
فعالية برنامج قائم على بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة والوسائط 

المتعددة في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف التاسع األساسي 

 باألردن 
 عدنان خلف سفهان الحباشنة

 )مدير مدرسة(

 ة:ـــمقدم

يختلف دور معلم الرياضيات في القرن الحادي 
المعاصرة لتدريس  والعشرين في ظل االتجاهات

الرياضيات، فلم يعد ناقاًل للمعرفة ، بل يجب 
عليه أن يعمل على مشاركة الطالب في 
الحصول على المعلومات ، فيعطي الحد 

الطالب ان يبحث عن  ىاألدنى منها ، وعل
بقية المعلومات التي يحتاجها من مصادرها 
المتعددة، حيث إن الهدف من تدريس 

هارات التفكير لدى الرياضيات هو تنمية م
لذا فمعلمو  الطالب بأنواعه المختلفة،

الرياضيات في حاجة إلى  التدريب على العديد 
من استراتيجيات التدريس التي تنقل الطالب 
من ثقافة الذاكرة إلى  ثقافة النقد وهذا بدوره 
يساعد في توليد المعلومات الرياضية حتى 
يتمكن الطالب من توظيفها في المواقف 

مختلفة ، ومن بين تلك االستراتيجيات ال
استراتيجيات ما وراء المعرفة ، فهي تعد بمثابة 

ا وظيفتها التخطيط والمراقبة هعمليات تحكم علي
وأنها تمثل قدرة الفرد على التفكير في  ،والتقييم

مجريات  التفكير أو حوله وأنه التفكير بصوت 
عال أو الحديث مع الذات بهدف متابعة 

 34، 9111حل المشكلة ) جروان ، ومراجعة 
. ) 

بأنها العمليات Borich ) كما عرفها بوريتش )
عقلية التي يستخدمها المتعلم لفهم واستدعاء ال

محتوى التعلم وتشمل المعرفة والوعي والضبط 
 (Borich, 1996, 338.) 

ومن هذه االستراتيجيات على سبيل المثال : 
، استراتيجية استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة 

التساؤل الذاتي، استراتيجية المنظمات السابقة 
التمهيدية ، استراتيجية التفكير بصوت عال ، 
استراتيجية السؤال والجواب ، استراتيجية 
العصف الذهني ، استراتيجية التعلم التعاوني ، 
استراتيجية عمل االشكال التوضيحية 

 ( ،......إلخ.K.W.L.H)استراتيجية 
 ااستخدام تلك االستراتيجيات لها دور  والشك أن

في تنمية قدرة الطالب على االستيعاب  فعاال
والتنبؤ وجمع المعلومات وتوظيفها ، كما 
يصبح الطالب أكثر وعيًا بعمليات تفكيره ، 
وتقلل من صعوبات التعلم التي تواجه الطالب 
أثناء دراستهم للمقررات الدراسية ) الطناوي ، 

، 1002مي ، الدليمي ، ، الهاش90،  1009
21 ). 

تنشط بيئة تعلم الطالب يجب  ىوحت
االستفادة من التطورات التكنولوجية ، حيث 
أصبحت المستحدثات التكنولوجية ضرورة ملحة 
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في توفير  أهميةلجميع الطالب لما لها من 
بيئة تعليمية من الراحة واأللفة ، حيث تسهم 
تلك الوسائط من نصوص مكتوبة وأصوات 

وم توضيحية أو حركية وصور ثابتة ورس
 األهداففي تحقيق العديد من  ىوموسيق

 (.92،  1002التربوية ) عبد المنعم ، 
أن التدريس  Mayerويري ماير 

باستخدام تلك الوسائط يساعد في اكتساب 
ات والمهارات عبر شاشة المفاهيم والتعميم

، كما يشجع على االستنتاج والتفسير الكمبيوتر
 (. Mayer , 2001, 41لمعلومات ) وإدراك ا

ومن مميزات استخدامها : مراعاة مبدأ 
الفروق الفردية بين الطالب ، استثارة دافعية 

الطالب، سرعة  وإيجابيةالطالب للتدريس 
اإلدراك وجذب االنتباه ، ترميز المثيرات مثل 
السمعي والبصري ، سرعة االستجابة والفهم ) 

، 1001،  ، عبد الحميد1001العريفي ، 
Bruder,1997, 22-26) 

وبالنسبة الستخدام الوسائط في تعليم 
من البحوث  %20الرياضيات فقد أشارت 

والدراسات في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم 
الفهم من في تعليم وتعلم الرياضيات يزيد 

للرسوم والمعلومات وينمي القدرة على حل 
 ,Fry, Ketteridge, Marchallالمشكالت ) 

1999, 427) 
كما أن التدريس المدعوم بالصوت 

يحفز  أنوالصورة والتقنيات الحديثة يمكن 

الطالب وينمي التعاون والتنافس والمشاركة 
بذلك المجلس القومي  أوصىكما  ،بينهم

( بضرورة NCTM, 2000لمعلمي الرياضيات )
توفير تكنولوجيا التعليم لدى الطلبة والمعلمين 

 ضيات .من اجل دراسة الريا
وقد حاول الباحث في بحثه الدمج بين 

( 1عدة استراتيجيات ما وراء معرفية وعددها ) 
من  كمتغير مستقل واحدوالوسائط المتعددة 

خالل برنامج قائم على تلك االستراتيجيات 
 والوسائط المتعددة.

ويعد تنمية مهارات التفكير الناقد أحد 
في األهداف الرئيسة لتدريس مادة الرياضيات 

، حيث تهدف أنشطة األساسيمرحلة التعليم 
التفكير الناقد إلى  تقديم أنواع من المثيرات 

تفكير الطالب ليختبروا طرق تفكيرهم  ىتتحد
في الرياضيات واستخداماتها وتتضمن قدرات 
عقلية فرعية تتمثل في التحليل والتركيب 

رياضي والتقويم لما يتعرض له من محتوى 
 ( . 129، 1003عبيد ، )

كما يظهر التفكير الناقد في عدة مظاهر 
التفسير والتحليل واالستدالل والتقويم  :منها

ووضع الحجج والتأمل ، ومن مهاراته : معرفة 
االفتراضات والتفسير وتقويم المناقشات 
واالستنباط واالستنتاج ) أبو زينة ، عبابنة، 

1002 ،123 . ) 
( معيار NCTM,2000كما تضمنت وثيقة ) 

 لتفكير حيث تناولت : ا
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إدراك أهمية التفكير والبرهان في  -
 الرياضيات .

 بناء تخمينات رياضية والتحقق منها . -

 تطوير وتقييم حجج وبراهين رياضية . -

متعددة من التفكير  أنماطاختيار واستخدام  -
 المنطقي وأساليب البرهان .

ويتطلب التفكير الناقد أن نمد تفكيرنا لنصل 
الحدث وهذا  أوللموضوع إلى  فهم كامل 

يتطلب عدة مهارات مثل : التحليل والمقارنة 
والتصنيف والترتيب  األحكاموالتفسير وإصدار 

 ،وفحص المعلومات والتأكد من دقة المصادر
 اإلنسانتعد متطلبًا سابقًا تمكن  األموروهذه 

من حل المشكالت واتخاذ القرارات )عبيدات ، 
 .(911،  1002أبو السميد ، 

ما يوجد اختالف بين الباحثين في تحديد ك
مفهوم التفكير الناقد حيث اعتبر منهج في 
التفكير أو مجموعة من المهارات أو عمليات 
عقلية، ولكن هناك قواسم مشتركة بين هذه 
التعريفات وهي: االبتعاد عن القفز إلى  

المتوفرة ومصادر  األدلةالنتائج، تقييم 
فاعلية عالية، المعلومات، استخدام العقل ب
صنع القرارات توفير الفرص للتدريب على 

  Raw, 1998,102 ).،1099سليمان ، )
اهتمامًا بالغًا بتعليم التفكير  األردنوقد أولت  

الناقد ، حيث أعدت وزارة التربية والتعليم خطة 
 -9119ي الفترة من )لتدريب المعلمين ف

حد أهداف تلك الخطة توجيه أ( وكان 9112

س لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى التدري
الطالب ، وفي هذا السياق جاء افتتاح مدرسة 
اليوبيل للطلبة الموهوبين في مطلع العام 

( في عمان لتقدم نموذجًا في 9114-9113)
التعليم يركز على تنمية مهارات التفكير الناقد 

 واإلبداعي.
وقد أجريت عدة بحوث ودراسات في مجال 

تيجيات ما وراء المعرفة في استخدام استرا
تدريس الرياضيات منها على سبيل المثال : 

(Collhorp, 1990 , Sherzer, 1995, El-emam, 

1999, Marje, 2001.) 
أما في مجال استخدام الوسائط المتعددة في 
تدريس الرياضيات فقد أجريت عدة بحوث 

سبيل المثال ودراسات منها على 
(Nguyen&Kulm,2005 , Suh, Moyer, Heo, 

2005 , Taylor, 2008.) 
أما البحوث والدراسات التي أجريت في مجال 
تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات 

؛  1003يمكن إيجازها في اآلتي ) أبو جوده ،
؛ العلوان ، العزازي ،  1002عبد القادر ، 

؛ خشان ،  1002؛ عبد النظير ،  1002
 (.1094، ؛ حبيب  1091؛ هالل ،  1090

وقد تم تحديد أربع مهارات رئيسة للتفكير الناقد 
 ، مدىاج، التفسير، تقويم الحججوهي : االستنت

 Christopher, 1998, Burnمناسبة المعلومات )

& Boys, 2000.) 
 مشكلة البحث :
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تتلخص مشكلة البحث الحالي في تدني 
مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف 

ردن، كما اتضح من خالل التاسع األساسي باأل
نتائج البحوث والدراسات السابقة ، وكذلك خبرة 
الباحث في مجال تدريس الرياضيات، ويمكن 
تحديد المشكلة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

 التالي:
ما فعالية برنامج مقترح قائم على 
استراتيجيات ما وراء المعرفة والوسائط المتعددة 

ر الناقد لدى طالب في تنمية مهارات التفكي
 الصف التاسع األساسي باألردن ؟ 

 هدف البحث :

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق الهدف التالي:

قياس فعالية البرنامج المقترح في تنمية  -
مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى 
 طالب الصف التاسع األساسي باألردن.

