7
أمناط التفلري السياض :
ايتؿهري ايبصشٜ :ٟعشف َٗذ )2006( ٟايتؿهري ايبصش ٟبأَْ٘ٓ" :ع َٔ ١َٛايعًُٝات
ترتدِ قذس ٠ايؿشد عً ٢قشا ٠٤ايؼهٌ ايبصشٚ ٟحت ٌٜٛايًػ ١ايبصش ١ٜايز ٟحيًُ٘ ريو
ايؼهٌ إىل يػ ١يؿعَ ١ٝهتٛب ١أَٓ ٚطٛقٚ ،١اطتخالص املعًَٛات َٓ٘"  .ص8
ايتؿهري اإلبذاعٜ :ٞعشف دشٚإ ( )1999ايتؿهري اإلبذاع ٞبأْْ٘" :ؼاط عكًٞ
َشنب ٖٚادف ٜعٌُ عً ٢تٛد ٘ٝسغب ١ق ١ٜٛيف ايبشح عٔ سً ٍٛأ ٚايتٛصٌ إىل ْٛاتر
أص ً٘ٝمل تهٔ َعشٚؾ٘ أَ ٚطشٚس َٔ ١قبٌ( .طعاد :2003 ،٠ص)42
ايتؿهري ايٓاقذ :عشؾت٘ قطاَ )2001( ٞبأْ٘ " :تؿهري تأًََ ٞعكٜ ٍٛشنض عًَ ٢ا
ٜعتكذ ب٘ ايؿشد ،أَ ٚا ٜك ّٛبأداٜٚ ،٘٥تطُٔ قابًٝات ٚقذسات عٔ َٗاس ٠ايتُٝٝض بني
ايؿشضٝات ٚايتعُُٝاتٚ ،بني اذتكا٥ل ٚاالدعا٤اتٚ ،بني املعًَٛات املٓكشٚ ١غري املٓكش١
" .ص45
ايتؿهري االطتذاليٜ :ٞعشف عؿاْ )2002( ١ايتؿهري االطتذالي ٞبأْ٘ " تؿهري َٓطكٞ
قٝاطٜ ٞعتُذ عً ٢االْتكاٍ َٔ ايكطاٜا ايهً ١ٝإىل ايكطاٜا ادتض ." ١ٝ٥ص95
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الدماغ :ايذَاؽ "َٖ ٛشنض ايعكٌ ايز ٟميٝض اإلْظإ عٔ باق ٞاملخًٛقات اذتٝاٚ ١بصاٛس٠
خاص ١اذتٛٝاْات  ٖٛٚأِٖ أدضا ٤ادتٗاص ايعصيب ٜٚ ،بًؼ ٚصٕ ايذَاؽ ٚ َٔ % 2صٕ دظاِ
اإلْظإ ايبايؼ( " .عكاْ٘ ،ارتضْذاس :2004 ،ص  -ص )111- 110

جانبي الدماغ :
ادتاْب األمئ يًذَاؽ ٖٛ :ايٓصـ األمئ َٔ ايذَاؽ ٚايزٜ ٟتخصص يف إعاد ٠بٓا٤
ٚتشنٝب األدضا ، ٤نُا أْ٘ ٜتعشف عً ٢ايعالقات بني األدضا ٤املٓؿصً ٖٛٚ ١ال ٜٓتكٌ
بصٛس ٠خطٚ ١ٝإمنا ٜعٌُ بؼهٌ نًَ ٞتٛاؾل َٚتٛاص ، ٟؾٗ ٛادتاْب ايزٜ ٟعٓ٢
بايشطٚ ّٛارتٝاٍ ٚاإلبذاع ٚاملٛطٝكٚ ٞايعاطؿٚ ١غريٖا .
ادتاْب األٜظش يًذَاؽ ٖٛ :ايٓصـ األٜظش َٔ ايذَاؽ ٚايزٜ ٟتخصص بتذٗٝض حتًًٞٝ
يًُعًَٛات حتًٝالً دضٝ٥آًٜٚ ،تكٌ بصٛس ٠خط ،٘ٝؾٗ ٛادتاْب ايزٜ ٟعشف بأْ٘ يؿعٞ
حتً.ًٞٝ
ادتاْب املتهاٌَٜٚ :كصذ ب٘ اطتخذاّ ايؿشد يٛظا٥ـ ادتاْبني َعاً ٖٓٚا حيذخ
ايتهاٌَ بني ٚظا٥ـ ادتاْبني (األمئٚ ،األٜظش)( .عبٝذ ٚعؿاْ٘ :2003 ،ص)121
الخلفيت النظريت:
أوالً  :التفلري السياض
ًٜعب ايتؿهري ايشٜاضَٚ ٞا ٜتُتع ب٘ َٔ أمناط شتتًؿ ١دٚساً باسصاً ٚأطاطٝاً يف
ايشٜاضٝات ،سٝح ٜؼري إبشاٖ )2007( ِٝبأْ٘ األطاغ ٚايظٓذ ٚايشنٝض ٠الْطالم
ايشٜاضٝات اْطالقاً بال سذٚد ،ؾُٝا خيتص ٜٚشتبط بكٛتٗا ٚمجاهلاٚ ،عًٓٝا إٔ ْتصٛس
عُال آيٝاً منطٝاً يف زتاٍ ايشٜاضٝات نعًِ ،أ ٚايشٜاضٝات نُٓٗر د ٕٚإٔ ٜالصَ٘
تؿهشاً سٜاضٝاً سصٓٝاً ،ؾإٕ ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥هلزا ايعٌُ َٔ املتٛقع إٔ ٜؼٛبٗا ارتطأ
ٚعذّ ايظالََ ٖٛٚ ،١ا ٜعط ٞيًشٜاضٝات قٛتٗا ٚمجاهلا اذتكٝكٝني .ص 28
ٚقذ اٖتِ املشبٚ ٕٛعًُا ٤ايشٜاضٝات بايتؿهري ايشٜاض ٞن ْ٘ٛايشنٝض ٠األطاط١ٝ
الْطالم ايشٜاضٝات ٚايعٌُ عً ٢سٌ املؼانٌ املختًؿ ١يف ايشٜاضٝات َٔ خالٍ
ايٓؼاطات اييت ٜك ّٛبٗا عكٌ اإلْظإ يًٛص ٍٛإىل سً ٍٛملٛضٛع َعني.
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طبيعة التفلري السياض :
إٕ ايتؿهري ايشٜاض ٞقذ ٜهَٓ ٕٛخؿض املظت ٣ٛأَ ٚشتؿع املظت ٣ٛسظب تكظِٝ
اهل ١٦ٝايك ١َٝٛاألَشٜه ١ٝيتكذّ ايعً ّٛؾايتؿهري َٓخؿض املظتٜ ٣ٛؼٌُ املالسع١
ٚايكٝاغ ٚايتٓبؤ ٚايتصٓٝـ ٚاالطتٓتاز ٚجتُٝع املعًَٛات .أَا ايتؿهري َشتؿع املظت٣ٛ
ٜؼٌُ تؿظري ايبٝاْات ٚايتشهِ باملتػريات ٚؾش

ايؿشٚ

ٚايتذشٜب(.إبشاٖ،ِٝ

 :2005ص)300
ثانياً :التفلري البصسي
ٜؼري عؿاْ٘ ( " )2002إٔ ايتؿهري ايبصش َٔ ٟايٓؼاطات ٚاملٗاسات ايعكً ١ٝاييت
تظاعذ املتعًِ يف اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚمتجًٗٝا ٚتؿظريٖا ٚإدسانٗا ٚسؿعٗا ،ثِ
ايتعبري عٓٗا ٚعٔ أؾهاس ٙارتاص ١بصشٜا ٚيؿعٝاٚ ،هلزا ؾإٕ ايتؿهري ايبصشٚ ٟخيرب
بؼهٌ تاّ عٓذَا تٓذَر ايشؤٚ ١ٜايتخٚ ٌٝايشطِ يف تؿاعٌ ْؼط ،ؾايزٜ ٜٔؿهشٕٚ
بصشٜا ٜٛظؿ ٕٛايشؤ ٚ ١ٜايتخٚ ٌٝايشطِ بطشٜكْ ١ؼطٚ ١سػٝكٜٓٚ ،١تكً ٕٛيف أثٓا٤
تؿهريِٖ َٔ خت ٌٝإىل آخش ،ؾِٗ ٜٓعش ٕٚإىل املظأي ١ايشٜاض َٔ ١ٝصٚاٜا شتتًؿ،١
ٚسمبا ٜٛؾك ٕٛيف اختٝاس ايكش ١ٜٓاملباػش ٠ايذاي ١عً ٢ايشؤ ١ٜذتًٗاٚ ،بعذ إٔ ٜتٛاؾش يذِٜٗ
ؾِٗ بصش ٟيًُظأي ١ايشٜاضٜ ،١ٝتخ ًٕٛٝسًٛال بذ ،١ًٜثِ حياٚي ٕٛايتعبري عٔ ريو
بشط ّٛطشٜع ١ملكاسْتٗا ٚتكٛميٗا ؾُٝا بعذ" .ص ص .62- 61
ٜٚعشف َٗذ )2006( ٟايتؿهري ايبصش ٟبأَْ٘ٓ" :ع َٔ ١َٛايعًُٝات ترتدِ قذس٠
ايؿشد عً ٢قشا ٠٤ايؼهٌ ايبصش ٟايز ٟحيًُ٘ ريو ايؼهٌ إىل يػ ١يؿعَ ١ٝهتٛب ١أٚ
َٓطٛقٚ ،١اطتخالص املعًَٛات َٓ٘" .ص8
التفلري البصسي واملنواج:
ٜؼري ؾاسٚم َٛط )1981( ٢إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ ايعًُاٚ ٤ايؿٓاْني قاَٛا بإْتاز
أععِ أعُاهلِ االبتهاس َٔ ١ٜخالٍ ايتؿهري ايبصشٜٚ ،ٟعترب ٖزا ديٝال عً ٢ق٠ٛ
ايتؿهري ايبصشٚ ،ٟايتؿهري ايبصش ٟعًَ ٢ا ٜبذ ٚر ٚؾاعً ١ٝنبري ٠يف زتاالت َجٌ
ايؿٝضٜاٚ ٤ايشٜاضٝات( .صتِ  : 2007 ،ص )18
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ٜٚش ٣نٌ َٔ بٓٝت َٚا )1996( Bennett and Maier ٌٜإٔ اطتخذاّ ايتؿهري
ايبصش ٟيف ايتعً ِٝايصؿٜ ٞعذ أَشا َُٗاٚ ،ريو عً ٢اعتباس إٔ ايتؿهري ايبصشٟ
إطرتاتٝذَ ١ٝؤثش ٠يف ؾِٗ املطاَني ايعًُ ،١ٝإر إٔ عش

ايُٓارز ٚاألػهاٍ

ٚايشطَٛات بصٛسَ ٠هجؿ ١ضُٔ املكشسات ايذساط ١ٝتٝظش عً ٢املتعًُني ايؿِٗ،
ٚبايتاي ٞحتظٔ أداٚ ،ِٖ٤إصتاصِٖ يف تًو املكشسات ،سٝح إٔ عش

ايصٛس ٠ايٛاسذ٠

َٔ خالٍ املكشس ايذساطٜ ٞػين عٔ أيـ نًُ( ١عبٝذ ٚعؿاْ : 2003 ،١ص)44
أمجلة على التفلري البصسي :
َجاٍ ( :)1سذد ايؼهٌ املختًـ ؾُٝا :ًٜٞ

َجاٍ ( :)2أْ ٟشد ٜتالَ ّ٤ع ايؼبه ١ؾُٝا :ًٜٞ

ثانياً :التفلري اإلبداع
ٜعشف اإلبذاع بأْ٘ :قذس ٠عً ٢ته ٜٔٛأبٓ ١ٝأ ٚتٓعُٝات دذٜذٜ ٚ ،٠عشؾ٘ بشْٚش أْ٘
ايعٌُ أ ٚايؿعٌ ايزٜ ٟؤد ٟإىل ايذٖؼٚ ١اإلعذابٚ ،اإلبذاع َبادسٜ ٠بذٜٗا ايؿشد ،تتُجٌ
يف قذست٘ عً ٢ايؿعٌ ايزٜ ٟؤد ٟإىل ايذٖؼٚ ١اإلعذاب( .قطاَ :1990 ،ٞص)650
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أَا ؾًٝذ ٖٛصٕ ) (Feldhusenؾري ٣إٔ ايتؿهري اإلبذاعْ ٖٛ ٞؼاط َعشيف
ٜتطُٔ تطٜٛشاً ٚاطتخذاَاً يكاعذ ٠ضخُ َٔ ١املعشؾَٗٚ ١اسات ايتؿهريٚ ،اختار
ايكشاساتٚ ،ضبط ايعًُٝات ؾٛم املعشؾ. (Feldhusen,2003, p122).١ٝ
موازات التفلري اإلبداع :
ٜعتكذ َععِ املٗتُني بايتؿهري اإلبذاع ٞإٕ هلزا ايُٓط َٔ ايتؿهري عذَٗ ٠اسات
تتُجٌ يف:
َٗاس ٠ايطالق :١تعشف بأْٗا :ايكذس ٠عً ٢إْتاز انرب قذس ممهأ َأ األؾهااس ٚايصاٛس
ٚايتعبريات املالَ(.١ُ٥صش :1997 ،ٟصٚ .)21تؼري طعاد )2003( ٠بإٔ ايطالقا ١تظااعذ
األؾشاد يف االْتكاٍ بٝظاش ٚطاٗٛيَ ١أ ايازانش ٠طًٜٛا ١املاذ ٣إىل األؾهااس رات ايعالقا١
باملٛضااٛع املطااش ٚيًبشااح أ ٚايذساطااٚ . ١عًٝاا٘ طااٝه ٕٛايطايااب قااادسا عًاا ٢إٔ ٜٛيااذ
اطااتذابات عذٜااذ ٠تٓظاااب بظااشعٚ ١تهاا ٕٛرات عالقاا ١مبٛضااٛع َااا أ ٚؾهااشَ ٠عٓٝاا. ١
ص267
َٗاس ٠املشٜ :١ْٚعشؾٗا دشٚإ ( )1999بأْٗا :ايكذس ٠عًا ٢تٛيٝاذ أؾهااس َتٓٛعاٚ ،١تٛدٝا٘
َظاس ايتؿهري أ ٚحتَ ًٜ٘ٛع تػري املجري ،أَ ٚتطًبات املٛقـ .ص84
َٗاس ٠األصايٜ :١عشؾٗا بأْٗا" :ايكاذس ٠عًا ٢إْتااز أؾهااس ،أ ٚأػاهاٍ ،أ ٚصاٛس دذٜاذ٠
َٚتُٝضٚ ٠ؾشٜذَ( ." ٠صش :1997 ،ٟص.)21
التفلري اإلبداع واملنواج :
عٓذ اذتذٜح عٔ ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞاملٓٗاز ؾإٕ ريو ٜعتُذ عًَ ٢ظًُٖ ١اَ،١
 ٖٞٚإٔ ايتؿهري اإلبذاع ٞنػري َٔ ٙايكذسات اإلْظاْ ١ٝقابٌ يًتُٓٚ ،١ٝإرا نٓا
ْؿرت