 فرضا البحث:

ستوى يوجد فرق دال إحصائيا عند م  -9
 طالب( بين متوسطي درجات 0002)

المجموعتين التجريبية والضابطة في 
االختبار البعدي للتفكير الناقد في 

طالب الصف الرياضيات  ومهاراته لدى 
التاسع األساسي لصالح طالب المجموعة 

  . التجريبية
يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -1

( بين متوسطي درجات طالب 0002)
 –ي القبل التطبيقلتجريبية في المجموعة ا
في لتفكير الناقد ومهاراته ختبار االبعدي ال

الرياضيات لدى طالب الصف التاسع 
 . األساسي لصالح التطبيق البعدي

 أهمية البحث :

 يمكن تحديد أهمية البحث فيما يأتي :
أهمية موضوعه والمتمثل في فعالية برنامج  -9

مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء 
المعرفة والوسائط المتعددة في تنمية 
مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف 

 التاسع األساسي باألردن.

يوجه مخططي المناهج ومؤلفي كتب   -1
الرياضيات المدرسية إلى االهتمام 
باستراتيجيات ما وراء المعرفة والوسائط 
المتعددة من خالل البرنامج المقترح 

ير الجبرية، لتدريس وحدتي :تحليل المقاد
 االقترانات التربيعية.

تحسين مهارات التفكير الناقد لدى طالب   -4
 الصف التاسع األساسي باألردن.

استفادة معلمي الرياضيات من األنشطة   -3
المتضمنة في البحث في ضوء البرنامج 
المقترح وكذلك كراسة نشاط الطالب المعدة 

 لهذا الغرض .
 أداة البحث ومواده:

 الناقد في الرياضيات  اختبار التفكير
لطالب الصف التاسع األساسي من إعداد 

 الباحث باإلضافة إلى  المواد اآلتية:

  برنامج لتدريس وحدتي الرياضيات بالصف
 التاسع األساسي طبقًا للبرنامج المقترح .
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   كراسة نشاط الطالب في وحدتي
 الرياضيات بالصف التاسع األساسي.

 عينة البحث : 

قصدية من مدرسة راكين  تم اختيار عينة
الثانوية للبنين بقصبة الكرك باألردن مقر عمل 
الباحث لوجود تيسيرات خاصة بالتطبيق بواقع 

( طالبا 0 وزعا 40شعبتين قوام كل منهما )
عشوائيا إلى مجموعتين احداهما تجريبية 
واالخرى ضابطة بالتساوي حيث قام الباحث 
ت بالتدريس لطالب المجموعتين معا لتثبي

متغير الخبرة ووجود طالب المجموعتين في 
 منطقة جغرافية واحدة.

 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي على:

وحدتين من وحدات كتاب الرياضيات  -9
للصف التاسع األساسي خالل الفصل 

م ، وهما 1092 –1092الدراسي األول 
الوحدة األولى : تحليل المقادير الجبرية، 

 ات التربيعية.الوحدة الثانية: االقتران

مدرسة راكين الثانوية للبنين التابعة  -1
 لقصبة الكرك باألردن.

 منهج البحث :

 استخدم الباحث كأل من المنهجين التاليين:

لتحديد مهارات  المنهج الوصفي التحليلي -9
التفكير الناقد لدى طالب الصف التاسع 
األساسي ، واستقراء البحوث والدراسات 

ة البحث ، السابقة ذات الصلة بمشكل

ووصف وإعداد أداة البحث ، وفي تفسير 
 ومناقشة النتائج .

لتحديد فعالية  المنهج شبه التجريبي -1
البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير 
الناقد لدى طالب الصف التاسع األساسي 

 باألردن.

 على النحو التالي : المتغيراتوكانت 
 : وله مستويان هماالمتغير المستقل :

البرنااااااااااااااامج المقتاااااااااااااارح القااااااااااااااائم علااااااااااااااى  -أ
استراتيجات ما وراء المعرفة والوساائط 

 المتعددة .
 طريقة التدريس المعتادة . -ب

 المتغير التابع:

 .مهارات التفكير الناقد في الرياضيات 

وقد تم استخدام تصميم المجموعتين 
المتكافئتين ) التجريبية ، الضابطة ( مع 

البحث كما  التطبيق القبلي / البعدي ألداة 
 :يأتي
التطبيق القبلي الختبار التفكير الناقد على  -

 عينة البحث.
تطبيق البرنامج المقترح على طالب   -

المجموعة التجريبية ، وتطبق طريقة 
التدريس المعتادة على طالب المجموعة 

 الضابطة 
ثم التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد  -

 على طالب المجموعتين التجريبية
 والضابطة.

 إجراءات البحث :
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 سارت إجراءات البحث في الخطوات اآلتية :

استقراء البحوث والدراسات السابقة  -9
المتعلقة بموضوع البحث ووضعها في 

 محاور تبعًا لمتغيرات البحث.
دراسة اإلطار النظري وفقًا لمتغير البحث  -1

 المستقل والتابع.
يجيات ما إعداد البرنامج القائم على استرات -4

وراء المعرفة والوسائط المتعددة 
 وعرضه على السادة المحكمين.

إعداد كراسة األنشطة المتعلقة بوحدتي  -3
الدراسة وعرضها على السادة 

 المحكمين.
إعداد أداة البحث وهي: اختبار التفكير  -2

الناقد في الرياضيات، وعرضها على 
 السادة المحكمين.

ًا وتوزيعها إلى  اختيار عينة البحث قصدي -2
مجموعتين تجريبية وضابطة وتحقيق 
التكافؤ بينهما من حيث بعض 

 المتغيرات مثل القائم بالتدريس.
تطبيق أداة البحث على عينة استطالعية -2

غير عينة البحث األساسية لتحديد 
الزمن ومعامالت السهولة والقدرة على 

 التمييز وثبات تلك األداة .
قبليًا على طالب تطبيق أداة البحث  -2

المجموعتين التجريبية والضابطة في 
-1092بداية الفصل الدراسي األول 

 م.1092

التدريس لطالب المجموعة التجريبية  -1
باستخدام البرنامج المقترح وفي نفس 
الوقت تم التدريس لطالب المجموعة 
الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة 

 في التدريس.
بعديًا بعد االنتهاء تطبيق أداة البحث  -90

من تدريس وحدتي الدراسة على طالب 
المجموعتين التجريبية والضابطة، 

 وتسجيل النتائج تبعًا ألسئلة البحث.
 تحليل نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. -99
تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء  -91

 النتائج التي أسفر عنها البحث.
 مصطلحات البحث :

 ا وراء المعرفة:استراتيجيات م -9
تعرف إجرائيا في البحث الحالي بأنها مجموعة 
اإلجراءات التي تختلف من استراتيجية إلى 
أخرى حيث يقوم بها الطالب بتوجيه من المعلم 
لتوضيح مدى وعيه بالعمليات الذهنية ونوع 
التفكير المستخدم في حل المشكلة التي تقابله 
يل قبل / أثناء / بعد دراسته لوحدتى تحل

المقادير الجبرية واالقتران التربيعي مما يسهل 
تحصيله وتنمية مهارات التفكير الناقد وخفض 
قلق الرياضيات لديه وتشمل اآلتي: تنشيط 
المعرفة السابقة، التساؤل الذاتي، العصف 
الذهني، التفكير بصوت عال، التعلم التعاوني، 

، التدريس التبادلي، وعمل KWLHالتلخيص، 
 لتوضيحية.األشكال ا
 الوسائط المتعددة: -2
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تعرف إجرائيا في البحث الحالي بأنها أدوات 
تساعد في عرض المادة العلمية في وحدتي 
التحليل إلى العوامل واالقترانات التربيعية 
باستخدام الكلمات والصور معًا، فمن حيث 
الكلمات أن المحتوى الرياضي السابق يعرض 

طبوع، بشكل لفظي أي بشكل نص مسموع أو م
ويعنى بالصورة أن المحتوى الرياضي يعرض 
بشكل تصويري أي باستخدام الرسوم البيانية 
مثل الصور والمخططات والبيانات المجدولة 
والرسوم المتحركة مثل الصور الحركية، حيث 

 .Data Showيتم عرضها باستخدام جهاز 
البرنامج القائم على استراتيجيات ما  -3

 لمتعددة:وراء المعرفة والوسائط ا

يعرف إجرائيا في البحث الحالي بأنه مجموعة 
المفاهيم والتعميمات والمهارات والمشكالت 
الرياضية التي تقدم لطالب الصف التاسع 
األساسي باألردن من خالل دمج بعض 
استراتيجيات ما وراء المعرفة والوسائط المتعددة 
حيث يشتمل كل درس على األهداف والمحتوي 

التدريس واألنشطة وأساليب واستراتيجيات 
 التقويم المتبعة.

 الناقد: التفكير -4
 أحد بأنه الناقد التفكير الباحث يعرف

 الطالب سلوك في حدوثها المتوقع التفكير أنواع
 جوهر أن حيث الرياضيات، حصص داخل
 والتأني التمهل في يتمثل التفكير من النوع هذا
 األداء، صحة من والتحقق األحكام إصدار في

 من الحالية الدراسة في ويتكون  الحقيقة، ختبارا
 التفسير، االستنتاج،) اآلتية الفرعية المهارات

( المعلومات مناسبة مدى تحديد الحجج، تقويم
 الناقد التفكير اختبار في الطالب بدرجة ويقاس
 الرياضيات لهذا الفرض. في الباحث أعده الذى

من خالل  المقترح البرنامج إعدادمراحل 
 :اآلتيةطوات الخ

 إعدادتم البرنامج :  إعداد أسس -1
البرنامج المقترح في ضوء استراتيجيات ما وراء 
المعرفة والوسائط المتعددة حيث اعتمد  على  

 : 

توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة  -أ
وحدتي والوسائط المتعددة في تعليم وتعلم 

الرياضيات وهما وحدة تحليل المقادير 
 ة االقترانات التربيعية.الجبرية، ووحد

خصائص نمو طالب الصف  ةمراعا -ب
نهم في مرحلة إحيث  األساسيالتاسع 

 .العمليات المجردة
التقويم  أساليبالتنوع في استخدام  -ج

المستخدمة من حيث التقويم الذاتي0 التقويم 
0 األقرانمن قبل المعلم0 التقويم من قبل 

االختبارات التكوينية0 كتابة التقارير0 
 .قويم القبلي والختامي والمالحظةالت

توفير بيئة صفية مناسبة من خالل :  -د
و تشجيع المنافسة 0  آلراء الطلبةاالستماع 

فكارهم 0 تنمية ثقتهم بأنفسهم0 توفير أتقبل 
متعددة من التغذية الراجعة 0  أنماط
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 0 سهولة الحركة األسئلةالسماح لهم بطرح 
 داخل الفصل.