إٔ املذسط ١يف دٖٛشٖا ،انتؼاف املبذع ٚتَُٓٗ ١ٝاسات٘ ،ؾإٕ ٖزا االؾرتا

ٜبذ ٚيٓا يف ظشٚف نجريَ ٠بايػ ١يف سظٔ ايٓ ،١ٝؾُع املُاسطات ايرتب ١ٜٛيف مجٝع
َظتٜٛاتٗا ْالسغ ايرتنٝض عً ٢بعض دٛاْب احملت ٣ٛد ٕٚطٛاٖا ،نُا ْالسغ
االٖتُاّ بادتٛاْب األنادمي ١ٝضٝك ١ايٓطامٚ ،قذ أد ٣ريو بايؿعٌ يف أسٝإ نجري٠
إىل سذب املٛاٖب اإلبذاعٚ ١ٝتعٜٛل ايتعبري عٓٗا ( .عبٝذ ٚعؿاْ : 2003 ،١ص)61
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أمجلة على التفلري اإلبداع :
َجاٍ:
أ ب ز َجًح قا ِ٥ايضا ١ٜٚيف ب ؾ ٘ٝط ٍٛب ز
= ٚ 5.1962ط ٍٛأ ز = 6طِٚ ،قٝاغ ز = 30
 .أٚدذ ط ٍٛأ ب ؟
اذتٌ ............................................................. :
.........................................................................
سٌ آخش ......................................................... :
..........................................................................

ثالجاً :التفلري الناقد
ٖٓاى عذد َٔ ايتعشٜؿات اييت ٚسدت يًتؿهري ايٓاقذ يف األدب ايرتبَٗٓ ٟٛا:
عشؾت٘ قطاَ )2001( ٞبأْ٘ " :تؿهري تأًََ ٞعكٜ ٍٛشنض عًَ ٢ا ٜعتكذ ب٘ ايؿشد،
أَ ٚا ٜك ّٛبأداٜٚ ،٘٥تطُٔ قابًٝات ٚقذسات عٔ َٗاس ٠ايتُٝٝض بني ايؿشضٝات
ٚايتعُُٝاتٚ ،بني اذتكا٥ل ٚاالدعا٤اتٚ ،بني املعًَٛات املٓكشٚ ١غري املٓكش ." ١ص 45
ٜٚش ٣إبشاٖ )2005( ِٝايتؿهري ايٓاقذ بأْ٘" :عًُ ١ٝعكً ،١ٝتطِ زتُٛعَٔ ١
َٗاسات ايتؿهري اييت ميهٔ إٔ تظتخذّ بصٛسَٓ ٠ؿشد ٠أ ٚزتتُع ،١د ٕٚايتضاّ بأٟ
تشتٝب َعني يًتشكل َٔ ايؼٚ ،٤ٞتكٛمي٘ باالطتٓاد إىل َعاٜري َع َٔ ،١ٓٝأدٌ إصذاس
سهِ ،أ ٚايتٛصٌ إىل اطتٓتاز أ ٚتعُ ." ِٝص370
موازات التفلري الناقد:
َٗاس ٠ايتٓبؤ باالؾرتاضات ٖٞٚ :قذس ٠تتعًل بتؿشص اذتٛادخ أ ٚايٛقا٥ع ٚحيهِ عًٗٝا
يف ض ٤ٛايبٝاْات أ ٚاألدي ١املتٛؾش. ٠
َٗاس ٠ايتؿظريٚ :تتُجٌ يف ايكذس ٠عً ٢اطتخالص ْتٝذَ ١ع َٔ ١ٓٝسكا٥ل َكرتس ١بذسد١
َعكٛي.١
َٗاس ٠تك ِٝٝاملٓاقؼات ٖٞٚ :تتُجٌ يف قذس ٠املتعًِ عً ٢ايتُٝٝض بني َٛاطٔ ايك٠ٛ
ٚايطعـ يف اذتهِ عً ٢قطَ ١ٝا.
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َٗاس ٠االطتٓباطٚ :تتُجٌ يف قذس ٠ايؿشد عً ٢اطتخالص يًعالقات بني ايٛقا٥ع املعطا ٠ي٘
حبٝح حيهِ عًَ ٢ذ ٟاستباط ْتٝذَ ١ا َؼتك َٔ ١تًو ايٛقا٥ع استباطا سكٝكٝا أّ ال،
بػض ايٓعش عٔ صش ١ايٛقا٥ع املعطا ٠أَٛ ٚقـ ايؿشد َٓٗا.
َٗاس ٠االطتٓتازٚ :تتُجٌ يف قذس ٠ايؿشد عً ٢ايتُٝٝض بني دسدات استُاٍ صش ١أ ٚخطأ
ْتٝذَ ١ا تبعا يذسد ١استباطٗا بٛقا٥ع َعَ ١ٓٝعطا( .٠عبذ ايظالّ ٚطًُٝإ:1982 ،
ص)8
التفلري الناقد واملنواج :
تؼري طشٚس( )2000إىل إٔ َٗاسات ايتؿهري ايٓاقذ تهظب ايتًُٝز ؾُٗا أعُل
يًُشت ٣ٛاملعشيف يًُاد ٠ايذساط ١ٝباإلضاؾ ١إىل تٓؼٝط املاد ٠ايذساط ١ٝباطتُشاس.
صٖ َٔٚ .310زا املٓطًل ٜؤنذ ( )Ericson , 2001 :p167عً ٢إٔ بشاَر ايتعًِٝ
املختًؿٜٓ ١بػ ٞإٔ تَُٓٗ ٞاسات ايتؿهري ألْٗا تظاعذ عً ٢تُٓ ١ٝايكذسات املعشؾ١ٝ
املختًؿ. ١
ٚيزيو ًٜضّ تؿع ٌٝعًُٝات تعًِ َٗاسات ايتؿهري يف املٓاٖر ايتعًٚ ١ُٝٝإعاد ٠صٝاغ١
ٖٝٚهً ١املٓاٖر ايذساط ١ٝيف صٛس ٠دذٜذٖٚ، ٠زا ٜتطًب ضشٚس ٠تذسٜب ايتالَٝز عً٢
اطتخذاّ َٗاسات ايتؿهري ست ٢حيذخ تطٛس بصٛس ٠ؾعاي ١تكابٌ استٝادات األيؿ١ٝ
ايجايج( .١زتذ ٟسبٝب :2001 ،ص)5
ٜٚش ٣قطاَٚ ٞقطاَ )2000( ٞإٔ تعً ِٝايتؿهري ٜعترب ٖذؾا عاَا جيب إٔ ْظع٢
إي ٘ٝيف ايٛقت اذتاضشٚ ،إٔ ٜتذ٘ االٖتُاّ يف ايٛقت اذتاضش إىل تعً ِٝايتؿهري ايٓاقذ
ملظاعذ ٠ايطًب ١يف َعادت ١املظاٚ ٌ٥صعٛبات ايتعً ِٝاييت تٛادِٗٗ يف املذسطٚ ١تُٓ١ٝ
قذساتِٗ عً ٢االطتهؼاف ص  .411يزيو ؾُٔ ايطشٚس ٟيٛصاس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٚٚاضع ٞاملٓاٖر إٔ ٜتبٓٛا ؾًظؿ ١تشب ١ٜٛػاًَ ١تٗذف عً ٢ايرتنٝض ملٗاسات ايتؿهري
ٚايعٌُ عً ٢حتذٜذ األطايٝب املٓاطب ١يتُٓٝت٘ يذ.ِٜٗ
أمجلة على التفلري الناقد:
يف ايتايٜٛ ٞدذ َػايط ١سٜاض ١ٝيف اذتٌ أدسغ اذتٌ ٚسذد أٜ ٜٔكع ارتطأ ثِ
صشش٘:
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ايظااااااااااااااااااااااؤاٍ :سٌ املرتادش | :١غ –  4 <| 3؟
اذتااٌ  | :غ – 4 <| 3

غ –  4 < 3أ ٚغ – 4- > 3
غ<7

أ ٚغ > 1-

زتُٛع ١اذتٌ = ص  1- ،∞-ط∩ص ∞،7ط = ص  1،7-ط
ارتطاااااااااااأ .........................................................................................:
ايتصشٝااااااض ..........................................................................................:
رابعاً  :التفكير االستذاللي
ٜعشف عؿاْ )2002( ١ايتؿهري االطتذالي ٞبأْ٘ " :تؿهري َٓطك ٞقٝاطٜ ٞعتُذ عً٢
االْتكاٍ َٔ ايكطاٜا ايهً ١ٝإىل ايكطاٜا ادتض ." ١ٝ٥ص59
ٜ ٚعشؾ٘ عبٝذ ٚعؿاْ" :)2003( ١بأْ٘ قذس ٠ايؿشد عً ٢األدا ٤املعشيف ايعكًٚ ٞايزٟ
ٜتُهٔ ؾ ٘ٝايؿشد َٔ تٛظٝـ َا يذَ َٔ ٜ٘عًَٛات ثبت صذقٗا ٚصشتٗا يًٛص ٍٛإىل
سً ٍٛيًُؼهالت َع إَهاْ ١ٝتربٜشٖا تربٜشا َٓطكٝا طًُٝا َظتخذَا يف ريو اذتذر
ٚايرباٖني" .ص46
موازات التفلري االضتدالل :
َٗاس ٠ايتؿهري االطتكشا ٖٛ" :ٞ٥طشٜك َٔ ١طشم ايتعًاٚ ِٝاياتعًِ ٚايايت ٜٓتكاٌ بٗاا ايؿاشد
َٔ ادتضٝ٥ات إىل ايهًٝات(ايتعُ ِٝايشٜاض ،ٞايٓعشٜات ،ايٓتا٥ر ،ايكٛاْني ،ايكٛاعاذ،
املبادئ ايعاَ َٔٚ )....١ساالت خاص ١إىل ساالت عاَ٘"( .أبٛمشاي :2003 ،١ص)16
َٗااس ٠اياتؿهري ايكٝاطا( ٞاالطاتٓباطٜ :)ٞعاشف ايظاٝذ ( )1995اياتؿهري االطاتٓباطٞ
بأْ٘ " أدا ٤عكًٜ ٞتُٝض بايكذس ٠عً ٢اػتكام األدضا َٔ ٤ايكاعذ ٠ايعاَ ." ١ص 359
َٗاس ٠ايتؿهري االطتٓتادٜ :ٞعشف أب ٛصٜٓا٘ ( )2003االطاتٓتاز بأْا٘ :ايٛصا ٍٛإىل ْتٝذا١
خاصاا ١اعتُاااداً عًاا ٢قاعااذ ٠عاَاا ،١أٖ ٚاا ٛتطبٝاال ايكاعااذ ٠ايعاَاا ١عًاا ٢ساياا ١أ ٚساااالت
خاص َٔ ١اذتاالت اييت تٓطبل عًٗٝا ايكاعذ ٠ايعاَ( .١صتِ :2012 ،ص)500
التفلري االضتدالل واملنواج:
تؤثش ارتربات اييت ٜتعش

هلا ايطايب يف املذسط ١عً ٢ايتؿهري االطتذالي ،ٞؾكذ

تؤنذ طشٜك ١ايتعً ِٝأُٖ ١ٝايتًكني ٚاذتؿغ يًرتاخ ايكذٚ ِٜال تعٓ ٢بتُٓ ١ٝاملبادأ٠
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ٚاألصايٚ ،١ميهٔ حتكٝل ْعاّ تعًٜ ُٞٝؼذع عً ٢ايتؿهري االطتذاليٜٓٚ ٞؼط
ايكذسات االطتذالي ١ٝيف أنجش َٔ اجتا ٚ ٙطشٜكَٗٓ ١ا :تذسٜع االطتذالٍ بأْٛاع٘
نُٛضٛع َظتكٌ يف بشاَر سمس ١ٝدساطٚ ،١ٝتعذ ٌٜاملٓاٖر ايذساطٚ ١ٝصٝاغتٗا
صٝاغ ١دذٜذ ٠تظاعذ عً ٢تُٓ ١ٝاألطًٛب االطتذاليٚ ،ٞنزيو تٛؾري َٓاخ ادتُاعٞ
تعًُٜ ٞؼذع عً ٢إثاس ٠ايكذسات االطتذالي ،١ٝإَا بطشٜكَ ١باػش ٠أ ٚغري َباػشٚ ،ريو
بػشغ مسات َٔ ايؼخص ١ٝأ ٚخربات تشب ١ٜٛتشتبط استباطاً ٚاضشاً باالطتذالٍ(.عبٝذ
ٚعؿاْ :2003 ،١ص ص )50 – 49
مجال على التفلري االضتدالل :
َجاٍ :إرا عًُت إٔ زتُٛع قٝاطات صٚاٜا املجًح تظاَ 180 ٟٚارا ميهٓو إٔ تظتٓتر
بايٓظب ١يألػهاٍ ايتاي١ٝ؟

االطتٓتاز  :زتُٛع قٝاطات صٚاٜا ايؼهٌ ارتُاط...................................... = ٞ
207 )1

306 )2

540 )3

720 )4

ثانياً  :جانيب الدماغ
ْتٝذ ١يألحباخ املظتُش ٠يف ٖزا ايظٝام ؾٗٓاى دساطات اطتٓذت إىل ْعش١ٜ
ايٓصؿٝني ايهشٜٚني يًذَاؽ يظٝربْٚ ، ٟعش ١ٜايذَاؽ ايهً ٞهلريَإ ٚ ،أمناط ايتعًِ
ٚايتؿهري يًٓصؿني ايهشٜٚني يتٛساْع  .سٝح أنذ األخري إٔ ٖٓاى خصا٥ص ٚمسات
ٚٚظا٥ـ يهال ْصؿ ٞايذَاؽ (ايكٝظ:1990،ٞص ٚ )22 –6يف ٖزا ايصذد طٓٛضض
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عٌُ نٌ داْب نُا أػاست إي ١ٝايذساطات ٚاألحباخ يف رات ايظٝام ٚاملٛضش ١نُا
:ًٜٞ
وظيفة نصف اللسة األيطس:
ٜطًل عً ٘ٝأسٝاْا ْصـ ايهش ٠املٗٚ ، ُٔٝقذميا مس ٞبٓصـ ايهش ٠اإلسططايٞ
ْظب ١إىل أسططٚ ٛعًِ املٓطل ٚتؼرتى أطاطا يف ايٛظا٥ـ ايتشً ،١ًٝٝايٛظا٥ـ
ايًؿع ،١ٝعًُٝات اإلدساى املتتاي ١ٝنايهتابٚ ١ايًػٚ ١ايهالّٚ ،نزيو ؾإٕ ْصـ
ايهش ٠ايؼُايٜ ٞعتُذ نُٓط إدسان ٞعً ٢املٓطل ايشقُ ٞريو إٔ املعًَٛات اييت
تصٌ إىل ْصـ ايهش ٠ايؼُايٜ ٞتِ تؼؿريٖا بصٛس ٠أقشب َا ته ٕٛيًٓعاّ ايشقُٞ
نُا ٜؼرتى يف عًُ ١ٝاالطتذالٍ املٓطكٚ ٞايٛظا٥ـ ايعال٥كٚ .١ٝنٌ َٔ ايعًُٝات
ايظابك ١تصًض الختار ايكشاس املٓطك ٞايز ٟحيكل ايبكا( .٤ناٌَ :1997 ،ص)161
ٜٚزنش عبذارتايل ( )2002إٔ ايٓصـ ايهش ٟٚاألٜظش ٜعشف بأْ٘ يؿع ٞحتًًٞٝ
ٜٗتِ بايتؿهري املٓطكٚ ٞايشٜاضٚ ٞمي ٌٝإىل َعادتٚ ١حتً ٌٝاملعًَٛات حتًًٝٝاً دض٦ٜاً
ٚبصٛس ٠تعاقبٚ ،١ٝأنتؼـ عذد َٔ ايعاًَني يف عًِ ايٓؿع إٔ ايؼل املخ ٞاألٜظش
َتخصص يف تٓا ٍٚاملعًَٛات املؿشد ٠اييت تعتُذ عً ٢املٓطل ٚاالطتٓتاز أ ٟايٛصٍٛ
خط ٠ٛخط ٠ٛإىل اطتٓتادات َٓطك .١ٝص143
اخلصائص النفطية والعكلية ملن يطتخدمون النصف األيطس :
أػاس تٛساْع إٔ ٖٓاى أمناط تؿهري ٚٚظا٥ـ عذٜذٜ ٠تُتع بٗا ادتاْب األٜظش تبعاً
يًخصا٥ص ايعكًٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝملٔ ٜظتخذَ ٕٛايٓصـ األٜظش سٝح ٜتصـ األؾشاد ايزٜٔ
ٜٛصؿ ٕٛبظٝطش ٠منط يتؿهري األٜظش بأِْٗ ،دٝذ ٕٚيف تزنش األمساٜ ،٤ظتذٝبٕٛ
يًتعًُٝات ايًؿع ١ٝبؼهٌ أؾطٌ َٔ اذتشنٚ ١ٝايبصشٜ ، ١ٜطبط ٕٛايتعبري عٔ
اْؿعاالتِٗ َٚؼاعشِٖٜ ،ؿطً ٕٛايتعاٌَ َع َؼهًٚ ١اسذ ٠أَ ٚتػري ٚاسذ يف إٓ
ٚا سذ ،ضعؿا ٤يف عٌُ أػٝا ٤ؾهاٖٜ ،١ٝؿطً ٕٛاملجريات ايًؿعٚ ١ٝايظُع ،١ٝأطًٛبِٗ
داد يف سٌ املؼهالتٜ ،تصؿ ٕٛباملٛضٛع ١ٝيف إصذاس األسهاّ ،حيب ٕٛعش
املجريات بطشٜكَٓ ١عُٚ ١ؾل خط ١ستذدٜ ،٠ؿطً ٕٛاملؼهالت أ ٚاملظا ٌ٥ايبظٝط،١
ٜؿطً ٕٛاملعًَٛات ايٛاضش ١اييت أثبتت صشتٗا( .ايكٝظ :1990 ،ٞص)22
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وظيفة نصف اللسة األمين :
ٜٚطًل عً ٘ٝأسٝاْا غري املُٗني أ ٚايصاَت أْ ٚصـ ايهش ٠األؾالطْ ْٞٛظب ١إىل
أؾالط ٕٛأَا ايُٓط اإلدسان ٞاملعشيف حملت ٣ٛاملعًَٛات املشتبط ١ب٘ ٚايز ٟظٗش َٔ
ْتا٥ر األحباخ ايتذشٜب ١ٝيف ٖزا ايصذد يٝتصـ بأْ٘ ٜك ّٛعً ٢احملانا ٠يف ػهٌ
نُٝات ؾٝضٜكٚ ،١ٝنزيو ؾإٕ ْصـ ايهش ٠األمئ ٜػًب عً ٢عًُٝات طابع ايتخًٝل
 َٔٚدٗ ١أخشٜ ٣عٗش استباط٘ باألدا ٤غري ايًؿعٚ .ٞإرا تٓاٚيٓا املعًَٛات ايبصش١ٜ
املهاْ ١ٝيٛدذْا إٔ ْؼاط ْصـ ايهش ٠ايُٝني ٜتصـ بُٓط ايتأثري املاطض يًصٝؼ
ادتؼطايت ١ٝاييت تؼرتى يف ايذالالت ايشَضٚ ١ٜايتشٛسٜٚ .١ٜتصـ بأْ٘ سذطٜٚ ٞشتبط
بعٌُ ايصٛس َٔ ٠داْب ٚبايُٓط املٛطٝك َٔ ٞداْب آخش (ناٌَ :1997 ،ص)162
اخلصائص النفطية والعكلية ملن يطتخدمون النصف األمين :
أػاس تٛساْع إٔ ٖٓاى أمناط تؿهري ٚٚظا٥ـ عذٜذٜ ٠تُتع بٗا ادتاْب األمئ تبعاً
يًخصا٥ص ايعكًٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝملٔ ٜظتخذَ ٕٛايٓصـ األمئ ،سٝح ٜتصـ األؾشاد ايزٜٔ
ٜٛصؿ ٕٛبظٝطش ٠منط ايتؿهري األمئ بأِْٗ ،دٝذ ٕٚيف تزنش ايٛدٜ ،ٙٛظتذٝبٕٛ
يًتعًُٝات ايبصشٚ ١ٜاذتشن ١ٝأؾطٌ َٔ ايتعًُٝات ايًؿعٜ ،١ٝعرب ٕٚعٔ َؼاعشِٖ
ٚاْؿعاالتِٗ بصشاسٜ ،١ؿطً ٕٛايتعاٌَ َع عذد َٔ املؼهالت ٚأْٛاع شتتًؿَٔ ١
املعًَٛات يف إٓ ٚاسذٜ ،ؿطً ٕٛاختباسات ايٓٗا ١ٜاملؿتٛس( ١املكاٍ) دٝذ ٕٚيف تؿظري يػ١
اإلػاسات ،رات ٕٛٝيف إصذاس املعًَٛات أ ٚإصذاس األسهاّ ،دٝذ ٕٚيف ايتؿهري يعٌُ
أػٝا ٤ؾهاٖ ،١ٝر ٚعكًَ ١ٝبذعٜ ،١تصشؾ ٕٛبتًكا ،١ٝ٥داُ٥ا زتذد ،ٕٚدٝذ ٕٚيف
ته ٜٔٛاطتعاسات دذٜذ َٔ ٠املتؼابٗاتٜ ،ؿطً ٕٛاملؼهالت املعكذٜ ،٠ظتذٝبٕٛ
يًُٛاقـ ايعاطؿ ١ٝأنجش َٔ املٓطكٜ ،١ٝؿطً ٕٛايتعاٌَ َع املعًَٛات غري احملذد،٠
ٜؿطً ٕٛايكشا ٠٤اإلبذاعٜ ،١ٝظتُتع ٕٛيف اطتخذاّ ايشَٛص ٚسٌ املؼهالتٜ ،ؿطًٕٛ
ايتذسٜع َٔ خالٍ ايعش

ايبصش ٟاذتشنٜ ،ٞعتُذ ٕٚعً ٢ايتخٝالت يف ايتزنش

ٚايتؿهريٜ ،ظتُتع ٕٛيف ايشطِ( .عٓاقش :1998 ،٠ص)8
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الػلل ( )1خصائص ووظائف عنل جانيب الدماغ

التفلري وعالقتى بالدماغ ذي اجلانبني:
إٕ ايتؿهري حيذخ يف ايٓصـ األمئ َٔ ايذَاؽ دٚ ٕٚع ٞيؿعٚ ،ٞيزيو ؾٓشٔ أقٌ
ػعٛساً ب٘ ٚيف ايتخْ ٌٝظتكبٌ ايصٛس َٔ ايذَاؽ ،ؾايعًُ ١ٝتؼب٘ ْٛعاً َا َؼاٖذ ٠ؾًِٝ
طُٓٝاٚ ٞ٥ال حتهِ يًُؼاٖذ طبعاً يف ايصٛس ،بُٓٝا ٜظتطٝع املتعًِ إٔ جيذ ظشٚؾاً
َع ١ٓٝمتهٓ٘ َٔ اطتذعا ٤ايصٛس ارتٝاي َٔ ١ٝايٓصـ األٜظش يًذَاؽ بايٛص ٍٛإىل
ايٛع ٞبظٗٛي( .١عؿاْٚ ١ادتٝؽ :2008 ،ص)25
ٜٚؼري (عؿاْٚ ١عبٝذ :2003 ،ص )121إىل إٔ نٌ داْب َٔ ايذَاؽ ايبؼشٜ ٟكّٛ
بايعذٜذ َٔ أمناط ايتؿهري يف ادتاْبني ٚتتُجٌ يف ادتذ ٍٚايتاي:ٞ
اجلدول ( )1عالقة التفلري لألغخاص باجلانب الري ينتن أليى
اجلانب األيطس للدماغ