تيجيات ما وراء التنوع في استخدام استرا -ه
 .المعرفة

 .التنوع في استخدام الوسائط المتعددة -و

متعددة من  أنماطصياغة واستخدام  -ز
 .في مستويات المجال المعرفي األسئلة

استخدام مصادر المعرفة داخل وخارج  -ح
 .المدرسة

ث تتناسب مع مستوى يبح األنشطةتنوع  -ط
 .الطالب

 أهداف البرنامج المقترح :  -2

امج : هدف البرنامج الهدف العام للبرن
الرياضيات  تحسين التحصيل فيالحالي إلى 

مهارات التفكير الناقد وخفض قلق تنمية و 
الرياضيات لدى طالب الصف التاسع 

من خالل الدمج بين  األردنفي  األساسي
استراتيجيات ما وراء المعرفة والوسائط المتعددة 
ويمكن ترجمة هذا الهدف العام إلى مجموعة 

  اإلجرائية. فاألهدامن 
فمن المتوقع في نهاية البرنامج أن يكون 

 : الطالب قادرا على أن 

  يحلل الفرق باين مربعاي حادين إلاى عواملاه
 األولية.

  يحاااااال مسااااااائل  علااااااى  تحلياااااال فاااااارق بااااااين
 .مربعين

  يحلااال العباااارة التربيعياااة  علاااى  الصاااورة  أ
 .+ ب س + ج 1س

  يحلاااااااال مسااااااااائل  علااااااااى  تحلياااااااال العبااااااااارة
 .التربيعية

 األولية.لل مجموع مكعبي إلى عوامله يح 

  يحل مسائل  على  تحليل مجموع مكعبين 

  عواملااااااه  إلاااااىيحلااااال الفاااااارق باااااين مكعبااااااين
 األولية.

  يحاال الطالااب مسااائل  علااى  تحلياال الفاارق
 بين مكعبين 

  أوبين حدين  األكبريوجد العامل المشترك 
 .كثرأ

  يحاااااال مساااااااائل  علااااااى  العامااااااال المشاااااااترك
 األكبر.

 بااااين  األصااااغرالمشااااترك  يوجااااد المضاااااعف
 .كثرأ أوحدين 

 هاا إلاى ليختصر المقاادير الكسارية بعاد تحلي
 األولية.عواملها 

 يحل مسائل  على  المقادير الجبرية. 

  يحلااااااال المعادلاااااااة الكسااااااارية إلاااااااى عواملهاااااااا
 األولية.

 يحل مسائل  على  المعادلة الكسرية. 

 االقتران التربيعي ىيرسم منحن. 

  يعيار االقتران التربفصأيحدد. 

 ة بيانياعييحل المعادلة التربي. 

  يحااااااال المعادلاااااااة التربيعياااااااة بتحليلهاااااااا إلاااااااى
 األولية.عواملها 
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 يحل المعادلة التربيعية بإكمال المربع. 

  يحااال المعادلاااة التربيعياااة باساااتخدام القاااانون
 .العام

 علاااااااى  االقتااااااااران   ةيحااااااال مساااااااائل حياتيااااااا
 .التربيعي

  يسااااتنتج المعلومااااات الرياضااااية ماااان قضااااايا
 .معطاه

  لكل عملية رياضية األسبابيفسر. 

  يقااااوم الحجااااج الرياضااااية المرتبطااااة بقضااااية
 .رياضية مثارة

  يحدد المفاهيم الرياضية غيار المناسابة باين
 .عده مفاهيم معطاه

 ة الرياضاااية التاااي تجماااع طااايحااادد اساااما للراب
 .كثر من مفهوم رياضيأبين 

 رياضااااية تضاااام عااااده مفاااااهيم  ةيكااااون جملاااا
 .رياضية متشابهة

  صااااااانع  نالرياضااااااايات ماااااااادة مااااااا أنياااااااتفهم
جاءت لتحل العديد من المشكالت  اإلنسان
 .الحياتية

  أوأال يتخااوف ماان دراسااة مااادة الرياضاايات 
 .حل المسائل أومن المعلم 

 المحتوى العلمي للبرنامج :   -3

يتكون المحتوى العلمي للبرنامج الحالي 
من الرياضيات بكتاب الصف  نمن وحدتي
 وهما: ردناألفي  األساسيالتاسع 

)تحليل المقادير الجبرية(  األولىالوحدة 
 ( دروس هي:2تكون من )تو 

 .: الفرق بين مربعين وتحليلهاألولالدرس  -
 .الدرس الثاني: تحليل العبارة التربيعية -
 .الدرس الثالث: مجموع مكعبين وتحليله -
 .الدرس الرابع: الفرق بين مكعبين وتحليله -
 األكبر. الدرس الخامس : العامل المشترك -
الدرس السادس : المضاعف المشترك  -

 األصغر.
 .الدرس السابع : المقادير الكسرية -
 .الدرس الثامن: المعادلة الكسرية -

الوحدة الثانية : ) االقتران التربيعي ( وتتكون 
 ( دروس وهي :2من )

: االقتران التربيعي ورسم  األولالدرس  -
 منحناه 

 بيعي قتران التر اال أصفارالدرس الثاني :  -

 الدرس الثالث : حل المعادلة التربيعية بيانيا  -
الدرس الرابع : حل المعادلة التربيعية  -

 بالتحليل إلى العوامل 
الدرس الخامس : حل المعادلة التربيعية  -

 بإكمال المربع 
الدرس السادس : حل المعادلة التربيعية  -

 بالقانون العام 
صياغة المحتوى السابق  تم إعادة حيث
كل من استراتيجيات ما وراء المعرفة في ضوء 

والوسائط المتعددة عند تدريسه لطالب 
المجموعة التجريبية0 وتدريس المحتوى السابق 
نفسه لطالب المجموعة الضابطة باستخدام 

 لتدريس في ا طريقة المعتادةال
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استراتيجيات التدريس المستخدمة في  -4
 تدريس البرنامج :

يات من ( استراتيج1استخدم الباحث )
 إعادةبين استراتيجيات ما وراء المعرفة عند 
 أنهاصياغة المحتوى العلمي للبرنامج 0 حيث 

 مة لطبيعة وحدتي الدراسة وهيءاكثر مال
 :استراتيجيات

  السابقة المعرفةاستراتيجية تنشيط : 

في هذه االستراتيجية يقوم الطالب 
لموضوع ا ةثناء وبعد قراءأبعدة مهام قبل و 

هم خبراته أ يحدد الطالب  ةالقراء قبلالرياضي: 
التي سوف  الجديدة بالمعرفةويربطها  ةالسابق

 الشائعة، الرياضيةيتعلمها ويبحث عن المفاهيم 
يحدد الطالب كيف يمكن تطبيق  القراءةثناء أ

في المواقف والمعلومات  السابقة المعرفة
ذا كانت إ السابقةالجديدة ثم يصحح معلوماته 

م مدى استفادته في يقي   راءةالقوبعد  خاطئة
 .الربط بين السابق والحالي

 :استراتيجية التساؤل الذاتي 
يتم تدريب الطالب على  :قبل التعلم

سلوب البحث الذاتي لتنشيط عمليات أاستخدام 
فعل أوال؟ لماذا أفعل أ) ماذا  المعرفةما وراء 

عرفه عن أ هذا؟ لماذا يعد هذا مهما؟ ما الذي 
الهدف من ذلك تشجيع هذا الموضوع؟( و 

هداف تثيرهم وتحفزهم أ الطالب على وضع 
 .للعمل وجمع المعلومات

جهها في او أسئلة التي ثناء التعلم: ما األأ
و ألفهم هذا  ةحتاج لحظأهذا الموقف؟ هل 

في هذا الموقف  ةفكار الرئيستعلمه؟ ما األ
تساعد في تنظيم  األسئلةن هذه إحيث 

 األفكار.زيد من المعلومات وتذكرها وتوليد م
نا عملت؟ هل ما أبعد التعلم: كيف  

حتاج إلى أتوقعه؟ هل أكنت  ماتعلمته يقترب م
ن هذه إمن جديد؟ حيث  ةعادة المهمإ 

التساؤالت تساعد في تحليل المعلومات 
 .منها ةواالستفاد

  استراتيجيةK.W.L.H:  تتلخص هذه
ربع أاالستراتيجية في عمل جدول من 

ن هذه إا حرف حيث فيه ةخانات كل خان
 االستراتيجية تركز على بناء المعنى فمثال:

 (K)  عرف عن هذا أ تعني ماذا
هم أ حيث يسجل الطالب  ؟الموضوع
 .فيه السابقةخبراته 

 (W ) في هذا  أتعلمه أن أتوقعتعني ماذا
ويتم ذلك عن طريق عرض  ؟الموضوع
 .الدرس على الطالب أهداف

 (L) وع تعني ماذا تعلمت في هذا الموض
 ؟من مفاهيم وتعميمات ومهارات رياضية

 (H )أيتعني كيف تم التعلم0 ب 
و طريقة وهل يمكن تعميمها أاستراتيجية 

 ؟ال أمبكل المواقف 
 :عبارة عن  استراتيجية العصف الذهني

كبر عدد ممكن من أمناقشة جماعية لتوليد 
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فكار ثم تصنيفها واختيار المناسب منها األ
المعلم بطرح سؤال  ألحل المشكلة 0 حيث يبد

و مشكلة على الطالب ثم يطلب منهم توليد أ
و المقترحات أكبر عدد ممكن من الحلول أ

فكار ثم يسجل هذه األ ،لحل هذه المشكلة
في مناقشتها  أثم يبد ،دون التعليق عليها

حيث  ،واختيار البديل المناسب للحل ،معهم
العصف الذي يعني  أيعتمد ذلك على: مبد

جيل النقد والتقييم ثم أد الكيف0 وتن الكم يولأ
طالق إقواعد العصف الذهني التي تهتم ب

فكار من حيث الكم وعدم النقد العنان لأل
 .ويرهافكار وتطوالتدقيق بين األ

 :حيث يتم  استراتيجية التفكير بصوت عال
تطبيق هذه االستراتيجية عندما يتوصل 

فيطلب  ةغير متوقع نتيجةالطالب إلى 
ن يفكر بصوت عال أحدهم أالمعلم من 

مسموع عن الخطوات التي اتبعها لحل 
ن يحدد موضع أويستطيع المعلم  المشكلة
طفال حد األأفي التفكير فمثال يقول  أالخط

بصوت عال  هوعند تفكير  10=2+22ن أ
وهنا  010  020  020  021  022  22قال 

يتدخل المعلم لتعديل السلوك الخاطئ حيث 
خطاء اف األيستطيع الطالب اكتش

وتزيد من تحكمهم في  ةواالعتقادات الخاطئ
 ان يفكرو أيجابي و هم اإلئداأنفسهم وتحسن أ

 .سلوب منظمأكثر وبأ ةبدق

 :عبارة عن  استراتيجية التعلم التعاوني
موقف تعليمي يتعلم فيه الطالب في 
مجموعات صغيرة غير متجانسة تحصيليا 

طالب يسعون  ةإلى خمس ةوتتكون من ثالث
معتمدين على  ةهداف مشتركأ تحقيق  نحو

بعضهم البعض وتساعد هذه االستراتيجية 
 على:

 يجابي بين الطالب فالطالب االعتماد اإل
ليس مسؤوال فقط عن تعلمه بل مسؤوال 

 المجموعة.يضا عن تعلم كل عضو في أ
  حيث يكون التفاعل بين  بالمواجهةالتفاعل
 .وجها لوجه لفظيا وعمليا المجموعةفراد أ

 نه على الرغم أالفردية بمعنى  لمحاسبةا
ن كل أال إ ةن العمل يتم في مجموعأمن 
في  ةفيها مطالب بتعلم جوانب معين دفر 

 .الموضوع
  المهارات االجتماعية حيث يتطلب العمل

 االجتماعيةبعض المهارات  المجموعةفي 
ي أخرين0 احترام الر مثل االستماع إلى اآل

شهر أومن خرين خر0 تشجيع اآلي اآلأوالر 
التعلم  استراتيجيات التعلم التعاوني:
البحث ، التعاوني الجمعي )دوائر التعلم(

التنافس بين ، الجمعي )استقصاء التعاون(
 ي.التنافس الفرد، المجموعات

 عبارة عن  التدريس التبادلي: استراتيجية
تعليمي يحدث في صورة حوار بين نشاط  

خر آو بين طالب و أ ،المعلم والطالب
ن يعمل الطالب في مجموعات أعنى بم

دوار على كل منهم مع وجود توزع فيها األ
 ةواختيار مهار  ة،و قائد لكل مجموعأمرشد 
من النص الرياضي وبعد تبادل  ةمعين

عضاء ومما تنظمه بين جميع األ قراءتها
خر في آيتم اختيار مرشد  ،راءأفكار و أمن 

 ،دوارقراءة فقرة جديدة يتبادلون فيها األ
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سئلة حول مضمون يث تم طرح األح
حيث يعزز  ،والتساؤل فيما بينهم المهارة

التساؤل فكرة تلخيص المحتوى الرياضي 
والتوضيح المطلوب  األسئلة،وتوجيه 

والتنبؤ بما سيحدث مستقبال في ضوء 
حيث تعتمد هذه  المعطاة،المعلومات 

االستراتيجية على التلخيص وتوجيه 
 .والتوضيح والتنبؤ األسئلة

 تساعد هذه  التلخيص : استراتيجية
هم النقاط أ االستراتيجية على تلخيص 

الرئيسة في الدرس بعد االنتهاء من شرحه 
دة في احيث تركز ع ،من قبل المعلم

الرياضيات على القوانين والنظريات 
بالدرس حيث يتطلب  ،والنتائج المتعلقة

فكار ن يميز بين األأذلك من المعلم 
ن يركز على أساسية0 و ساسية وغير األاأل

د بين 0 والربط الجي  المفتاحيةالكلمات 
ال يزيد الموضوع أالجمل والفقرات على 

من الموضوع  (%40)بعد تلخيصه عن 
 .األصلي

 شكال التوضيحية:استراتيجية عمل األ 
ن يساعد أحيث يتطلب ذلك من المعلم 

الطالب على ترجمة العبارات اللفظية إلى 
و رسم أاضية و معادالت ريأرموز 

وعند وجود شكل  ،للنظريات والتمارين
توضيحي يطلب المعلم من الطالب تحديد 

حيث  ،فيه المتضمنةالمفاهيم الرياضية 
تعد استراتيجية الرسم احدى استراتيجيات 

اللفظية الرياضية0 حيث تحول  المسألةحل 
 العالقةالمحتوى الرياضي إلى رسم يظهر 

شكال ألجزاء حيث تشمل هذه ابين األ

0 مصفوفات نڤ شكالأعمل جداول0 
 0 الخرائط ومخططات المشكلة . المقارنة

االستراتيجيات مع  هحيث تم استخدام هذ
منظومة تعليمية  أنهاالوسائط المتعددة حيث 

متكاملة تشمل النصوص المكتوبة 0 الصوت 
المسموع 0 الصور 0 الرسوم الثابتة والمتحركة 

ة 0 حيث تمت تعمل معا كوحدة وظيفية واحد
هذه  وإنتاجميم صعدة شروط عند ت ةمراعا

(  12-012  01002  نشوان ةالوسائط )عفان
 :وهي

  االبتعاد عن الشكلية 

  عدم ازدحام الدرس بالوسائط 

 مة تلك الوسائط لمستويات الطالب ءمال 
  تحديد الهدف من كل درس 

  تكامااال تلاااك الوساااائط ماااع مااانهج الرياضااايات
  األساسيللصف  التاسع 

  تجربة الوسائط واالستعداد المسبق من جانب
 المعلم الستخدامها 

  تقاااااويم اساااااتخدام تلاااااك الوساااااائط مااااان جانااااااب
 الطالب 

وقد مر تصميم الوسائط المتعددة في 
؛ شومان 0  1092عدة مراحل ) كشك 0 

؛ ب1099؛ ملقى، 1099؛ سرور 0 1092
Terry, 2004 والشكل التالي يوضح مراحل )

 البرنامج: تصميم
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 :األولىالمرحلة  البرنامج تصميممراحل (1)شكل

والتصميم : تشتمل هذه  اإلعدادمرحلة 
 :المرحلة  على  اآلتي

  تحديد الخطوط العريضة لمحتويات
السلوكية0 أهم  األهدافالبرنامج من 

الخبرات السابقة0 جوانب التعلم المستهدفة0 
0 مهارات استراتيجيات ما وراء المعرفة

0 األنشطةالوسائط المتعددة0 0 دالتفكير الناق
 .التقويم المستخدم أساليب

  تحديد الدور المنوط للمعلم من حيث
التدريس 0  أثناء األجهزةتشغيل بعض 

تدريب الطالب  على  التشغيل وتقسيمهم 
مجموعات تعاونية 0 تنظيم حلقات  إلى

ردي0 الرد  المناقشة وتوجيه النشاط الف
0 استخدام على  تساؤالت الطالب

 .الختبارات التكوينيةا
  تحديد دور الطالب حيث يختلف هذا الدور

خر فمنهم من يقود آ إلىمن طالب 
 اً يقدم تقرير  أو األجهزةيشغل  أوالمناقشة 

عن عمل مجموعته 0 جمع بعض النماذج 
مساعدة المعلم في  أومن البيئة المحلية 

تزويد الطالب  أو0 األعمالبعض 
 .بمطبوعات

 البرنامج وانسيابية فق دخريطة ت إعداد
المعلومات عن طريق خرائط التدفق 
الخطي والتفريعي 0 بحيث تترابط 

ويكون  أخرى  إلىالمعلومات من شريحة 
سيًا في المعلومات داخل أهناك ترابطًا ر 

 .كل درس 0 ومن درس إلى درس آخر

 استراتيجيات التدريس المستخدمة في  إعداد
 شطةواألن دكل درس ومهارات التفكير الناق

التي يجب  على  الطالب القيام بها 
 .والتغذية الراجعة المطلوبة

   التقويم المختلفة من  أنواعالتركيز  على
 .قبلي / تكويني / بعدي / تشخيصي

  توفير شاشات العرض 0 تخصيص مكان
 المطبوعات 0 التوصيالت الكهربائية .

 لة الثانية : كتابة السيناريو :المرح

فيها تحليل محتوى  هي المرحلة التي يتم
كل موضوع إلى جوانب التعلم المتضمنة فيه 
من مفاهيم وتعميمات ومهارات وترجمتها إلى 

0 ومعرفة خصائص الطالب  أنشطةعدة 
هم الخبرات السابقة 0 أ وحاجتهم 0 وتحديد 

 0 وذلك من حيث :  األهدافوصياغة 

 تحديد المواقع  على  شاشة العرض. 

 ات  على  تحديد تتابع ظهور المعلوم
الشاشة والفواصل الزمنية بين كل معلومة 

 وأخرى.
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  اختيار الوسائط المناسبة لطبيعة كل درس
 .مع استراتيجية التدريس المناسبة

  تحديد نوع التغذية الراجعة الواجب توافرها
بعد استجابة الطالب لألسئلة التي تعرض 

 أمشفوية  أممؤجلة  أمعليه هل فورية 
 ؟مكتوبة

  والتدريبات ومواقع  ألمثلةاتحديد عدد
عرضها على الشاشة والجدول التالي يوضح 

 ذلك :

 
 
 
 
 
 

 (: وصف اإلطار العام للبرنامج1جدول )

 زمن االطار وصف االطار الجانب المقروء

دخول البسملة من  االفتتاحية 
الشمال إلى اليمين 
كلمة كلمة مع الصوت 

 بلون مميز

مجر االنتهاء 
 من البسملة

لطالب أعد هذا البرنامج من اجل تنمية مهاراتك في ترحيب ا
تحسين التحصيل في الرياضيات وتنمية مهاراتك في التفكير 

 وخفض قلق الرياضات لديك  دالناق

دخول الكلمات مع 
الصوت من الشمال 
 إلى اليمين كلمة كلمة

 دقيقة1-4

)تحليل  األولىانتبه محتوى البرنامج عبارة عن وحدتين الوحدة 
دروس والوحدة الثانية  (2المقادير الجبرية ويتكون من )
 دروس (2)االقتران التربيعي ( ويتكون من )

  

  :الدروس التالية األوليعزيزي الطالب تشمل الوحدة 
 : الفرق بين مربعين وتحليله األولالدرس  -
 الدرس الثاني : تحليل العبارة التربيعية  -
 ين وتحليله الدرس الثالث : مجموع مكعب -
 الدرس الرابع : الفرق بين مكعبين وتحليله  -
  األكبرالدرس الخامس : العامل المشترك  -