اجلانب األمين للدماغ
َٛطٝكٞ

ختًٞٝ

ختطٝطٞ

سٜاضٞ

)(Musical

)(Imaginative

)(Planned

)(Mathematical

ختاطيب

بٓاٞ٥

تكين

حتًًٞٝ

)(Talking

)(Synthetic

)(Technical

)(Analytical

ؾين

سٚسٞ

إداسٟ

حتهُٞ

)(Artistic

)(spiritual

)(Administrated

)(Control
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عاطؿٞ

َؿاُٖٞٝ

سٌ َؼهالت

َٓعَٞٛ

)(Emotional

)(Conceptual

)(ProblemSolving

)(Systemic

داخًٞ

نًٞ

حتؿعٞ

اطتذاليٞ

)(Internal

)(Holistic

)(Conservated

)(Deductive

الذراساث السابقت:
دزاضة محؼ (ٖ : )0212ذؾت ٖز ٙايذساطا ١إىل دساطا ١بعاض أمنااط اياتؿهري ايشٜاضاٞ
ٚعالقت٘ جبااْيب اياذَاؽ ياذ ٣طاالب ايصاـ ايظاابعٚ ،قاذ قااّ ايباسجاإ بأعاذاد أداتاني
أسذُٖا اختباس يف ايتؿهري ايشٜاض ،ٞبُٓٝاا األدا ٠ايجاْٝاَ ١كٝااغ يًظاٝطش ٠ايذَاغٝا،١
ٚطُبكت األداتني عً ٢ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥بًػت ( )134طايباً ٚخًصات ايذساطا ١إىل إٔ َظات٣ٛ
اياااتؿهري ايشٜاضااا ٞألؾاااشاد ايعٓٝااا ١بًاااؼ ( )%64.37أعالٖاااا اياااتؿهري ايبصاااش ٟبٓظاااب١
(ٚ )%76.11أدْاٖا ايتؿهري اإلبذاع ٞبٓظبٚ ،)%32.46( ١قذ خًصت ايذساطا ١أٜطااً إىل
عذّ ٚدٛد عالق ١أستباط ١ٝبني أمناط ايتؿهري ايشٜاض ٞتعض ٣ملتػري ٟادتاْاب املظاٝطش
(أمئ – أٜظش) ٚادتٓع.
دزاضة الغوط (:)0227
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢ايعًُٝات ايشٜاض ١ٝايؿاعً ١يف داْيب ايذَاؽ
يذ ٣طًب ١ايصـ ايظابع بػضٚ ،٠يتشكٝل أٖذاف ٖز ٙايذساط ١صُِ ايباسح أداَ ٠تعًك١
بايعًُٝات ايشٜاض ١ٝايؿاعً ١يف داْيب ايذَاؽ ( ،األمئ – األٜظش – املتهاٌَ)ٚ ،قذ
طبكت عً ٢ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥بًػت ( )346طايباً ٚطايب٘ ٚقذ تٛصًت ايذساط ١إىل عذد َٔ
ايٓتا٥ر أُٖٗاٚ :دٛد عًُٝات سٜاض ١ٝؾاعً ١يف ادتاْب األٜظش َٔ ايذَاؽ  ( ٖٞٚايكظُ١
ٚايطشب ٚايطش ٚحت ٌٜٛايعباس ٠ايًؿع ١ٝإىل َعاديٚٚ )١دٛد عًُٝات ؾاعً ١يف ادتاْب
األمئ متجًت يف (ادتُع ٚاالحتاد ٚايتكاطع ٚاملكاسْٚ ١ايعالق ١بني األػهاٍ) ٚٚدٛد
عًُٝات ؾاعً ١يف ادتاْبني متجًت يف ( ايكظُٚ ١ايطشب ) َٔٚ ،ايٓتا٥ر أٜطاً عذّ ٚدٛد
ؾشٚم تعض ٣ملتػري ادتٓع يف ادتاْب األمئ ٚٚدٛد ؾشٚم يف نالً َٔ ادتاْب األٜظش
ٚاملتهاٌَ يصاحل ايزنٛس.
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دزاضة :)1999( Samuel
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل اطتكصا ٤أثش خشا٥ط ايتؿهري املظتٓذ ٠إىل ايذَاؽ عً٢
حتص ٌٝايطالب يف ايصـ ايشابع االبتذاٚ ٞ٥تهْٛت ع ١ٓٝايذساط )78( َٔ ١طايب
ٚطايب ١مت تكظ ُِٗٝإىل زتُٛعتني زتُٛع ١جتشٜب ١ٝبٛاقع ( )41طايب ٚضابط ١بٛاقع
( )37طايبٚ ،قذ أطتخذّ ايباسح أدا ٠يكٝاغ ايكشاٚ ٠٤ايشٜاضٝات ٚقذ تٛصٌ ايباسح
إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم بني اجملُٛعتني تعض ٣ألثش ايربْاَر.
دزاضة :)1996( AL Biali
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل ايتعشف عً ٢ايعالق ١بني ْصؿ ٞاملخ ٚسٌ املؼهالتٚ ،قذ
طبل ايباسح اختباس تٛساْع ألمناط ايتؿهري ٚايتعًِ ٚايٓظخ ١ايهُبٛٝتش َٔ ١ٜاختباس
بشز ٖاْ ٟٛذتٌ املؼهالت عً ٢ع ١ٓٝقٛاَٗا ( )78طايٝاً ٚطايب٘ َٔ املشسً ١ادتاَع١ٝ
ٚقذ أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىلٚ :دٛد ؾشٚم داي ١بني زتُٛع ١ايذساط ١يف سٌ
املؼهالت يف اجتا ٙأصشاب ايُٓط األٜظش عٓذ َكاسْتِٗ باجملُٛعتني األدشتنيٚ ،يف
اجتا ٠ايُٓط املتهاٌَ عٓذ َكاسْتِٗ بأصشاب ايُٓط األمئ.
دزاضة طالفخة والصغلول (:)0229
ٖذؾت ايذساط ١اذتاي ١ٝإىل ايهؼـ عٔ أمناط ايتعًِ ايظا٥ذ ٠يذ ٣طًب ١داَع١
َٛت٘ سٝح طبل َكٝاغ تٛساْع عً ٢ع ١ٓٝبًؼ قٛاَٗا (ٚ )305قذ أظٗشت ايٓتا٥ر إىل
طٝاد ٠ايُٓط األٜظش يذ ٣أؾشاد ايع ًٜ٘ٝ ١ٓٝايُٓط األمئ ؾاملتهاٌَ ،نُا أػاست
ايٓتا٥ر إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم بني األمناط ايجالث ١تعض ٣ملتػري ادتٓع.
دزاضة جنه (: )0227
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل َعشؾَ ١ظت ٣ٛايتؿهري ايشٜاضٚ ٞعالقت٘ ببعض
ايزناٚات يذ ٣طًب ١ايصـ ايعاػش بػضٚ ،٠قذ قاّ ايباسح بتطبٝل أداتني أسذاُٖا
اختباس يف ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞاألخشَ ٣كٝاغ ت ًٞٝيًزناٚات املتعذدٚ ٠قذ أظٗشت
ايٓتا٥ر إىل إٔ ْظب ١ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣إؾشاد ايع )%26.93( ١ٓٝأعالٖا ايتؿهري
ايبصش ٟبٓظبٚ )%41.59( ١أقًٗا ايتؿهري االطتذالي ٞبٓظبٚ ،)%21.41( ١أظٗشت
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ايٓتا٥ر أٜطا إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم تعض ٣ملتػري ادتٓع يف نالً َٔ ايتؿهري
(االطتذالي – ٞايٓاقذ – اإلبذاعٚٚ )ٞدٛد ؾشٚم يف ايتؿهري ايبصش ٟيصاحل ايزنٛس.
دزاضة هاضيا): )Hsieh, 1996
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل ايهؼـ عٔ ايؿشٚم بني ايطًب ١املتؿٛقني يف
ايشٜاضٝاتٚ ،غريِٖ َٔ املظتْ ٣ٛؿظ٘ يف تطبٝل عًُٝات ايتؿهري ايشٜاض ٞعٓذ سٌ
املظا ٌ٥يف ايشٜاضٝاتٚ .قذ اتبع ايباسح املٓٗر ايٛصؿٚ ٞناْت ايع ١ٓٝقصذ ٜ٘تهْٛت
َٔ زتُٛعتني يف

ايصـ ايشابع ٚارتاَع ،تتهَ َٔ ٕٛظتٜٛني َتؿٛقني يف

ايشٜاضٝات ٚعادٜنيٚ ،تٛصًت ايذساط ١إىل إٔ عًُٝات ايتؿهري ايشٜاض ٞتتٓٛع َٔ
َظأي ١إىل أخشٚ ،٣إٔ يف املظأي ١عًْٛ ٢ع َعني ْٚكً ١إىل املٛقـ أخش يف املظاٜ ٌ٥ؤدٟ
إىل ْتا٥ر أؾطٌ يف تعً ِٝايتؿهري َٔ خالٍ سٌ املظاي. ١
دزاضة العبط (:)0227
ٖذؾت ٖز ٙايذساط ١إىل ؾشص َعاٖش ايتؿهري ايشٜاض ٞايظا٥ذ ٠يذ ٣طًب ١ايصـ
ايجايح األطاطٚ ،ٞقذ اطتخذّ ايباسح اختباس ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞطبك٘ عً ٢ع٘ٓٝ
قٛاَٗا ( ) 346طايب ٚطايبٚ ١قذ خًصت ايذساط ١إىل عذد َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا :اَتالى
إؾشاد ايع ١ٓٝملعاٖش ايتؿهري ايشٜاض ٞبٓظب ،)%54.1( ١نُا أظٗشت ايٓتا٥ر إىل عذّ
ٚدٛد ؾشٚم تعض ٣ملتػري ادتٓع.
التعكيب على الدزاضات الطابكة:
ْ ذس ٠ايذساطات ٚقًتٗا اييت تٓاٚيت ٖزا املٛضٛع  ٖٞٚأ ٍٚدساط ١يف ادتُٗٛس١ٜ
اي.١ُٝٓٝ
ٚ ض ٛطٝطش ٠ادتاْب األٜظش َٔ ايذَاؽ يذَ ٣ععِ ايذساطات ٚقذ اتؿكت َع
دساطتٓا اذتاي.١ٝ
 متتاص ٖز ٙايذساط ١عٔ ايذساطات ايظابك ١يف تٓاٚهلا مجٝع دٛاْب ايذَاؽ
ٚايهؼـ عٔ عالقتٗا بايتؿهري ايشٜاض ٞسٝح تطشقت دساط ١محؽ ()2010
إىل ادتاْب األمئ ٚاألٜظش ٚمل تتطشم يًذاْب املتهاٌَ.
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الطريقت واإلحراءاث:
ميينوا الدزاضييةُ :أطااتخذّ يف ٖاااز ٙايذساطاا ١املاآٗر ايٛصاااؿ ٞايتشًًٝاا ٞيبٝااإ اياااتؿهري
ايشٜاضٚ ٞعالقتا٘ جبااْيب اياذَاؽ ياذ ٣طًبا ١ايصاـ األ ٍٚايجااْ ٟٛبأَاْا ١ايعاصاُ- ١
صٓعا.٤
دلتنع الدزاضة وعينتوا :ته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طًب ١ايصاـ األ ٍٚايجااْٟٛ
بأَاْا ١ايعاصاُ ١صآعا ٤يًعااّ ايذساطاٚ ّ2014/2013 ٞايباايؼ عاذدِٖ ( )30990طاياب
ٚطايب َٔ )14909( َِٗٓ ١ايزنٛس َٔ )16081( ،اإلْاخٚ ،قذ مت اختٝاس ع ١ٓٝايذساطا١
بايطشٜك ١ايعٓكٛد ١ٜايطبك ١ٝايعؼٛا ،١ٝ٥سٝح بًؼ عذد أؾشاد ايع )598( ١ٓٝطاياب ٚطايبا١
َِٓٗ ( )308طايب )290( ،طايب ١نُا َٖٛ ٛضض يف ايؼهٌ ايتاي:ٞ
الػلل ( )0كيفية اختياز عينة عػوائية من املدازع التعلينية بأمانة العاصنة – صنعاء.
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أدواث الذراست:
األداة األوىل مكياع الطيطسة الدماغية:
 ٖٛٚاختباس َعشيف يتشذٜذ ادتاْب املظٝطش َٔ ايذَاؽ عٓذ ايطًب ١عً ٢إٔ ٜهٕٛ
ادتاْب املظٝطش ٖ ٛادتاْب األمئ ،أ ٚادتاْب األٜظش ،أ ٚادتاْبني َعاً
(َتهاٌَ)(.عؿاْٚ ١ادتٝؽ :2008 ،صٚ )152اطتخذّ يف ٖز ٙايذساطَ ١كٝاغ داٖض
َٔ اعذاد تٛساْع ٚصَال.٘٥
وصف املكياع وخصائصى:
ٜعذ ٖزا املكٝاغ َٔ إعذاد تٛساْع ٚصَال ٘٥يف ضْ ٤ٛتا٥ر ايعذٜذ َٔ ايبشٛخ
ٚايذساطات يف اجملاٍ ايعصيب ٚادتشاس ٞعً ٢دَاؽ اإلْظإ .سٝح ٜتأيـ ٖزا املكٝاغ
َٔ ( )36ؾكش ،٠يهٌ ؾكش ٠ثالث ١بذا ٖٞٚ ٌ٥عباسات ٚاسذ ٠تؼري إىل أطًٛب َؼتل َٔ
ٚظا٥ـ ايٓصـ األمئٚ ،أخش ٣تؼري إىل أطًٛب َؼتل َٔ ٚظا٥ـ ايٓصـ األٜظش،
ٚعباس ٠ثايج ١تؼري إىل أطًٛب َؼتل َٔ ٚظا٥ـ ايٓصؿني َعاً .سٝح ٜتُتع ٖزا املكٝاغ
بأْ٘ َعشب ٜٚتُتع بصذم ٚثبات عايٝنيٚ .قذ اطتؿادت ٖز ٙايذساط ١يف أعذاد ٖزا
املكٝاغ بعذد َٔ ايذساطات نذساط( ١طالؾش( ،)2009 ،١اذتاصَ.)2006 ،ٞ
طسيكة التصخيح وحتديد الننط املطيطس:

ٜتِ حتذٜذ ايُٓط املظٝطش َٔ خالٍ سظاب َتٛطط نٌ منط يذسدات ايطًب١
َطاؾاً إي ١ٝاضتشاف َعٝاسٚ ٟاسذ ،ؾٝتِ حتذٜذ ادتاْب املظٝطش يًطايب َٔ خالٍ
سصٛي٘ يف ايُٓط عً ٢دسدَ ١ظا ١ٜٚأ ٚأنرب َٔ َتٛطط دسدات ايطًبَ ١طاؾاً إي١ٝ
اضتشاف َعٝاسٚ ٟاسذ ،يف سني إٔ ايطايب ايز ٟال حتذد دسدت٘ ٜظتبعذ َٔ ايع.١ٓٝ
(طالؾش :2009 ،١ص)285
صدق وثبات األداة:
أُعتُِذ عً ٢صذم احملت ٣ٛأ( ٚاحملهُني) سٝح مت عش

االدا ٠عً ٢زتُٛع١

ستهُني يف عًِ ايٓؿع ٚايكٝاغ ٚايتكٚ ِٜٛقذ قاَٛا مبشادع ١ؾكشات األداَٚ ٠ذ٣
صالسٝتٗا ٚإبذا ٤بعض املالسعات اييت أخزت بعني االعتباسٚ ،ملعشؾ ١ايجبات مت تطبٝل
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األدا ٠عً ٢ع ١ٓٝاطتطالع ١ٝخاسز ايع ١ٓٝبًؼ قٛاَٗا ( )30طايب ٚقذ مت سظاب ايجبات
بطشٜك ١أيؿا نٛسْباخ سٝح بًؼ ايجبات ( )%0.92يألمناط ايجالث.١
األداة الثانيت اختبار التفكير الرياضي:
مت بٓاَ ٤كٝاغ هلزا ايػش

ٚطاست عًُ ١ٝبٓا ٤املكٝاغ ٚؾل اآلت:ٞ

حتديد أمناط اختباز التفلري السياض :
مت ايشدٛع إىل عذد َٔ األدبٝات ٚايذساطات ايظابكٚ ١ريو يتشذٜذ أمناط اختباس
ايتؿهري ايشٜاض ٞاملشتبط ١جباْيب ايذَاؽٚ ،مت اطتخالص أسبع ١أْٛاع َٔ ايتؿهري
ايشٜاضٚ ٞاملتُجً ١يف (ايتؿهري ايبصش ،ٟايتؿهري اإلبذاع ،ٞايتؿهري ايٓاقذ،
ايتؿهري االطتذالي )ٞاثٓإ َٓٗا َتصً ١بادتاْب األمئ َٔ ايذَاؽ ُٖٚا ايتؿهري
ايبصشٚ ٟايتؿهري اإلبذاعٚ ٞاثٓإ َٓٗا بادتاْب األٜظش َٔ ايذَاؽ ُٖٚا ايتؿهري
ايٓاقذ ٚايتؿهري االطتذالي ٞيف ادتاْب األٜظش َٔ ايذَاؽٚ ،ريو نُا ٚسد يف األدب
ايٓعشٚ ٟنُا أػاس أيٗٝا ايعامل طٝبري ٟيف (أبٛعٛاد( ،)2003 ،عبٝذ ٚعؿاْ)2003 ،١
ٚغريٖا َٔ ايذساطات ٚايؼهٌ ايتايٜٛ ٞضض ريو:
صياغة فكسات اختباز التفلري السياض :
صِٝػت ؾكشات اختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞبأمناط٘ األسبعٚ ١املتُجً ١يف (ايتؿهري
ايبصش ،ٟايتؿهري اإلبذاع ،ٞايتؿهري ايٓاقذ ،ايتؿهري االطتذالي ،)ٞباإلؾادَٔ ٠
بعض َٔ ايذساطات ايظابك ١نذساط( ١أبٛصْ( ،)2012 ،٘ٝمحؽ( ،)2010 ،صتِ،
ٚ ،)2007بايشدٛع َٓٗر ايشٜاضٝات يًصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛادتض ٤ايجاْ ٞيًعاّ ايذساطٞ
ٚ ّ2013غريٖا َٔ املصادسٚ .ناْت ايصٛس ٠األٚي ١ٝيالختباس َه 24 َٔ ٕٛطؤاٍ
ناْت  8أط ١ً٦يًتؿهري ايبصش 8 ، ٟأط ١ً٦يًتؿهري االطتذالي 5 ، ٞأط ١ً٦يًتؿهري
ايٓاقذ  3 ،أط ١ً٦يًتؿهري اإلبذاع.ٞ
صدق وثبات األداة:
عُش