دخول العنوان مع 
الصوت من الشمال 

 إلى اليمين
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  األصغرالدرس السادس : المضاعف المشترك  -
 الدرس السابع : المقادير الكسرية  -
 الدرس الثامن: المعادلة الكسرية -

  -والوحدة الثانية وتشمل الدروس التالية :
 ن التربيعي ورسم منحناه : االقترا األولالدرس  -
 قتران التربيعي أصفار االالدرس الثاني :  -

 الدرس الثالث : حل المعادلة التربيعية بيانيا  -
 الدرس الرابع: حل المعادلة التربيعية بالتحليل إلى العوامل  -
 الدرس الخامس: حل المعادلة التربيعية بإكمال المربع  -
 لقانون العام الدرس السادس: حل المعادلة التربيعية با -

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة : التنفيذ 

هي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ السيناريو في 
صورة برمجية وسائط متعددة حيث يتم التدريس 

 باستخدامها لطالب المجموعة التجريبية 
 المرحلة الرابعة : التجريب والتطوير 

رمجية على مجموعة من السادة عرض الب
هيئة التدريس تخصص  أعضاءالمحكمين من 

مناهج وطرق تدريس رياضيات 0 تكنولوجيا 
بهدف  التعليم ومعلمي وموجهي الرياضيات

 التحقق من:
  صحة المادة العلمية ومدى

 .متها لمستوى الطالبءمال
 أهدافمة المحتوى لتحقيق ئمال 

 .البرنامج
 وينية التي مة االختبارات التكئمال

 .تلي كل جزء

 إضافتها.يجب  أخرى  أشياء 

 المرحلة الخامسة : مرحلة التقويم  

التي تهدف إلى تقويم البرنامج المقترح 
وتحديد مدى فاعليته في تحسين التحصيل 
ومهارات التفكير الناقد وخفض قلق الرياضيات 

  األساسيسع الدى طالب الصف الت

 مج المقترح المستخدمة في البرنا األنشطة -2

 أوجماعية  األنشطةتكون  تم مراعاة أن
فردية يقوم بها  أوفي مجموعات صغيرة 

التعامل مع البرنامج 0 حيث  أثناءالطالب 
داخل الفصل  األنشطةتمارس هذه  أنيمكن 

تستخدم حلقات المناقشة  أنما يمكن كوخارجه 
بها تمارين  Slidesعند عرض شفافيات 

نماذج ومجسمات عروض عملية ل أورياضية 
 أورياضية  على  تحليل الفرق بين مكعبين 

 .تحليل الفرق بين مربعين أومجموع مكعبين 
التقويم المستخدمة في البرنامج  أساليب -2

 المقترح
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لتقويم القبلي عند التمهيد استخدام ا تم
عرض جزئيات  أثناء0 التقويم التكويني للدرس
 أورس دكل  0 التقويم النهائي في نهايةالدرس
0 وكذلك التقويم التشخيصي عند وجود وحدة

صعوبات تواجه الطالب في فهم عمليات 
 .االقترانات التربيعيةرسم  أوالتحليل 

 إعداد كراسة نشاط الطالب : 
تضمنت كراسة األنشطة حل تدريبات 
ومسائل على وحدتي تحليل المقادير الجبرية 
واالقترانات التربيعية حيث اشتملت الوحدة 

لى على ثمانية دروس تضمن كل درس األو 
أربعة أنشطة يطلب من الطالب حل األنشطة 
المتعلقة بكل درس بعد اإلنتهاء من تدريسه 

( 41مباشرة وبذلك يصبح المجموع الكلي )
 نشاطًا على الوحدة األولى.

واشتملت الوحدة الثانية من ستة دروس 
( نشاطًا تغطي األفكار الرئيسة في 12تضم )

طلب من الطالب حل التدريبات الوحدة وي
والمسائل المتعلقة بكل درس بعد اإلنتهاء من 
تدريسه مباشرة حيث قام الباحث بمتابعة أداء 
الطالب في كل درس والتعليق على أهم 

 األخطاء الشائعة وتصحيها أوال بأول . 
مراحل إعداد اختبار التفكير الناقد في 

 الرياضيات:
خطوات  مر إعداد هذا االختبار بعدة

 يمكن تلخيصها في اآلتي:

تحديد الهدف من االختبار: هدف هذا  -أ
الفرعية االختبار إلى قياس المهارات 
وكذلك  للتفكير الناقد في الرياضيات

 لدى طالب الصف التاسعالدرجة الكلية 
األساسي قبل/بعد دراستهم لوحدتي تحليل 

 وقياسالجبرية واالقتران التربيعي  المقادير
البرنامج المقترح في تنميه تلك  فعالية

المهارات في الرياضيات  لدى طالب 
 .األساسيالصف التاسع 

 هذهتحديد مهارات التفكير الناقد لتحديد  -ب
المهارات تم االطالع  على  بعض 

)هالل 0 السابقة البحوث والدراسات 
 ؛1003عبيد0 ؛ 1099؛الرباط 0 1091

0 شعبان ؛ابو1000ترفيفر 0 ناسب0 
 وطبيعةوفي ضوء ما سبق  (1090

ربع أمكن تحديد أموضوعي البحث 
 مهارات فرعيه للتفكير الناقد وهي :

-9من ) األسئلةمهارة االستنتاج: تشمل  _9
عبارة  أو ة( حيث يشمل كل سؤال مقدم2

بمجال تدريس الرياضيات في  مرتبطة
بدائل والمطلوب  أربعةالصف التاسع يليها 

لذي يتفق مع من الطالب اختيار البديل ا
 كل سؤال. ةمقدم

-2من ) األسئلةمهارة التفسير : وتشمل  _ 1
 ة( حيث اشتمل كل سؤال  على  قضي91

بمجال تدريس الرياضيات يليها  مرتبطة
تفسيرات والمطلوب من الطالب  أربعة
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 أو للمقدمةاختيار التفسير المناسب 
 .القضية

-94من ) األسئلة تشمل تقويم الحجج: _4
قوى أمن الطالب اختيار طلب أ( و 92
في  المعطاة األربعمن بين الحجج  ةحج

 كل سؤال .
المعلومات :تشمل  ة_ تحديد مدى مناسب3

( حيث يطلب من 13-91من ) األسئلة
 ةيدقق النظر في كل مجموع أنالطالب 

( مفاهيم ثم يجيب 3) المعطاةمن المفاهيم 
 تي:في ضوء اآل عنها

مجموعه  المناسب في كل غيرما المفهوم  -
 من المفاهيم ؟

بين المفاهيم بعد حذف الرابطة المشتركة  ما -
 المفهوم غير المناسب ؟ 

بعد حذف المفهوم غير  ةضع كل مجموع -
الرابطة في ضوء  ةمناسب ةالمناسب في جمل

 بينهما. المشتركة

أسئلة  صياغه مفردات االختبار: تم وضع -ج
من متعدد  االختيارفي صورة  االختبار

 بدائل لكل سؤال( 3 +ة م)مقد
ثم وضع تعليمات  االختباروضع تعليمات  -د

ككل لتوضيح المطلوب من لالختبار 
 مثال توضيحي لكيفية إعطاءالطالب ثم 

 االختبار. أسئلةعن  اإلجابة
تقدير درجات االختبار يعطى كل سؤال  -ه

0 اإلجابة الصحيحة ةواحدة في حال ةدرج
 وبالنسبة اإلجابة الخاطئة. ةصفر في حال

( 4تعطي كل عبارة ) الرابعةللمهارة 
 ةعن كل نقط ةدرجات بحيث تعطي درج

 اإلجابة الخاطئةوصفر في حاله  ةصحيح
 الدرجة النهائية لالختباروبذلك تصبح 

 .ة( درج42)
)انظر االختبار:  الدراسة االستطالعية -و

 نتائج الدراسة االستطالعية الحقا(

 (2جدول ) 
 الخاص باختبار التفكير الناقد في الرياضياتجدول المواصفات 

 الدرجة الكلية توزيع الدرجات أرقام األسئلة المهارات الفرعية
 2 درجة واحدة لكل سؤال  2-9 االستنتاج 
 2 درجة واحدة لكل سؤال  91-2 التفسير 

 2 درجة واحدة لكل سؤال 92-94 تقويم الحجج
 92 لكل سؤالدرجات  4 13-91 مدى مناسبة المعلومات 

 درجة 42   الدرجة الكلية



نتائج الدراسة االستطالعية الختبار التفكير 
الناقد في الرياضيات على عينة الدراسة 

 (12االستطالعية )ن = 

دقيقة  12زمن إجراء االختبار الكلي =  –أ 
( دقائق لمهارة  2) : بالتعليمات موزعة كاآلتي

( 2سير، )( دقائق لمهارة التف2االستنتاج ، )

( دقائق لمهارة 99دقائق لمهارة تقويم الحجج، )
( دقائق للتعليمات 3مدى مناسبة المعلومات، )

وقد تم حساب هذه األزمنة عن طريق إيجاد 
المتوسط الحسابي لجميع األزمنة التي استغرقها 

 كل طالب على حدة.