االختباس عً ٢زتُٛع َٔ ١احملهُني يف َٓاٖر ايشٜاضٝات ٚطشا٥ل

تذسٜظٗاٚ ،قذ قاّ احملهُني حبزف بعض األطْ ١ً٦عشاً يتهشاسٖا ٚتعذ ٌٜبعطٗا
يٝه ٕٛاالختباس يف صٛست٘ ايٓٗاَ ١ٝ٥ه 18 َٔ ٕٛطؤاٍ َٛصع عً ٢مجٝع األمناطٚ .قذ
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سذد احملهُني ستو الختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞنايتاي 0 َٔ (ٞإىل  65ضعٝـ< ،
َ 85 ≥ ٚ 65تٛطط 100 ≥ ٚ 85 < ،عايٚ )ٞملعشؾ ١ايجبات مت تطبٝل األدا ٠عً ٢ع١ٓٝ
اطتطالع ١ٝخاسز ايع ١ٓٝبًؼ قٛاَٗا ( )30طايب سٝح بًؼ َعاٌَ ايجبات بطشٜك ١أيؿا
نٛسْباخ (.)%0.87
نتائج الذراست وتفسيرها
ايٓتا٥ر ٚايتؿظريات املتعًك ١بايظؤاٍ األٚ ٍٚايزٜٓ ٟص عًَ ٢ا َ" :ًٜٞاا ْظاب ١ػاٛٝع
ادتاْااب اياااذَاغ ٞاملظاااٝطش (األمياأ – األٜظاااش – املتهاَاااٌ) يااذ ٣طًبااا ١ايصاااـ األٍٚ
ايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤؟"
ٚاعتُاداً عً ٢تصشٝض َكٝاغ ايظٝطش ٠ايذَاغ ١ٝاملؼاس إي ١ٝيف أدٚات ايذساط ،١مت
حتذٜذ سذِ ايع َٔ ١ٓٝخالٍ تكظُٗٝا سظب ايُٓط ايذَاغ ٞاملظٝطش يهٌ منط َٔ
األمناط ايجالث( ١األمئ – األٜظش – املتهاٌَ) .سٝح مت اطتبعاد ( )43طايب ٚطايب١
َٔ أؾشاد ايع ١ٓٝيعذّ حتذٜذ ادتاْب املظٝطش يذ ِٜٗيٝه ٕٛإمجاي ٞايع ١ٓٝايٓٗاٞ٥
( )598طايب ٚطايبٚ ،١قذ مت تصٓٝـ ايع ١ٓٝنُا َٖٛ ٛضض يف ادتذ ٍٚسقِ ()19
ايتاي:ٞ
اجلدول (  ) 0تصنيف العينة حطب منط تعلنوه للجانب املطيطس
الننط

العينة

املتوضط

االحنساف

الللية

احلطاب

املعيازي

احملم

عينة
الننط

األمئ

641

11.0296

7.3943

18.4239

192

األٜظش

641

13.6162

8.8536

22.4698

227

املتهاٌَ

641

11.3541

7.2724

18.6265

179

اإلمجايٞ

641

صاؾااااا ٞإمجايااااااا ٞايعٓٝاااااااااا١

598

ٚيإلداب ١عً ٢ايظؤاٍ األ ٍٚاملتُجٌ يف َذ ٣ػٛٝع ادتاْب املظٝطش مت اطتخشاز
ايتهشاسات (املؼاٖذات) ٚسظاب ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦يهٌ داْب َٔ دٛاْب ايظٝطش٠
ايذَاغ ١ٝسظب ادتذ ٍٚايتاي: ٞ
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اجلدول زقه( )3التلسازات والنطب املئوية للل منط من أمناط الطيطسة الدماغية (ن = )598
الننط املطيطس

العدد

النطبة %

األمئ

192

%32.10

األٜظش

227

%37.96

املتهاٌَ

179

%29.93

اجملُٛع ايهًٞ

598

%100

ْالسغ َٔ خالٍ ادتذ ) 3 ( ٍٚإٔ ادتاْب األٜظش نإ أعًْ ٢ظب ١مما ٜذٍ عً٢
منط ػٛٝع ادتاْب األٜظش يذ ٣أؾشاد ايعٚ ،١ٓٝقذ اتؿكت ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع عذد َٔ
ايذساطات نذساط( ١ايعبظ(،)2013 ، ٞايطالؾشْٛ(،)2009 ،١ؾٌ،)2007 ،
(اذتاصَ ،)2006 ،ٞبُٓٝا اختًؿت َع بعض ايذساطات نذساط( ١عًٝا،)2005 ،
(ْذٚ .)2001 ،٣يعٌ َجٌ ٖز ٙايٓتٝذ ١ميهٔ عضٖٚا إىل طبٝع ١املٓاٖر ايذساط١ٝ
ٚأطايٝب ايرتب ١ٝنْٗٛا تعضص داْب ايذَاؽ األٜظش بٛصؿٗا تؼٌُ َٛضٛعات تتطًب
َٗاسات ايتٛاصٌ ايًؿعٚ ٞقذسات ايتشًٚ ٌٝاملٓطل ٚاالطتٓتاز ٚاالطتذالٍ ايشٜاض .ٞؾؿٞ
ٖزا ايصذد ٜش ٣ايعذٜذ َٔ عًُا ٤ايٓؿع ٚايرتب ١ٝاملٗتُني بايتعًِ املظتٓذ إىل ايذَاؽ إٔ
ا ملٓاٖر ٚطشا٥ل ايتذسٜع ختذّ ؾَ ١٦ع َٔ ١ٓٝاملتعًُني يف ايٛقت ايز ٟحتشّ ؾ٘ٝ
َتعًُني آخشٚ ، ٜٔريو نْٗٛا َتشٝض ٠يز ٚايُٓط األٜظش الٖتُاَٗا جبٛاْب ايتشصٌٝ
ايعكًٚ ٞايتؿهري املٓطكٚ ٞاالطتذالٍ ايشٜاض ،ٞنُا ٜؼعش ايطايب بايتُٝٝض ضتٛ
ايٓصـ األٜظش َٔ املخ ٖٚ ،زا َا أنذت عً ٘ٝايعذٜذ َٔ ايذساطات نذساط١
(طالؾشٚ )2009 ،١غريٖاٜٚ .ؤنذ عً ٢ريو دساط( ١ايعبظ )2013 ،ٞسٝح أػاس إىل
إٔ املذاسغ تعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝاملٗاسات ايًػ ١ٜٛاملشتبط ١بايٓصـ األٜظش َٔ ايذَاؽ  ،يزا
ؾإٕ ايطًب ُٜٔٝٗ ١عً ِٗٝايذَاؽ األٜظش.
ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايجاْٚ ٞايزٜٓ ٟص عًَ ٢ا َ" :ًٜٞا َظت ٣ٛايتؿهري ايشٜاضٞ
يذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤؟ "
ٚيإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ مت سظاب نالً َٔ املتٛططات اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات
املعٝاسٚ ١ٜايٛصٕ ايٓظيب ٚقذ أطؿشت ايٓتا٥ر نُا َٖٛ ٞضش٘ يف ادتذ ٍٚناألت:ٞ
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اجلدول( :)4املتوضطات واالحنساف املعيازي والوشن النطيب ال مناط التفلري السياض حيح
(ن=)598

البعد

الدزجة

الوشن

املتوضط

االحنساف

االطتذاليٞ

6

3.95

1.72

65.85

ايٓاقذ

6

3.23

1.82

54.80

ضعٝـ

ايبصشٟ

6

3.68

1.76

61.86

ضعٝـ

2

اإلبذاعٞ

6

2.48

1.68

42.27

ضعٝـ

4

24

13.35

3.86

56.19

ضعٝـ

العليا

إمجايٞ
ايتؿهري

النطيب

املطتوى

الرتتيب

َتٛطط

1
3

ٜالسغ َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( )4إٔ َظت ٣ٛنالً َٔ (ايتؿهري ايشٜاض ،ٞايتؿهري
اإلبذاع ،ٞايتؿهري ايٓاقذ ،ايتؿهري ايبصش )ٟنإ ضعٝؿاًٚ ،ال ٜشتك ٞإىل املظت٣ٛ
املكب ٍٛتشبٜٛاً نُا سذدت٘ ٖز ٙايذساط .%65 ١يف سني َظت ٣ٛايتؿهري االطتذاليٞ
نإ َكبٛالً إىل سذاً َا بٛصٕ ْظيب . %65.85
نُا ْالسغ إٔ ٖٓاى تؿاٚت يف األٚصإ ايٓظب ١ٝيًُتٛططات اذتظاب ١ٝبني أمناط
ايتؿهري األسبع ١سٝح نإ أعالٖا ايتؿهري االطتذاليٚ ٞأدْاٖا ايتؿهري اإلبذاع،ٞ
ٚقذ اتؿكت ْتٝذٖ ١ز ٙايذساطَ ١ع عذد َٔ ايذساطات نذساط( ١محؽ ، )2010،
ٚدساط( ١ايعبظٚ ، )2007، ٞقذ اختًؿت ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع بعض ايذساطات نذساط١
(أب ٛصٚ ، )2012، ١ٜٓدساط( ١صتِ .)2007 ،
ٚتُعضٖ ٣ز ٙايٓتٝذ ١إىل :ضعـ استٛا ٤املٓاٖر ملٗاسات ايتؿهري ايشٜاضٚ ١ٝتُٓٝتٗا
يذ ٣ايطًبٚ ،١اطتخذاّ املعًُني اطرتاتٝذٝات تذسٜظ ١ٝتكًٝذ ١ٜال تٛانب ايتطٛسات
اذتذٜج ،١مما دعٌ االعتُاد عًَ ٢ظام ٚاسذ يف منط ايتؿهري ٜعتُذ عً ٢اذتؿغ
ٚاالطتعٗاس ٚضعـ االعتُاد عً ٢ايتٓٛع َٔ َٗاسات ايتؿهري ايشٜاض ،ٞنُا إٔ ٚثٝك١
( )NCTM , 2000اعتربت إٔ ايتؿهري ايشٜاض ٞعاد ٠عكً ١ٝجيب إٔ ٜتِ تُٓٝتٗاٚ ،إٔ
تُٓٝتٗا ٜتِ َٔ خالٍ االطتخذاّ املظتُش يف طٝاقات عذٜذٚ ٠ال ٜهتؿ ٞبتذسٜع َظام
َعني يتعً ِٝايتؿهري أَ ٚا ػاب٘ ب٘ ٚ .قذ أنذت دساطٖ ١اطٝا ): )Hsieh, 1996إىل
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إٔ عًُٝات ايتؿهري ايشٜاض ٞتتٓٛع َٔ َظأي ١إىل أخشٚ ،٣إٔ سٌ املظأي ١عًْٛ ٢ع
َعني ْٚكً ١إىل املٛقـ اآلخش ٜؤد ٟإىل ْتا٥ر أؾطٌ يف تعً ِٝايتؿهري ٚتُٓٝت٘ َٔ خالٍ
سٌ تًو املظا ٌ٥بطشم شتتًؿَٚ ١تٓٛعٜٚ ،١شدع سص ٍٛنالً َٔ ايتؿهري االطتذاليٞ
ٚايبصش ٟعًْ ٢ظب أعً َٔ ٢ايتؿهري ايٓاقذ ٚاإلبذاع ٞإىل إٔ ايتؿهري االطتذاليٞ
ٚايبصشٜ ٟعذإ َٔ أنجش أْٛاع ايتؿهري ايشٜاضَ ٞتع٘ ٚإثشا ٤يذ ٣ايطًب ١ملا ٜتُتع ب٘
نٌ تؿهري َٔ َٗاسات ػٝك ١ناالطتكشاٚ ٤االطتٓتاز ٚاألػهاٍ ٚايصٛس ٚغريٖا  .يف
سني إٔ نالً َٔ ايتؿهري اإلبذاعٚ ٞايتؿهري ٚايٓاقذ ٜعتربإ َٔ أصعب أْٛاع
ايتؿهري املشنب ١رات املظتٜٛات ايعًٝا (دشٚإٚ ،)58 :1999 ،اييت تتطًب إىل ْكذ
ٚحتًٚ ٌٝتؿظري ٚأصايٚ ١سذاثٚ ١إبذاعٚ،اييت بذٚسٖا حتتاز إىل بشاَر ٚطشا٥ل سذٜج١
تعٌُ عً ٢حتظٗٓٝا ٖٚزا َا أنذت٘ دساط ١بٛتها ٚطهٚ ٞآخش(Butkawski ( ٕٚ

. and Others, 1994
ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايجايح ٚايزٜٓ ٟص ايظؤاٍ ايجايح عًَ ٢ا  ٌٖ" :ًٜٞتٛدذ ؾشٚم
 )αيف َتٛططات دسدات ايتؿهري

رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي( ١

ايشٜاض ٞيذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛتعض ٣ملتػري ادتٓع ( رنٛس  -إْاخ) "؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ اُطتخذّ اختباس "  " T.testيعٓٝتني َظتكًتنيٚ .قذ أضفست
نتائا هرا االختباز كنا هو موضح يف اجلدول التال :
اجلدول زقه (  ) 5املتوضطات واالحنسافات املعيازية وقينة " ت " الختباز التفلري السياض
ملتغري اجلنظ
ايتؿهري
االطتذاليٞ
ايٓاقذ
ايبصشٟ