 
 
 (3جدول )

 فردات اختبار التفكير الناقد في الرياضياتمعامالت السهولة والقدرة على التمييز لكل مفردة من م

رقم 
 المفردة

معامل  المهارة
 السهولة

القدرة 
على 
 التمييز

رقم  المهارة
 القدرة على التمييز معامل السهولة المفردة

1 

تاج
ستن
اال

 

86.0 8622 

جج
الح
يم 
تقو

 

13 86.0 8622 
2 86.0 8622 14 86.4 8623 
3 85,2 852, 1, 86.4 8623 
4 85,. 852, 1. 85,2 852, 
, 85,. 852, 11 86. 8524 
. 85,2 852, 10 85,2 852, 
1 

سير
التف

 

85,2 852, 

ات
لوم
لمع
ة ا
سب
منا
ى 
مد

 

11 85.0 85.4 85. 8522 8523 8524 
0 86.0 8622 28 85.4 85,2 8540 8523 852, 852, 
1 86.4 8623 21 85.0 85. 85,. 8522 8524 852, 
18 85,2 852, 22 85.0 85.4 85. 8522 8523 8524 
11 85,2 852, 23 85.0 85. 85,. 8522 8524 852, 
12 86.0 8622 24 85.4 85. 85,. 8523 8524 852, 

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت 
( وأن 0022 – 0032السهولة تنحصر بين )

معامالت القدرة على التمييز تنحصر بين 
 ( وجميعها معامالت مناسبة.0012 – 0011)



 (4جدول )
معامالت االتساق الداخلي لكل مهارة من مهارات اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ومعامل 

 الثبات الكلي لالختبار

مهارة 
 االستنتاج

مهارة تقويم  مهارة التفسير
 الحجج

 مهارة مدى
 مناسبة المعلومات

معامل الثبات 
 الكلي لالختبار

860 8611 8612 8604 8611 
وجميع هذه المعامالت دالة إحصائيًا عند  

 (α≤ 0002مستوي ) 
وقد تم حساب معامل ثبات االختبار الكلي 

 عن طريق إعادة تطبيق االختبار .
وقد تم تطبيق اختبار التفكير الناقد قبليا على 
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في 

 م1092-1092بداية الفصل الدراسي األول 
وكانت جميع قيم )ت( غير دالة إحصائيًا 
حيث كانت قيمة )ت( بالنسبة لمهارة 

( ، وبالنسبة لمهارة التفسير 0.77االستنتاج )
( ، وبالنسبة لمهارة تقويم 0012كانت ) 

( ، وبالنسبة لمهارة 0001الحجج كانت ) 
( ، 1.36مناسبة المعلومات كانت )  ىمد

( 0024) الكلي كانت لالختباروبالنسبة 
وجميع هذه القيم غير دالة إحصائيا مما يدل 
على تكافؤ مجموعتي البحث قبليًا في اختبار 
التفكير الناقد ، كما قام الباحث بالتدريس 
 لطالب المجموعتين وفيما يلي نتائج البحث:

 نتائج البحث

النتائج الخاصة بالتفكير الناقد فيي الرياضييات 
 التطبيي  فييلطالب الصف التاسيع األساسيي )

 (  يالبعد

ينص عليى  يالبحث والذ سؤاللإلجابة عن  -
 : ياآلت

فااي البرنااامج المقتاارح مااا فعاليااة اسااتخدام 
تنمياااة مهاااارات التفكيااار الناقاااد فاااي الرياضاااايات   

التاساااااع األساساااااي فاااااي الصاااااف  طاااااالبلااااادى 
 ؟ األردن

ويتطلب ذلك التحقق من صدق 
من فروض البحث، األول والثاني الفرضين 
 : اآلتيعلى  األولالفرض حيث ينص 

" يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
 طالب( بين متوسطي درجات 0002)

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 
البعدي للتفكير الناقد في الرياضيات ومهاراته 

طالب الصف التاسع األساسي لصالح لدى 
 " .طالب المجموعة التجريبية
رض تم هذا الف حةوللتحقق من ص

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدرجات طالب المجموعتين 
التجريبية والضابطة في كل مهارة فرعية من 

للتفكير الناقد، وكذلك الدرجة  األربعالمهارات 
الكلية ، استخدام اختبار ) ت ( لداللة الفروق 
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لبيان  2بين عينتين مستقلتين ، إيجاد مربع 
المعالجة التجريبية على المتغير قوة تأثير 

 : اآلتيالتابع كما يتضح من الجدول 

 
 
 
 
 
 (,جدول )

 يالبعد التطبي المجموعتين التجريبية والضابطة في طالب داللة الفرق بين متوسطي درجات 
لطالب الصف التاسع في كل مهارة فرعية والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد في الرياضيات  

 األثر( وحجم  2، وحساب قيمة ) ياألساس
 المجموعة
المهارات 
 الفرعية

 التجريبية الضابطة
مستوى  ت

 الداللة
2 

حجم 
 2ع 2م 2ن 1ع 1م 1ن األثر

 كبير 004 0009 2001 0022 3012 40 9002 402 40 االستنتاج
 كبير 0032 0009 2093 0039 302 40 9004 4044 40 التفسير

 كبير 0019 0009 4021 0022 3022 40 9099 4014 40 تقويم الحجج
مدى مناسبة 
 كبير 002 00009 1012 1024 94022 40 0021 202 40 المعلومات

 ختباراال
 الكلي

 كبير 0023 00009 90099 4032 1201 40 1022 91022 40

أن جمياع قايم )ت(  يتضح من الجادول الساابق:
( وكااذلك قاايم 0009دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى) 

(2 ) ( وهاااي ذات 0023-0019تنحصاار بااين )
يوجيد فيرق دال إحصيائيا أي أنه : تأثير كبير ،

( بين متوسيطي درجيات  ,868عند مستوى ) 
طييالب المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييي 

 فيي الرياضييات االختبار البعدي للتفكيير الناقيد

ومهاراتييييه األرصييييع لصييييالع طييييالب المجموعيييية 
 . التجريبية

مييين  الثيييانيالفييير   حةصييي وللتحقييي  مييين –
 : اآلتيييييالييييذى ييييينص علييييى  البحييييثفييييرو  

 0002وجااد فاارق دال إحصااائيا عنااد مسااتوى )" ي
( بااااااين متوسااااااطي درجااااااات طااااااالب المجموعااااااة 

ختبااار البعاادي ال –يالقبلاا التطبيااقالتجريبيااة فااي 
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فااااي الرياضاااايات لاااادى لتفكياااار الناقااااد ومهاراتااااه ا
طالب الصف التاسع األساسي لصالح التطبيق 

 ي.تااام حسااااب المتوساااط القبلاااي والبعاااد "البعااادي
لادرجات طاالب المجموعاة  ي واالنحاراف المعياار 

التجريبيااة فااي كاال مهااارة ماان المهااارات الفرعيااة 
والدرجاااة الكليااااة الختباااار التفكياااار الناقاااد وإيجاااااد 

البعاادي   – يمعااامالت االرتباااط بااين األداء القبلاا

لكاااال مهااااارة فرعيااااة والدرجااااة الكليااااة. واسااااتخدام 
، إيجاااد مربااع لعينتااين متاارابطتين(  اختبااار ) ت

 اآلتي:( كما يتضح من الجدول  2إيتا )
 
 
 
 
 (.جدول )

المجموعة التجريبية في كل مهارة من مهارات التفكير  طالب داللة الفرق بين متوسطي درجات
( وقيمة  يالبعد–) القبلي  التطبي في  لطالب الصف التاسع األساسيالناقد في الرياضيات  

(2 و ) األثر.حجم 
 يالبعد يالقبل تطبيقال

معامل 
 االرتباط

 ت
مستوى 
 الداللة

2 
حجم 
المهارات  األثر

 الفرعية
 1ع 1م 9ع 9م

 كبير 0022 00009 94022 0004- 0022 3012 0022 1022 االستنتاج
 كبير 0021 00009 99022 0042- 0039 302 0021 1044 التفسير

 كبير 0021 0009 3012 0041- 0022 3022 9041 404 تقويم الحجج
مدى مناسبة 
 كبير 0022 00009 91021 0002- 1024 94022 901 2024 المعلومات

 ختباراال
 كبير 0010 00009 9203 009- 4032 1201 1031 93014 الكلي

يتضااح ماان الجاادول السااابق مااا يلااى : أن جميااع 
( 00009) ى قاايم )ت( دالااة احصااائيًا عنااد مسااتو 

ر حياث ثاالتي تدل على حجام األ 2وكذلك قيم 
ر كبيااار بالنسااابة لجمياااع المهاااارات ثاااإن حجااام األ

 صحةوهذه النتائج تؤيد الفرعية والدرجة الكلية. 
أي أنه يوجيد من فروض البحث  الثانيالفرض 

( بيين ,868فرق دال إحصيائيا عنيد مسيتوى )
متوسييطي درجييات طييالب المجموعيية التجريبييية 

لتفكيير ختبيار االبعيدي ال –القبليي  التطبي في 
لصييييالع فييييي الرياضيييييات  الناقييييد ، ومهاراتييييه 

 . التطبي  البعدي
تفسييير النتييائج الخاصيية بييالتفكير الناقييد فييي  -

 الرياضيات:
ماان فااروض  األول والثاانيدلات نتااائج الفرضااين 
 :البحث على اآلتي



 55 

 

: يوجد فارق دال إحصاائيا عناد األولالفر  أ. 
بااين متوسااطي درجااات  (α≤0,05) ى مسااتو 

المجمااااوعتين التجريبيااااة والضااااابطة  طااااالب
للتفكياااار الناقااااد فااااي  البعاااادي االختبااااارفااااي 

لصالح طالب  الرياضيات ومهاراته الفرعية
 . المجموعة التجريبية

: يوجاااد فااارق دال إحصاااائيًا الثيييانيالفييير   ب.
(بااااااااين متوسااااااااطي α≤0,05) عنااااااااد مسااااااااتوى 

تجريبيااااة فااااي الدرجااااات طااااالب المجموعااااة 
ختبااااااااار الالقبلااااااااي(  -التطبيقااااااااين )البعاااااااادي

التفكيااااار الناقاااااد فاااااي الرياضااااايات ومهاراتاااااه 
 . لصالح التطبيق البعدي الفرعية

مهاااارات التفكياااار الناقااااد فااااي وهاااذا التحساااان فااااي 
يعود إلى  استخدام البرنامج المقترح  الرياضيات

القاااااااائم علاااااااى اساااااااتراتيجيات ماااااااا وراء المعرفاااااااة 
 -والوسائط المتعددة وذلك على النحو اآلتي:

يات متعاااااددة لماااااا وراء اساااااتخدام اساااااتراتيج -
المعرفة حيث ساعدت تلك االساتراتيجيات 
مجتمعاااة علاااى أن يبحاااث كااال طالاااب عااان 
األسااباب والباادائل، وأن يفاارق بااين النتيجااة 
إذا كانااااات صاااااحيحة أم خاطئاااااة، وإعطااااااء 
عدة صياغات مختلفاة للمفهاوم الرياضاي، 
والتسااااااؤل عااااان أي شااااايء غيااااار معقاااااول، 
 واسااتخدام مصااادر علميااة موثقااة، وتحديااد
المشااااااكلة بوضااااااوح والتااااااأني فااااااي إصاااااادار 
األحكام، ومحاولة فصل التفكيار العااطفي 
عن التفكير المنطقي ، واالهتمام بالشعور 

بالتناقض عند تفسير األحاداث، واساتخدام 
المنطااااااااق فااااااااي الحكاااااااام علااااااااى األشااااااااياء، 
واالهتماااااااام بجمياااااااع عناصااااااار الساااااااؤال او 
المشكلة، وأن يكون الطالب إيجابيًا ولايس 

هتمااام بإثااارة األساائلة، والتمييااز ساالبيًا، واال
بااااين االسااااتنتاجات الصااااحيحة والخاطئااااة، 
والتااااروي فااااي قبااااول األحكااااام ماااان جانااااب 
الطاااااالب ، ووضاااااع األفكاااااار فاااااي صاااااورة 
)قضااااية، نتيجااااة(، وتوليااااد معاااااني جدياااادة 

 للمصطلحات والمفاهيم الرياضية.