ادتٓع

ايعذد

املتٛطط

االضتشاف

رنٛس

308

4.2792

1.65609

إْاخ

290

3.6207

1.73731

رنٛس

308

3.2662

1.89820

إْاخ

290

3.1931

1.75210

رنٛس

308

3.6039

1.83849

إْاخ

290

3.7621

1.68915
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ق١ُٝ

ق١ُٝ

َظت٣ٛ

"ت"

ايذالي١

ايذالي١

4.746

.000

داٍ عٓذ

.489

.625

غري داٍ

-1.096

.275

غري داٍ

0.01
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رنٛس

308

2.2662

1.66412

إْاخ

290

2.7207

1.67866

ايتؿهري

رنٛس

308

13.4156

4.11829

نهٌ

إْاخ

290

13.2966

3.59185

اإلبذاعٞ

-3.323

.001

.374

.708

داٍ عٓذ
0.01

غري داٍ

ٜتطض َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( )5إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت٣ٛ
دالي( ١

 )αيف اختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞنهٌ ٚايتؿهري ايبصشٚ ٟايتؿهري

ايٓاقذ ٜعض ٣إىل َتػري ادتٓع ،بُٓٝا أظٗشت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد عالق ١استباط ٘ٝيف
نالً َٔ ايتؿهري اإلبذاع ٞيصاحل اإلْاخ ٚايتؿهري االطتذالي ٞيصاحل ايزنٛس،
ٚميهٔ إٔ تعض ٣تًو ايٓتٝذ ١إىل إٔ أؾشاد ايع ١ٓٝيف تًو املشسً ١ايذساطٜ ١ٝه ٕٛيذِٜٗ
دٚاؾع ٚاجتاٖات َتظا ١ٜٚضت ٛحتص ٌٝعالَات عًٝا يف االختباس ،سٝح تتطًب املعشؾ١
تؿهرياً َٗٚاسات عكً ١ٝغري َعكذٚ ،٠ال تتطًب اطتذعا ٤ايهجري َٔ ارتربات ايظابك،١
ٚإخطاع مجٝع أؾشاد ايع ١ٓٝإىل ْؿع املٓاٖر ْٚؿع طشا٥ل ايتذسٜع املتبع َٔ ١قبٌ
املعًُني ٚاملعًُاتٚ ،تتؿل ْتا٥ر ٖز ٙايذساط ١اذتاي ١ٝإىل سذ َا َع دساط( ١صتِ،
ٚ ،)2007اختًؿت َع دساط( ١محؽ ،)2010 ،اَا عٔ تؿٛم ايطالب عً ٢ايطايبات يف
ايتؿهري االطتذالي ٞؾكذ ٜشدع ايظبب إىل إٔ ايطالب أنجش َٓطك َٔ ١ٝايطايبات يف
ايتؿهري ٚايكذس ٠عً ٢ؾِٗ ايكٛاعذ املٓطكْٚ ١ٝكًٗا إىل املٛاقـ اذتٝاتٖٚ ١ٝزا َا
أنذت٘ دساط( ١اذتذابٚ ،)2011 ،ٞسمبا قذ ٜه ٕٛأنجش َٔ أداب عً ٘ٝايطايبات
املتؿٛقات خصٛصاً ٚتؿٛقٗٔ يف ايظٓٛات األخري ٠عً ٢ايطالب عًَ ٢ظت ٣ٛادتُٗٛس١ٜ
يٓتا٥ر املشسًتني األطاطٚ ١ٝايجاْٚ . ١ٜٛسمبا ٜعٛد أٜطاً نُا ٜؼري اذتذاب، 2011( ٞ
ص )53إىل إٔ املذسط ١ايب ١ٝ٦ٝتعترب ايبٝت ايجاْ ٞيًطايبات ْعشاً يعذّ متهٔ أغًبٗٔ َٔ
االستهاى بايب٦ٝات األخش ٣خالؾاً يًزنٛس مما جيعٌ ايطايب ١تظتػٌ َععِ ٚقتٗا
داخٌ اذتشّ املذسطٚ ٞايزًٜ ٟعب دٚساً باسصاً عً ٢استكا ٤قذساتٗا ايعكً َٔ ١ٝخالٍ
ايٓؼاطات اإلبذاع.١ٝ
ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايظؤاٍ ايشابع ٚايزٜٓ ٟص ايظؤاٍ ايشابع عًَ ٢ا ٌٖ " :ًٜٞ
تٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي( ١
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ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣طًب ١ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا ٤تعض ٣ملتػري
ادتاْب املظٝطش ( أمئ – أٜظش َ -تهاٌَ ) "؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ مت اطتخشاز املتٛططات اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ
يذسدات ايطالب يف اختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞيع ١ٓٝنٌ منط َٔ األمناط ايجالث١
(األمئ – األٜظش – املتهاٌَ ) ٚناْت ايٓتا٥ر نُا َٖٛ ٞضش ١يف ادتذٍٚ
ناآلت:ٞ
اجلدول زقه (  ) 6املتوضطات واالحنسافات املعيازية لدزجات الطالب الختباز التفلري السياض
للل منط من أمناط الطيطسة الدماغية ( األمين – األيطس – املتلامل ) ( ن = )598
املتوضط

االحنساف

منط الطيطسة

احلطاب

املعيازي

ايُٓط األمئ

192

13.8021

3.93300

ايُٓط األٜظش

227

11.7841

3.31424

ايُٓط املتهاٌَ

179

14.8771

3.78443

اجملُٛع

598

13.3579

3.88258

الدماغية

العدد

ٚيذ ٣اطتخذاّ حتً ٌٝايتبا ٜٔاألسادVariance) (One – Way Analysis ofٟ

يًتعشف عً ٢ايؿشٚم بني َتٛططات دسدات ايطالب يف اختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞملتػري
ادتاْب املظٝطش (األمئ – األٜظش – املتهاٌَ) ،ؾهاْت ايٓتا٥ر نُا َٖٛ ٞضش ١يف
ادتذ ٍٚاآلت:ٞ
اجلدول زقه (  ) 7حتليل التباين األحادي ملتوضطات دزجات الطالب الختباز التفلري السياض
للل منط من أمناط الطيطسة الدماغية (األمين – األيطس – املتلامل) (ن =)598
دسدات

َتٛططات

ق " ١ُٝف "

َظت٣ٛ

اذتش١ٜ

املشبعات

احملظٛب١

ايذالي١

506.610

37.744

.000

13.422

ادتاْب املظٝطش

زتُٛع املشبعات

بني اجملُٛعات

1013.220

2

داخٌ اجملُٛعات

7986.198

595

اجملُٛع

8999.418

597
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ٜؼري ادتذ ٍٚسقِ ( )7إىل ٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥اً بني َتٛططات دسدات ايطالب
يف اختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞتبعاً ملتػري ادتاْب املظٝطش ( أمئ – أٜظش – َتهاٌَ )،
ٚملعشؾ ١اجتا ٙايؿشٚم اُطتخذَت املكاسْات ايبعذ ١ٜباطتخذاّ اختباس ػاؾScheffe ( ١ٝ
 )Post Hoc Testsؾهاْت ايٓتا٥ر نُا َٖٛ ٞضش ١يف ادتذ ٍٚناآلت:ٞ
اجلدول (  ) 8نتائا اختباز غافية للنكازنات البعدية بني األوضاط احلطابية لدزجات الطالب
الختباز التفلري السياض وتعصى إىل اجلانب املطيطس من الدماغ (األمين–األيطس– املتلامل)
أمين

الننط

املتوضط

أمئ

13.8021

أٜظش

11.7841

*2.01794

َتهاٌَ

14.8771

*1.07501

أيطس

متلامل

*3.09295

ٜتطض َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( )8إٔ ٖٓاى ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥اً يف املتٛططات اذتظاب١ٝ
الختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞبني ايُٓطني األمئ ٚاألٜظش يصاحل ايُٓط األمئٖٓٚ ،اى
ؾشٚم داي٘ إسصاٝ٥اً يف املتٛططات اذتظاب ١ٝالختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞبني ايُٓطني
األمئ ٚاملتهاٌَ ناْت يصاحل ايُٓط املتهآٌَٖٚ ،اى ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥اً يف
املتٛططات اذتظاب ١ٝالختباس ايتؿهري ايشٜاض ٞبني ايُٓطني املتهاٌَ ٚاألٜظش يصاحل
امل تهاٌَٚ ،ميهٔ إٔ ٜعض ٣تؿٛم ع ١ٓٝادتاْب األمئ عً ٢ادتاْب األٜظش إىل إٔ طًب١
ادتاْب األمئ ٜعتُذ ٕٚبؼهٌ َباػش عً ٢ارتربات اذتظ ١ٝاملباػش ٠يف اطتكباهلِ
يًُعًَٛات ٚيًخربات اذتظٚ ١ٝال ٜؿطً ٕٛايتذشٜذ املؿاٖ ،ُٞٝباإلضاؾ ١عً ٢ق٠ٛ
أصشاب ٖزا ادتاْب يف ايٛظا٥ـ ايبصشٚ ١ٜايتخٚ ١ًٝٝاييت تكٝع ايتؿهري َٔ خالٍ
ايتأٌَ ٖٚزا َا أنذت٘ دساط( ١أب ٛصٚ )1987 ،١ٜٓقذ اتؿكت ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع نالً َٔ
دساط ( ١أب ٛص( ،)2012 ،١ٜٓطالؾش.)2009 ،١
أَا بايٓظب ١يتؿٛم ادتاْب املتهاٌَ عً ٢ادتاْبني األٜظش ٚاألمئ ْعشاً الطتخذاّ
أؾشاد ايع ١ٓٝيف ٖزا ادتاْب ْصؿ ٞايذَاؽ َعاص أ ٟإٔ ايتؿهري يذٜ ِٜٗعٌُ بؼهٌ
تهاًَ.)Torrance,1977( ٞ
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ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ارتاَع ٚايزٜٓ ٟص عًَ" : ٢ا طبٝع ١ايعالق ١بني ايتؿهري
ايشٜاضٚ ٞايظٝطش ٠ايذَاغ ١ٝيًذاْب املظٝطش (األمئ – األٜظش – املتهاٌَ) يذ ٣طًب١
ايصـ األ ٍٚايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاصُ ١صٓعا٤؟ "
ٚيإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ مت سظاب َعاَالت استباط بريط ٕٛيهٌ منط َٔ
األمناط ايظٝطش ٠ايذَاغَ ١ٝع أمناط ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞقذ ناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ
َٛضض يف ادتذ ٍٚايتاي:ٞ
اجلدول زقه (  ) 9معامالت االزتباط بني دزجات الطيطسة الدماغية ودزجاتوه يف اختباز
التفلري السياض وأمناطى

.083
.087
**.309

اجلانب املطيطس

اضتدالل

أمين

كلل

ناقد

كلل

كلل

االختباز

بصسي

إبداع

األمئ (ٕ =)192

- .065

-.037

**.202

.090

**.188

األٜظش (ٕ= )227

**.181
**.203

.032
.129
.003
*.208** .244** .176

-.037
.101

.004
**.212

املتهاٌَ (ٕ= )179

أيطس
-.073

ٜالسغ َٔ ادتذ ٍٚسقِ (ٚ )9دٛد عالق ١استباط ٘ٝرات دالي٘ إسصا ١ٝ٥بني ادتاْب
املتهاٌَ ٚمجٝع أمناط ايتؿهري َا عذا ايتؿهري اإلبذاع ،ٞبُٓٝا أظٗشت ايٓتا٥ر إىل
ٚدٛد عالق ١استباط ٘ٝرات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني ادتاْب األمئ ٚايتؿهري ايبصش ٟؾكط
ٚنزيو ٚدٛد عالق ١استباط ٘ٝرات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني ادتاْب األٜظش ٚايتؿهري
االطتذالي ٞؾكط ٚ .تُعض ٟايذساطٖ ١ز ٙايٓتا٥ر إىل إٔ أؾشاد ادتاْب األمئ يذ ِٜٗضعـ
يف أمناط ايتؿهري املتعًك ١بادتاْب األٜظش(االطتذالي ،ٞايٓاقذ) ْعشًا يعذّ ٚدٛد ٖزٜٔ
ايُٓطني يف ادتاْب األمئ ،نُا ٜعٛد ٚدٛد ايعالق ١بني أؾشاد ايع ١ٓٝبادتاْب األمئ
بايتؿهري ايبصشْ ٟعشاً يٛدٛد ٖزا ايٓٛع َٔ ايتؿهري يف ادتاْب األمئٜٚ ،عٛد ضعـ
استباط ايتؿهري اإلبذاع ٞبادتاْب األمئ سغِ ٚدٛد ٙيف ادتاْب األمئ ْعشاً يصعٛب١
ٖزا ايٓٛع َٔ ايتؿهري ٚايزٜ ٟتطًب َٗاسات عًٝا ٚقذ اتؿكت ْتٝذٖ ١ز ٙايذساط ١إىل
سذ َا َع دساط( ١محؽ( ،)2010 ،ايػٛطٚ ،)2007 ،ٞتُعض ٟايذساط ١عذّ ٚدٛد
عالق ١بني أؾشاد ع ١ٓٝادتاْب األٜظش يف نالً َٔ ايتؿهري (ايٓاقذ ،ايبصش،ٟ

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

69

العذد ( )12المخلذ ( )15اكتوبر 2016م

ISSN : 2410-1818

التفكير الرياضي وعالقته بجاانبي الادماغ لادى طلباة الصاف األول الثاانوي بأماناة
| د .عبد الله عباس مهدي المحزري  ،أ .أحمد أحمد عبد الله طلحي

العاصمة – صنعاء

اإلبذاعْ )ٞعشاً يٛدٛد نالً َٔ ايتؿهري (اإلبذاع ،ٞايبصش )ٟيف ادتاْب األمئ ،أَا
بايٓظب ١يًتؿهري ايٓاقذ ٚسغِ ٚدٛد ٙيف ادتاْب األٜظش قذ ٜعٛد إىل ضعـ تبين املٓاٖر
ٚاملظاقات ايذساط ١ٝهلزا ايٓٛع َٔ ايتؿهري ٚايزٜ ٟتطًب َٔ ايطايب ايتُش ٜٔعً٢
ايتربٜش َٚعشؾ ١األطباب ٚغريٖا َٔ املٗاسات املتعًك ١بٗزا ايٓٛعٚ ،قذ اتؿكت ْتٝذٖ ١زٙ
ايذساط ١إىل سذ َا َع دساط( ١محؽ( ،)2010 ،ايػٛطَٜٛ ٚ ،)2007 ،ٞهٔ إ ُٜعض٣
استباط نالً َٔ (ايتؿهري ايبصشٚ ،ٟاالطتذاليٚ ،ٞايٓاقذٚ ،أمناط ايتؿهري
نهٌ) َع ادتاْب املتهاٌَ إىل اطتخذاّ أؾشاد ٖز ٙايعٚ ١ٓٝظا٥ـ ادتاْبني َعاً مما
سصٌ ايتؿاعٌ بني ادتاْبني ٚق ٠ٛاالستباط َع ادتاْب املتهاٌَٚ ،يف ٖزا ايصذد
أظٗشت دساط )Torrance,1977( ١إٔ ايطًب ١املتؿٛقني عكًٝاً مي ًٕٛٝإىل اطتخذاّ
ْصؿ ٞايذَاؽ َعاً يف ايتعًِ ٚايتؿهري ،يف سني ٜعض ٣عذّ استباط ايتؿهري اإلبذاعٞ
بادتاْب املتهاٌَ ،نُا أػشْا َظبكاً إىل إٔ ايتؿهري اإلبذاعٜ ٞعذ َٔ أصعب أْٛاع
ايتؿهري ٜٚعترب ٖ ٛاألِٖ (أب ٛعٛادْ ،)143 :2007 ،عشاً ملا ٜتُتع َٔ قذسات عكً١ٝ
عًٝا ناألصايٚ ١اإلبذاع ٚغريٖا  .باإلضاؾ ١إىل تؿاٚت دسدات ايطًب ١يف ٖزا ايُٓط َٔ
طايب إىل آخش مما أظٗش ضعـ ايعالق.١
 َٔٚخالٍ َا طبل ؾإٕ االطتػالٍ ايصشٝض يٛظا٥ـ داْيب ايذَاؽ ٜعٌُ عً٢
حتظني َٗاسات ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ ٣ايطًبٚ ،١ريو َٔ خالٍ تذع ِٝاملٓاٖر
باألْؼطٚ ١ايتُاس ٜٔاييت تعٌُ عً ٢تٓؼٝط ٚظا٥ـ داْيب ايذَاؽ ،د ٕٚاالٖتُاّ جباْب
د ٕٚاآلخش ٖٚزا َا أٚصت ب٘ َععِ ايذساطات نذساط( ١محؽٚ )2010 ،دساط١
(ايعبظ.)2013 ،ٞ
التوصياث:
يف ض ٤ٛايٓتا٥ر اييت متخطت عٓٗا ايذساطٜٛ ١ص ٢باآلت:ٞ
 تؿع ٌٝدٚس املٓاٖر ٚأطايٝب ايتذسٜع يف تُٓ ١ٝايتؿهري ايشٜاض َٔ ٞخالٍ إدخاٍ
أمناط تؿهري ١ٜسٜاضَ ١ٝتٓٛع ١يف َٓاٖر ايشٜاضٝات ٚخاص ١أمناط ايتؿهري رات
املظتٜٛات ايعًٝا نايتؿهري ايٓاقذ ٚايتؿهري اإلبذاعٚ ٞغريٖا مبا ٜتؿل َع ٚثٝك١
املبادئ ٚاملعاٜري املذسط. ١ٝ
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 تطُني َٓاٖر ايشٜاضٝات أطايٝب تؿهري ٚأْؼطَ ١تٓٛع ١تعٌُ عً ٢تٓؼٝط أمناط
ايتعًِ ٚا يتؿهري يف داْيب ايذَاؽ َعاً ،د ٕٚاالٖتُاّ جباْب ٚإُٖاٍ اآلخش ،خاص١
ٚإٔ املٓاٖر ايذساط ١ٝيف ايٛقت اذتاي ٞتعتُذ عً ٢أطايٝب ايتؿهري املتٓاغَُ ١ع
ادتاْب األٜظش.
 تٓٛع َٓاٖر ايشٜاضٝات يف طش األطٚ ١ً٦األْؼط ١املتٓاغَُ ١ع داْب ايذَاؽ األمئ
ٚاألٜظش ٚادتاْبني َعاً ( املتهاٌَ ).
 اٖتُاّ ٚاضع ٞاملٓاٖر ٚاملكشسات ٚاملٛاد ايذساط ١ٝبايؿشٚم ايؿشد ١ٜبني ايطًب ، ١يف
طشٜك ١اطتكباهلِ يًُعًَٛات َٚعادتتِٗ هلا َٔ خالٍ ايتخطٝط يٛضع أْؼط ١تتالّ٤
َع أمناط تعًُِٗ.
 إقاَ ١دٚسات تذسٜب ١ٝملعًُ ٞايشٜاضٝات تتطُٔ اطرتاتٝذٝات َظتٓذ ٙإىل داْيب
ايذَاؽ ٚنٝؿ ١ٝاطتخذاَٗا ست ٢تتٓاطب َع أمناط ايتعًِ املختًؿ ١يًطًب،١
ٚتذسٜبِٗ أٜطاً عً ٢اطتخذاّ املكاٜٝع املتعًك ١جباْيب ايذَاؽ ملعشؾ ٍَٛٝ ١ايطالب.
المقترحاث:
يف ض ٤ٛايٓتا٥ر اييت تٛصًت ايذساطُٜٛ ١ص ٢باآلت:١ٝ
 إدشا ٤دساطات َؼابٗ ١تتطُٔ َشاسٌ تعً ١ُٝٝأخش.٣
 إدشا ٤دساطات َؼابٗ٘ تتٓاَ ٍٚكاٜٝع أخش ٣يًظٝطش ٠ايذَاغٚ ،١ٝنزيو اختٝاس
أمناط تؿهري سٜاض ١ٝأخشٚ ٣دساط ١ايعالق ١بُٗٓٝا.
 إدشا ٤دساط ١س ٍٛأثش اطرتاتٝذٝات ايتعًِ املظتٓذ إىل ايذَاؽ عً ٢ايشٜاضٝات
ملشاسٌ دساط ١ٝشتتًؿ.١
 أدشا ٤دساطات َٔ خالٍ تصُ ِٝبشاَر تعٌُ عً ٢تٓؼٝط ايتؿهري يف داْيب
ايذَاؽ.
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المراحع:
القرآن الكريم
 )1إبشاٖ ، ِٝزتذ ٟعضٜض" .) 2007 ( :تعً ِٝايتؿهري ايشٜاض ٞيف عصش ايعٛمل ١مبا
ٜتٛاؾل َع َٓٗذ ١ٝيشٜاضٝات يًذُٝع" ٚ ،سق ١عٌُ َكذَ ١إىل املؤمتش ايعًُٞ
ايظابع ايشٜاضٝات يًذُٝع  -املٓعكذ داَع ١عني مشعٜٛ 23 ٚ 25ي ،ٛٝادتُع١ٝ
املصش ١ٜيرتبٜٛات ايشٜاضٝات.
 )2إبشاٖ ، ِٝزتذ ٟعضٜض " .) 2005 ( :ايتؿهري َٔ َٓعٛس تشب ،ٟٛتعشٜؿ٘ -
طبٝعت٘ َٗ -اسات٘ تُٓٝت٘

 -أمناط٘ " .ط  2ايكاٖش :٠عامل ايهتب يًٓؼش

ٚايتٛصٜع.
 )3أب ٛص ،١ٜٓؾشٜذ ٚإميإ ،عبذ" .)2012( :ٙتطٛس ايكذس ٠عً ٢ايتؿهري ايشٜاض ٞيذ٣
ايطًب ١األسدْٝني عرب ايصؿٛف َٔ ايجأَ ست ٢ايعاػش ٚعالق ١ريو بُٓط تعًُِٗ".
زتً ١داَع ١ايٓذا يألحباخ (ايعً ّٛاإلْظاْ ،)١ٝاجملًذ ( ، )8نً ١ٝايعًّٛ
ايرتبٚ ١ٜٛاآلداب (األْٚشٚا)  ،داَع ١عَُإ ايعشب ١ٝيًذساطات ايعًٝا ،األسدٕ.
 )4أب ٛص ،١ٜٓؾشٜذَٓ".)2003( :اٖر ايشٜاضٝات املذسطٚ ١ٝتذسٜظٗا "  ،ط، 2
ايهٜٛتَ :هتب ١ايؿال يًٓؼش ٚايتٛصٜع .
 )5أب ٛمشاي ،١ؾشز".) 2003 ( :ؾعاي ١ٝبشْاَر َكرت يف انتظاب ايبٓ ١ٝايشٜاض١ٝ
يذ ٣طالب ايصـ ايتاطع مبشاؾع ١غض ، " ٠سطاي ١دنتٛسا ( ٙغري َٓؼٛس، ) ٠
نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١عني مشع.
 )6أبٛعٛاد ؾشٜاٍ ْٛٚؾٌ ،ستُذ " .)2007( :ارتصا٥ص ايظٝهَٛرت ١ٜملكٝاغ
ايظٝطش ٠ايذَاغ ١ٝيٓٝذ ٖريَإ (ٚ )HBDIؾاعًٝت٘ يف ايهؼـ عٔ منط
ايظٝطش ٠ايذَاغ ١ٝيذ ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١ادتاَعات األسدْ . "١ٝاجملً ١األسدْ ١ٝيف
ايعً ّٛايرتب ،١ٜٛزتًذ  ، 3عذد . 143 – 163 ، 2007 ، 2
 )7أب ٛاهلطٌ ".) 2010 ( :أثش اطتخذاّ بشْاَر ستٛطب يف تذسٜع ايشٜاضٝات عً٢
تُٓ ١ٝايتؿهري ايشٜاضٚ ٞاالجتا ٙضتٖٛا يذ ٣طايبات ايصـ ايجأَ األطاطٞ
بػض ،٠سطايَ ١ادظتري ،ادتاَع ١األطالَ ،١ٝغض - ٠ؾًظطني .
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 )8دشٚإ ،ؾتش" .)1999(":ٞتعً ِٝايتؿهريَ :ؿاٖٚ ِٝتطبٝكات" ،ط  2عُإ :داس
ايهتابادتاَع.ٞ
 )9اذتاصَٖٓ ،ٞا ٤ستُذ طًُٝإ " .)2006(:ؾاعً ١ٝاطتخذاّ بشْاَر َكرت يف تُٓ١ٝ
منط تعًِ ايٓصـ نش ٟٚاألمئ يًذَاؽ يذ ٣طايبات ايعً ّٛباملشسً ١املتٛطط١
باملذ ١ٜٓاملٓٛس . "٠سطايَ ١ادظتري ،داَع ١طٝب ، ١املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد. ١ٜ
 )10اذتذاب ، ٞداٚٚد ٚأخشَ " .)2011( : ٕٚظتٜٛات َٗاسات ايتؿهري اإلبذاع ٞيذ٣
ايطًب ١املعًُني يف األقظاّ ايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتبٚ ١ٝايعً ّٛايتطبٝك ، "١ٝاجملً١
ايعشب ١ٝيتطٜٛش ايؿٛم  ،ايعذد  ، 2011 ، 3ص ص .57 – 34
 )11محؽ ْ ،ظش ٜٔستُذ " .)2010( :بعض أمناط ايتؿهري ايشٜاضٚ ٞعالقت٘
جباْيب ايذَاؽ يذ ٣طًب ١ايصـ ايتاطع بػض ، " ٠سطاي ١غري َٓؼٛس ، ٠ادتاَع١
اإلطالَ ، ١ٝغض.٠
 )12ايذيٜ ، ُٞٝاطش ستؿٛظ ساَذ" .)2005( :اثش بشْاَر املٛاٖب املتعذد ٠يف تُٓ١ٝ
أمناط ايتؿهري املشتبط ١بٓصؿ ٞايذَاؽ ( األمئ  ،األٜظش) يذ ٣طًب ١املشسً١
اإلعذاد ،"١ٜأطشٚس ١دنتٛسا ، ٙداَع ١املٛصٌ  ،نً ١ٝايرتب.١ٝ
 )13طعاد ٠دٛدت  ،أمحذ ".)2003( :تذسٜع َٗاسات ايتؿهري َ -ع َ٦ات األَجً١
ايتطبٝك ، "١ٝداس ايؼشٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع ،األسدٕ – عُإ.
 )14ايظٝذ ،عضٜض ". )1995( :٠ايتؿهري ايٓاقذ  ،دساطات يف عًِ ايٓؿع املعشيف "،
اإلطهٓذس ، ١ٜداس املعشؾ ١ادتاَع.١ٝ
 )15عبذ ارتايل ،أمحذ ستُذ".)2002( :أطع عًِ ايٓؿع"  ،ط ،3داس املعشؾ١
ادتاَع ،١ٝاالطهٓذس.١ٜ
 )16طالؾش٘ ،ؾؤاد ط٘ ،ايضغً، ٍٛعُاد عبذ ايشس" .)2009( :ِٝأمناط ايتعًِ املؿطً١
يذ ٣طًب ١داَعَ ١ؤتٚ ١عالقتٗا بادتٓع ٚايتخصص" زتً ١داَع ١دَؼل –
اجملًذ( )25ايعذد (.)1- 2
 )17عبذ ايظالّ ،ؾاسٚم ٚطًُٝإ ،ممذ" .) 1982 ( : ٚنتٝب اختباس ايتؿهري
ايٓاقذ"َ،شنض ايبشٛخ ايرتبٚ ١ٜٛايٓؿظ ،١ٝنً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١أّ ايكشَ ،٣ه١
املهشَ.١
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 )18عبذ اهلادْ ،ٟبٚ ٌٝآخشَٗ" .)2003( :ٕٚاسات يف ايًػٚ ١ايتؿهري"  .ط ، 1عُإ ،
داس املظري.٠
 )19ايعبظ ، ٢ستُذَ" .) 2007 ( :عاٖش ايتؿهري ايشٜاض ٞايظا٥ذ ٠يذ ٣طًب ١ايصـ
ايجايح األطاط ٞيف األسدٕ "،زتً ١داَع ١ايٓذا  -ايعً ّٛاإلْظاْ- ١ٝؾًظطني،
اجملًذ(،)22ايعذد(.)3
 )20عبٝذٚ ،يٚ ِٝعؿاْ ،١عض " .) 2003 ( :ٚايتؿهري ٚاملٓٗاز املذسط . "ٞط2
،اإلَاساتَ ،هتب ١ايؿال يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
 )21عط ،ٟٛدٛدت".) 2000 ( :أطايٝب ايبشح ايعًُ ،"ٞايطبع ١ايجاْ ، ١ٝداس ايجكاؾ١
يًٓؼش ٚداس ايعًُ ١ٝايذٚي ، ١ٝعُإ  ،األسدٕ.
 )22عؿاْ ،١عض ٚإمساعٚ ٌٝارتضْذاسْ ،ا ً٘٥صتٝب" )2004( :ايتذسٜع ايصؿٞ
بايزناٚات املتعذد ."٠داس املكذاد يًٓؼش ٚايتٛصٜع ،غض ،٠ؾًظطني.
 )23عؿاْ ،١عض ٚإمساعٚ ٌٝادتٝؽٜٛ ،طـ إبشاٖ ". ) 2008 ( :ِٝايتذسٜع ٚايتعًِ
بايذَاؽ ر ٟادتاْبني "  ،آؾام يًٓؼش ٚايتٛصٜع  ،غض : ٠ؾًظطني .
 )24عؿاْ ،١عض ٚإمساع" )2002( .ٌٝايتذسٜع االطرتاتٝذ ٞيًشٜاضٝات اذتذٜج"١
ايطبع ١األٚىل ،اإلصذاس ايجاَْ ،ٞهتب ١ايؿال َ ،صش.
 )25عًٝا ،سمح ١بٓت ْاصش" . )2005( :أمناط ايظٝطش ٠املخ ١ٝيذ ٣ايتالَٝز رٟٚ
صعٛبات ايتعًِ يف طًطٓ ١عُإ"  .سطايَ ١ادظتري  ،نً ١ٝايرتب ، ١ٝداَع١
ايظًطإ قابٛغ  ،عُإ .
 )26عٓاقشْ ، ٠زٜش سػٝذ صاحل".) 1998 ( :أطايٝب ايتعًِ ٚايتؿهري املؿطً ١يذ٣
طًب ١داَع ١ايريَٛى ٚعالقتٗا ببعض املتػريات" ،داَع ١ايريَٛى  -نً ١ٝايرتب١ٝ
ٚايؿٓ( ،ٕٛسطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس)٠
 )27ايػٛط ، ٞعاطـ عبذ ايعضٜض".)2007( :ايعًُٝات ايشٜاض ١ٝايؿاعً ١إىل داْيب
ايذَاؽ عٓذ طًب ١ايصـ ايتاطع" ،سطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس ، ٠ادتاَع١
اإلطالَ ، ١ٝغض.٠
 )28قطاَٜٛ ،ٞطـ قطاَْ ،ٞاؾ".) 2000 (:١ٝطٝهٛيٛد ١ٝايتعًِ ايصؿ ، "ٞداس
ايؼشٚم ،عُإ.
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 داس ايؿهش، "١ٝ األطاط١ًِ ايتؿهري يًُشسًٝ)تع2001( " : ١ؿٜ ْا،َٞ) قطا29
.ٕ األسد- ٕ عُا،ىلٚ األ١ ايطبع،عٜصٛايتٚ ايٓؼشٚ ١يًطباع
ٞ بٓصؿ١ايتؿهري املشتبطٚ ًِب ايتعٝ أطاي١ "عالق. )1990(: ٖٓذ سدب،ٞظٝ) ايك30
. "ٕ عُا١ٜٓ ايصـ ايعاػش مبذ١ طًب٣ادتٓع يذٚ ظش باإلبذاعٜاألٚ ٔايذَاؽ األمي
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، ٠ ايكاٖش، "ًَٞس تهاٛ "اإلبذاع َٔ َٓع.)1997( :٠سٛٓذ سُٝ عبذ اذت،ٟ) َصش32
.١ٜ املصشًٛ أصت١َهتب
 داس،"١ ارتاص١ِٝ يف ايرتبٜٛايتكٚ اغٝ"ايك.)2000( :ٕٚآخشٚ  ايكُؽ،٢) َصطؿ33
.ٕ األسد، ٕ عُا، عٜصٛايتٚ ١ايؿهش يًطباع
٘عالقتٚ ٞاضٜ ايتؿهري ايش٣ٛ"َظت.)2007(:ِٜ عبذ ايهشٞ ؾتشْٞ ٖا، ِ) صت34
، ٠سٛ َادظتري غري َٓؼ١ سطاي، "٠ عؼش بػضٟ اذتاد١ طًب٣ات يذٚببعض ايزنا
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International 1997. P.781.
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Ltd, Retrieved march1,2003, from: Education The compete
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Unpublished, University of Northen Colorado, (0161) Aug.