وألن التفكيااااار الناقاااااد ال ياااااأتي مااااان فااااارا   فقاااااد 
ماااااااا وراء  سااااااااعدت تلاااااااك االساااااااتراتيجيات

المعرفياااااة  علاااااى تهيئاااااة البيئاااااة التعليمياااااة 
لممارسااة أنشااطة وتاادريبات تتحاادي تفكياار 
الطالب وتستدعي استخدام عمليات عقلية 
كالتحليل والتركيب والتقويم ، كماا اساتخدم 
الباحااااث أساااائلة مفتوحااااة استفسااااارية تثياااار 
ذهااااااان الطالااااااااب وتساااااااتدعي منااااااااه القيااااااااام 
اج بعمليااااااات التحلياااااال والمقارنااااااة واالسااااااتنت

والحاااااث علاااااى التأمااااال والحاااااوار وتشاااااجيع 
 المشاركة والتفاعل الصفي.

كماااا حااارص الباحاااث علاااى وجاااود بيئاااة صااافية 
تحااااارص علااااااى االساااااتماع آلراء الطااااااالب 
وإعطائهم الوقت المناساب للتأمال والتفكيار 
في الحل وتهيئة الفرص للمناقشة والحاوار 
، وتشجيعهم على التعلم النشط الذي يقوم 

ر مااااان خاااااالل توجياااااه علاااااى تولياااااد األفكاااااا
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األساااااائلة للتعاماااااال مااااااع مهااااااارات التفكياااااار 
العلياااااااا، وتقباااااااال آراء وأفكاااااااار الطااااااااالب ، 
وتشجيعهم علاى طارح األسائلة واساتعراض 
اإلجابااااااااات المختلفااااااااة عاااااااان كاااااااال سااااااااؤال 
ومناقشااتها لتحدياااد ناااواحي القاااوة والضاااعف 
فااااي اآلراء المختلفااااة ، وكااااذلك تقياااايم تلااااك 
اإلجابااااات بطريقااااة موضااااوعية بعياااادة كاااال 

 بعد عن التحيز.ال

كماااااا ان اساااااتخدام الوساااااائط المتعاااااددة قاااااد  -
ساااهم فااي تااادعيم تعلاام الطااالب  لوحااادتي 
الدراساااة وتساااهيل تحليااال وتنظااايم البياناااات 
والمساااااعدة علااااى التأماااال والتفكياااار بعمااااق 
لحاااااااااال المشااااااااااكالت كمااااااااااا أشااااااااااار مباااااااااادأ 

 ( .NCTM,2000التكنولوجيا )

وقاااد سااااعد اساااتخدام تلاااك الوساااائط فاااي إظهاااار 
الاااااث للشاااااكل فاااااي حالاااااة تحليااااال البعاااااد الث

مجمااوع وفاارق مكعبااين حيااث كااان الطالااب 
يحفاااظ القاعااادة بااادون فهااام ، ولكااان اصااابح 

( يدرك ان الرياضايات 3Dبعد استخدامه )
مااادة ماان صاانع اإلنسااان ممااا يساااعده فااي 
التأمااال فاااي ناااواحي أخااارى قاااد تتشاااابه ماااع 
تلاااك القواعاااد للتحليااال. كماااا سااااعدت تلاااك 

متنوعاااااة الوساااااائط علاااااى إيجااااااد تمثااااايالت 
للمفااااااااااهيم الرياضاااااااااية ، وإيجااااااااااد نمااااااااااذج 
تصويرية ومرئية تسااعد فاي العمال بر باة 
واالعتمااااد علاااى الااانفس وهاااذا ماااا الحظاااه 

الباحث عند تعاملاه ماع طاالب المجموعاة 
 التجريبية.

كماااااا سااااااعدت تلاااااك الوساااااائط  الطاااااالب علاااااى 
اسااتنتاج وتفسااير المعلومااات الرياضااية ، حيااث 

مة فااي البرنااامج إن االشااكال البصاارية المسااتخد
كاناات تاادور حااول مفهااوم واحااد أو مهااارة واحاادة 
فااي كاال درس خاصااة دروس التحلياال واسااتبعاد 
العناصاااار غيااااار الضااااارورية مااااع التأكياااااد علاااااى 
تركياااز االنتبااااه علاااى العنصااار االكثااار أهمياااة ، 
وهااااااذه عناصاااااار اساسااااااية فااااااي تنميااااااة مهااااااارات 

 التفكير الناقد.
دد كما ساعدت تلك الوسائط علاى مواجهاة التعا

فااااااي انماااااااط الااااااتعلم لاااااادى الطااااااالب )ساااااامعي/ 
بصاااااري/ سااااامعي بصاااااري/ قرائاااااي( وهاااااذا أدى 
بدوره إلى  مساعدة الطالب فاي تنظايم افكاارهم 
وجعاااال تلااااك األفكااااار محسوسااااة . كمااااا حاااارص 
الباحاث علاى نقاد اآلراء واألفكاار التاي يطرحهاا 
الطاااااااالب لحااااااال المساااااااائل والتماااااااارين بطريقاااااااة 

ئط أدى موضاااوعية . كماااا ان تعااادد تلاااك الوساااا
إلاااااى  ساااااهولة تعامااااال الطاااااالب ماااااع المحتاااااوى 
الرياضي من حيث التاأني فاي إصادار االحكاام 
والبحااث عاان االسااباب والنتااائج واالعتماااد دائمااا 
علااااااى مقاااااادمات او فااااااروض ، وعاااااادم التسااااااليم 
بالحقائق دون تحر، وتحليل المسألة ، وفحاص 
مكوناتهااااااا، واسااااااتنتاج أفكااااااار جدياااااادة. وكاناااااات 

ب تااادور حاااول توجياااه االنشاااطة المقدماااة للطاااال
أسئلة مفتوحة ماذا يحث لاو .....؟ "، ماا رأياك 
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فاااااااي .......؟ مااااااااذا تتوقاااااااع........؟ كماااااااا ان 
اساتخدام هاذه الوساائط أوجاد احساساًا قوياًا لادى 
الطااالب بقيمااة العالقااات التااي يتوصاالون إليهااا 
ماان خااالل التعاماال مااع الحركااة المسااتخدمة فااي 

حااال الاانص  وجعلااات الطالاااب أكثااار قااادرة علاااى 
المشااااااكالت الرياضااااااية وأكثاااااار فهمااااااًا للمفاااااااهيم 

0 1001الرياضاااااااية، كماااااااا اشاااااااار ) ميخائيااااااال ،
92.) 

وتتفااق هااذه النتااائج مااع نتااائج بحااوث ودراسااات 
 كل من :

،  1002، عبااد القااادر ،  1003)أبااو جااوده ،
، عبااااد النظياااار ،  1002العلااااوان ، العاااازازي ، 

،  1091، هااالل ، 1090، خشااان ،  1002
 )1094حبيب ، 

 المقترحات والتوصيات :

فااااي ضااااوء نتااااائج البحااااث أمكاااان التوصاااال إلااااى  
عااادة توصااايات ومقترحاااات يمكااان إيجازهاااا فاااي 

 اآلتي:
عقااااد دورات تدريبيااااة لمعلمااااي الرياضاااايات  -9

علاااى كيفياااة توظياااف اساااتراتيجيات ماااا وراء 
المعرفة في تدريس الرياضيات بحيث تفعل 

 هذه االستراتيجيات داخل الفصل .
تدريبيااااة لمعلمااااي الرياضاااايات عقااااد دورات  -1

علااى كيفيااة توظيااف الوسااائط المتعااددة فااي 
تااااااادريس الرياضااااااايات بحياااااااث تفعااااااال هاااااااذه 
الوساااااائط عناااااد تااااادريس الرياضااااايات داخااااال 
الفصاااال والعماااال علااااى توفيرهااااا ماااان جانااااب 

 وزارة التربية والتعليم باألردن.

االسااتفادة ماان البرنااامج الااذي أعااده الباحااث  -4
 تعليم .عن طريق وزارة التربية وال

االسااااتفادة ماااان األداة البحثيااااة التااااي أعاااادها  -3
الباحاااااااااااااث لقيااااااااااااااس مخرجاااااااااااااات تااااااااااااادريس 
الرياضااايات فاااي الصاااف التاساااع األساسااااي 

 باألردن.
التقلياااااااال قاااااااادر اإلمكااااااااان ماااااااان الواجبااااااااات  -2

المدرسااية فااي نهايااة األساابوع والتأكيااد علااى 
العوامااااال التاااااي تسااااااعد علاااااى خفاااااض قلاااااق 
 الرياضاااااايات لاااااادى الطلبااااااة مثاااااال المعاملااااااة
الحسااااااانة واإلرشااااااااد النفساااااااي واالجتمااااااااعي 

 والتغذية الراجعة الفورية والشفهية  .
 بحوث مقترحة:

دراساااة التفاعااال باااين البرناااامج المقتااارح فاااي  -9
البحث الحاالي والساعة العقلياة  فاي تحساين 
التحصاااايل وتنميااااة مهااااارات التفكياااار الناقااااد 
وخفض قلق الرياضيات لدى طالب مرحلة 

 دن.التعليم األساسي باألر 
دراسااااة مقارنااااة بااااين اسااااتراتيجيات مااااا وراء  -1

المعرفاااة/ الوساااائط المتعاااددة / الااادمج بينهاااا 
فااااي تنميااااة أنااااواع أخاااارى ماااان التفكياااار مثاااال 
التفكير االحتمالي والجاانبي والهندساي لادى 

 طالب المرحلة األساسية العليا باألردن.
 مراجع البحث:

(. أثار 1003أبو جودة0 صاافية ساليمان ) .9
مي/تعلماي مساتند علاى نظريااة برناامج تعلي

المعرفي في تنمية مهارات التفكيار  ءالعب
دكتاااااوراه غيااااار منشاااااورة،  الناقاااااد0 أطروحاااااة
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جامعااااة عمااااان العربيااااة للدراسااااات العليااااا0 
 األردن. عمان،

أبااااو زينااااة0 فريااااد كاماااال؛ عبابنااااة0 عبداللااااه  .1
منييييييييييياهج تيييييييييييدريس (.1002يوسااااااااااف )

0 عماان، دار الرياضيات للصفوف األوليى
 رة.يالمس

(. أثااار 1090شاااعبان، ناااادر خليااال ) أباااو .4
اساااااتراتيجية تااااادريس األقاااااران علاااااى تنمياااااة 
مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى 
طالبااااااات الصااااااف الحااااااادي عشاااااار بقساااااام 
العلااااوم اإلنسااااانية بغاااازة، رسااااالة ماجسااااتير 
غياااااار منشااااااورة، كليااااااة التربيااااااة، الجامعااااااة 

 اإلسالمية، غزة.

ترفيقااااااااااار، دونالاااااااااااد؛ ناسااااااااااااب، كاااااااااااارول   .3
أسييييييييس التفكييييييييير وأدواتييييييييه،  (.1000)

تيييييدريبات فيييييي تعليييييم التفكيييييير وأدواتيييييه، 
تيييييدريبات فيييييي تعليييييم التفكيييييير بنوعيييييية 

، ترجمة: منير الحوارثى، اإلبداعي والناقد
 القاهرة، دار الكتاب الجامعية.

تعليم (.9111جروان0 فتحي عبد الرحيم ) .2
(0 09 ط )التفكييييير )مفييييياقيم وتطبيقيييييات(
 جامعي.اإلمارات0 العين0 دار الكتاب ال

حبيااااااب0 أبااااااو هاشاااااام عبااااااد العزيااااااز سااااااليم  .2
(. فاعليااااااة اسااااااتخدام اسااااااتراتيجية 1094)

قبعات التفكير السات فاي تنمياة التحصايل 
الهندسااااااي والتفكياااااار الناقااااااد لاااااادى تالميااااااذ 

مجليية ترصويييات الصااف الثالااث اإلعاادادي0 

(، 9(، ج )092 المجلاااااااااااد )الرياضييييييييييييات
 أكتوبر.

(. اساااتخدام 1090خشاااان0 خالاااد حلماااي ) .2
اإللكترونااي فااي تعلاايم  Math Zoneموقااع 

ثااار أو  (Calculas)مقااارر حسااااب التفاضااال 
ذلااااااك علااااااى التحصاااااايل وتنميااااااة مهااااااارات 
التفكيااااااااار الناقاااااااااد لااااااااادى طاااااااااالب السااااااااانه 
التحضاااااايرية فااااااي جامعااااااة الملااااااك سااااااعود0 

(، 094 مجلااد )مجليية ترصويييات الرياضيييات
 (، أكتوبر.9ج )

( . 1001رمضااااااان 0 رمضااااااان صااااااالح ) .2
مارسييية المصيييطلحات األساسيييية فيييي الم

 0 المنصورة مكتبة التربية الحديثه  الترصوية

 .(1099) إباااااراهيمالربااااااط0 بهيااااارة شااااافيق  .1
فاعليااااة اسااااتراتيجيتي األلعاااااب والقصااااص 
التعليمياة فاي تنميااة مهاارات التفكيار الناقااد 
في الرياضيات لدى تالميذ الصف الثااني 

مجليية ترصويييات 0 دراسااة مقارنااة0 االبتاادائي
 أكتوبر(0 4(0 ج )093 م )الرياضيات

التفكيييير6 (. 1099سااليمان0 سااناء محمااد) .90
0 أساليبه وأنواعه6 تعليمه وتنمية مهاراته

 (0 القاهرة، عالم الكتب.9ط )

 فاعليااة(. 1099) إسااماعيل علااي0 ساارور .99
 علاااى معتماااد البعاااد ثالثاااي إثرائاااي نماااوذج

 تنمياااااة فاااااي اإللكتروناااااي الاااااتعلم تطبيقاااااات
 طااااالب لاااادى الرياضااااي التفكياااار مهااااارات
 الاادولي المااؤتمر0 األساساي الااثالث الصاف
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 عااااان والتعلاااايم اإللكتروناااااي للتعلاااايم الثاااااني
0 الريااض ،1099 فبراير( 13-019 )بعد

 وزارة0 اإللكترونااي للتعلاايم الااوطني المركااز
 .السعودية العالي التعليم

شاااااااومان0 أحماااااااد محماااااااد إباااااااراهيم شااااااالبي   .91
(. فعالياااااااة اساااااااتراتيجية العصاااااااف 1092)

ددة فااااي الااااذهني الماااادعم بالوسااااائط المتعاااا
تنمياااااااة بعاااااااض جواناااااااب الخياااااااال العلماااااااي 
والتحصيل االكاديمي لدى تالميذ المرحلاة 
اإلعدادية األزهرية في مادة العلوم. رسالة 
ماجسااااااتير غياااااار منشااااااورة0 كليااااااة التربيااااااة 

 جامعة المنصورة
(. 1009الطناااااااااااوي0 عفااااااااااات مصاااااااااااطفى) .94

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فاي 
يل المعرفاي تدريس الكيمياء لزياادة التحصا

وتنمياااااة التفكيااااار الناقاااااد وبعاااااض مهاااااارات 
مجلية التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية0 

0 كليااة التربيااة البحييوا النفسييية والترصوييية
 (.1بدمياط0 ع )

عبااااااااااااااااااااد الحميااااااااااااااااااااد0 عبااااااااااااااااااااد العزيااااااااااااااااااااز  .93
التعلييييييييييم اإللكترونييييييييييي (.1001طلباااااااااة)

0 كلياااااة ومسيييييتحدثات تكنولوجييييييا التعلييييييم
 التربية، جامعه المنصورة.

قاااااااااااادر0 عباااااااااااد القاااااااااااادر محماااااااااااد عباااااااااااد ال .92
(.أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية الاااتعلم 1002)

البنااااااائي فااااااي تاااااادريس الرياضاااااايات علااااااى 
التحصاااايل الدراسااااي والتفكياااار الناقااااد لاااادى 

مجلييية ترصوييييات طاااالب المرحلاااة الثانوياااة0 
 (0 مارس.01 مجلد )الرياضيات

(. 1002عبااااااااد الماااااااانعم0 علااااااااى محمااااااااد ) .92
0 تكنولوجييييا التعلييييم والوسيييائل التعليميييية

 القاهرة0 دار البشرى للطباعة والنشر.

(. فعالياة 1002عبد النظير0 هبة محماد ) .92
نمااااااااااوذج تاااااااااادريس مقتاااااااااارح قااااااااااائم علااااااااااى 
اساااتراتيجيات ماااا وراء المعرفاااة فاااي تنمياااة 
التحصاايل والتفكياار الناقااد فااي الرياضاايات 
لااااااادى طلبااااااااة المرحلااااااااة الثانويااااااااة0 رسااااااااالة 
ماجسااااااتير غياااااار منشااااااورة0 كليااااااة التربيااااااة0 

 س.جامعة قناة السوي

(. المعرفاة 1003عبيد0 وليم تاوضروس ) .92
وماااااااااا وراء المعرفاااااااااة المفهاااااااااوم والداللاااااااااة0 
المييؤتمر العلمييي الرابييع حييول الرياضيييات 
0 التعلييييييم العيييييام فيييييي مجتميييييع المعرفييييية

الجمعياااة المصااارية لتربوياااات الرياضااايات0 
( 2-2نادي أعضاء هيئاة التادريس0 بنهاا0)

 يوليو.

عبيااااادات0 ذو قاااااان؛ أباااااو الساااااميد0 ساااااهيلة  .91
0 ط الييييدمال والييييتعلم والتفكييييير(. 1002)
 (0 عمان0 ديبو للنشر والتوزيع.1)

نشوان0  إسماعيل؛لعريفي، عفانة0 عزو ا .10
ثر استخدام بعض أ .(1002تيسير )

استراتيجيات ما وراء المعرفة لتدريس 
الرياضيات لتنمية التفكير المنظومي لدى 

مجلة طلبة الصف الثامن األساسي بغزة0 
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كلية التربية  ،(2) ع 0الترصية العلمية
 جامعة عين شمس0 القاهرة.

(. 1002لعلوان0 أحمد؛ الغزو0 ختام )ا .19
فعالية برنامج تدريبي لبعض مهارات ما 
وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير 

مجلة العلوم  الناقد لدى طلبة الجامعة0
0 كلية التربية0 جامعة قطر0 عدد الترصوية

(9.) 

 .(1092)كشك0 نيرمين محمد سمير  .11
برنامج مقترح قائم على الخرائط الذهنية 
المعززة بالوسائط المتعددة التفاعلية في 
عالج صعوبات تعلم الفيزياء وتنمية 
الميول العلمية وعادات العقل المنتجة 

الثانوي0 رسالة  األوللدى طالب الصف 
غير منشورة0 كلية التربية جامعة  دكتوراه 

 المنصورة.

ثر برنامج أ .(1099) ى0 عماد شوقيقمل .14
تدريبي قائم على التعلم متعدد المداخل 

 اإلبداعيفي تنمية مهارات التدريس 
وكفايات تكنولوجيا التعليم المرتبطة 
بتدريس الرياضيات لدى الطالب 

مجلة كلية الترصية . نحوهالمعلمين وآرائهم 
 مايو. ،(22) ع ،بالمنصورة

(. 1001يس )ر قو سيدميخائيل، ناجى  .13
يا وتدريس العمليات المعرفية التكنولوج

تحصيلية  ى رؤ العقلية العليا الرياضية، 
أبحاا المؤتمر العلمي التاسع 

للمستحدثات التكنولوجية وتطوير تدريس 
الجمعية المصرية لتربويات  .الرياضيات
 الرياضيات.

الهاشمي0 عبد الرحمن؛ الدليمي0 طه  .12
استراتيجيات (. 1002على حسن )

(0 عمان0 09 ط )حديثة في فن التدريس
 دار الشروق.

هالل0 سامية حسنين عبد الرحمن  .12
(. استخدام استراتيجية دورة التعلم 1091)

الخماسية في رفع مستوى التحصيل 
وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد 
والميل نحو الرياضيات لدى تلميذات 
المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 

0 ياتمجلة ترصويات الرياضالسعودية0 
 (0 أبريل.1(0 ج )92مجلد )
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