م2016 ) اكتوبر15( ) المخلذ12( العذد

75

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

التفكير الرياضي وعالقته بجاانبي الادماغ لادى طلباة الصاف األول الثاانوي بأماناة
 أحمد أحمد عبد الله طلحي. أ،  عبد الله عباس مهدي المحزري.| د

ISSN : 2410-1818

العاصمة – صنعاء

39) Jensen , Eric , Brain-based Learning , Academic press Inc
Alexandria , Virginia, 2000 .
40) Marzano, Robert J., Brandt, Ronald S., Hughes، Carolyn Suc,
Jones, Beau Fly, Presseisen, Barbara Z., Rankin, Stuart C. and
Suhor, Charles. (1988). Dimensions of Thinking. A Framework
for Curriculum and Instruction. Virginia, ASCD.
41) Paul، Richard W. (1993). Critical Thinking. What Every
Person Needs toSurvive in a Rapidly Changing World.
Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.
42) Samuel, Leary (1999) , The Effect of thinking maps instruction on
the Achievement of fourth – grade students , Faculty of Virginia.
43) Turner, Julianne C. and Rossman, Karen. (1997). Encouraging
Mathematical Thinking. Mathematics Teaching in Middle
School, 3(1), 66 -72.

م2016 ) اكتوبر15( ) المخلذ12( العذد

76

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

ISSN : 2410-1818

التفكير الرياضي وعالقته بجاانبي الادماغ لادى طلباة الصاف األول الثاانوي بأماناة
| د .عبد الله عباس مهدي المحزري  ،أ .أحمد أحمد عبد الله طلحي

العاصمة – صنعاء

ملحق ( )1اختبارالتفكيرالرياض ي

أدب عٔ مجٝع األط ١ً٦ايتاي١ٝ

صؿش)1( ١

( )1يف ايؼاهٌ ايتااايَٝ ٞاٌ املظااتك )2( ِٝأَ ٟاااأ األػااااهاٍ ايتايٝااااٜ ١هاااإٛ
ٍٜ 1ظا:ٟٚ

(أ)

(ب) -

شتتًؿاً:
(أ)

(ب)

(ز)

(د)

(ز)( 1د) 1-

(َ )3عادياااااا ١املظااااااتك ِٝاملتُجًاااااا ١يف ( )4أَ ٟاااأ األػااااهاٍ ايتايٝاااا ١ال ميجااااٌ
تٓاظش:

ايؼهٌ أدْا:ٖٞ ٙ

(أ)

(ب)

(ز)
(أ) ص= 2-غ 2 -
(ب) ص=2غ 2-
(ز) ص=2غ2+
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العاصمة – صنعاء

(َ )5ااااا ٖاااا ٛايؼااااهٌ ايااااز ٟميجااااٌ ( )6ادتض ٤املعًٌ يف ػهٌ ؾٔ أدْاٙ
ميجٌ:

ايتظًظٌ أدْا:ٙ
(أ)

(ب)

(ز)

(د)
(أ) غ ∩ ص

(ب) غ

(ز) ى  /غ

(د) ى  /ص

تابع األط١ً٦

ص

صؿش)2( ١

( ) 7يتهٔ يذٜٓا طًظً ١األعذاد:

((( )8زتُاااٛع طاااٛي ٞأ ٟضاااًعني يف َجًاااح

..... ، ..... ،52 ،26 ،24 ،12 ،10 ،5

أنااارب َااأ طااا ٍٛايطاااًع ايجاياااح)) أَ ٟااأ

ايعااذدإ املؿكااٛدإ يف املتظًظااً ١أعااال ٙاألطٛاٍ ايتاي ١ٝتصًض إٔ تهَ ٕٛجًح:
ُٖا ( :أ )  ( 104 ، 54ب ) 65 ، 54
( ز ) 5 ، 53

(أ)

( د ) 108 ، 54

6 ،12 ،5

(ز) 12 ،5 ،3

(ب) 6 ،4 ،3
(د) 9 ،4 ،4

((( ) 10إرا عًُاات إٔ زتُااٛع قٝاطااات ( ) 11إرا نإ املظتك ِٝص =  2ؾإٕ :
املظتك ِٝص ٜٛاص ٟستٛس ايصادات

صٚاٜا املجًح تظا 180 ٟٚدسد))١

(أ)

َاااارا ميهٓاااو إٔ تظاااتٓتر يألػاااهاٍ

(ب) املظتك ِٝص ٜٛاص ٟستٛس ايظٓٝات

ايتاي:١ٝ

(ز) املظتك ِٝص ٜكطع نالً َٔ ستٛس
ايظٓٝات ٚايصادات.
(د)

املظتك ِٝص ميش بٓكط ١األصٌ

زتُاااااااٛع قٝاطاااااااات صٚاٜاااااااا ايؼاااااااهٌ
ارتُاط ٞتظا:ٟٚ
(أ) ( 270ب) ( 360ز) ( 540د) 720

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت
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(  ) 11إرا نإ عذد اياذٚا٥ش يف ايؼاهٌ  ،1 = 1ايؼاهٌ  ،3 = 2ايؼاهٌ ،6 = 3
ايؼهٌ  10 = 4نُا َٖٛ ٛضض يف األػهاٍ أدْا:ٙ

َااأ خاااالٍ تتباااع ايااآُط يف ايؼاااهٌ أعاااال ٙؾإْااا٘ طاااٝه ٕٛعاااذد اياااذٚا٥ش يف ايؼاااهٌ
ارتاَع:
(ب)  14دا٥ش٠

(أ)  13دا٥ش٠

(ز)  15دا٥ش٠

تابع األط١ً٦

(د)  16دا٥ش٠

صؿش)3( ١

(  ) 12اعتُادا عً ٢املٝاضإ (ٚ )1املٝاضإ (َ ) 2اا ٖا ٞاألػاهاٍ ايايت ضتتادٗاا يهؿا١
املٝضإ ايجايح ؟

األػهاٍ اييت ضتتادٗا يهؿ ١املٝضإ ايجايح ٖ............................. : ٞ

(أ)

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت

(ز)

(ب)
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( )13يف ايؼهٌ أدْا :ٙاملجًجني أ ب ز ٚاملجًح د ب ز ،إرا ناْت ايضا ( = ٍ ١ٜٚى)3 /
ٚايضا ١ٜٚب د ز قا ، ١ُ٥ؾإٕ صا ٖٞ ّ ١ٜٚأسذ ٣اإلدابات ايتاي ، ١ٝسذدٖا  ،ثِ بني
طبب اختٝاسى يإلداب: ١

(أ) 30

(ب) 45

(ز) 60

(د) 90

اإلداب............................... :ٖٞ ١
ايظبب...................................................:
...............................................................
ٚناْت  غ  ≤ أ

( )14إرا نإ أ

⇔

أ≤غ≤ -أ

سذد ارتطأ املٓطك ٞاملٛدٛد يف ايعباس ٠ثِ صشش٘ ؟
ارتطأ ٖا............................................................................................: ٛ
ايتصشٝاض.............................................................................................:

صؿش)4( ١

تابع األط١ً٦

( ) 15يف ايتايٜٛ ٞدذ َػايط ١سٜاض ١ٝيف اذتاٌ أدسغ اذتاٌ ٚساذد أٜأ ٜكاع ارتطاأ ثاِ
صشش٘:

ايظااااااااااااااااااااااؤاٍ :سٌ املرتادش | :١غ –  4 <| 3؟
اذتااٌ  | :غ – 4 <| 3

غ –  4 < 3أ ٚغ – 4- > 3
غ<7

أ ٚغ > 1-

زتُٛع ١اذتٌ = ص  1- ، ∞ -ط∩ص ∞ ، 7ط = ص  7 ، 1-ط
ارتطاااااااااااأ .........................................................................................:
ايتصشٝااااااض ..........................................................................................:
( ) 16أنتااب اناارب عااذد ممهاأ َاأ أصٚاز ايٓكاااط حبٝااح تهاا ٕٛاملظاااؾ ١بااني نااٌ
ْكطتني تظا 5 ٟٚ؟
اذتٌ.....................................................................................................................................:

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت
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( ) 17نا ٕٛبطااشٜكتني شتتًؿااتني َعادياَ ١اأ ايذسداا ١ايجاْٝا : ١إرا نااإ داازسٖا األٍٚ
غ- = 1

 ،دزسٖا ايجاْ ٞغ 6 = 2؟

اذتٌ:
ايطشٜك ١األ ( ..........................................: ٍٚخًـ ايٛسق...................................) ١
ايطشٜك ١ايجاْ (.........................................: ١ٝخًـ ايٛسق...................................) ١
( ) 18أثباات إٔ (ظا2ااغ  +ظتا2ااغ ) = ظا2ااغ  +ظتاااغ ٖٚااٌ ميهاأ إٔ تتٛصااٌ إىل ْؿااع
ايٓتٝذ ١بطشٜك ١أخش ٣دذٜذ ٠بني ريو:
اذتٌ بطشٜكَ ١أيٛؾَ ١عشٚؾ ( ........................: ١خًـ ايٛسق.............................) ١
سٌ آخش دذٜذ غري َأيٛف  (......................... :خًـ ايٛسق...............................) ١

اْتٗت األط ١ً٦بايتٛؾٝل ٚايٓذا

للعلوم اإلنسانيت واالحتماعيت
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